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Inzenden scores
Uiterlijk 2 juni de scores van de alfabetisch
eerste tien, maar bij voorkeur vijftien
kandidaten per school op de daartoe
verstrekte optisch leesbare formulieren
naar het Cito zenden; bovendien per school
ook de totaalscores van alle kandidaten.
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���� 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg,
nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald
op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal
scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

���� 2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing:

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het
aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal
aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten, die geen gehele getallen zijn, zijn niet
geoorloofd.

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in
de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring, uitleg of berekening ontbreekt dan
wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is
aangegeven;
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord;
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.

4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van
de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

5 Voor deze toets kunnen maximaal 90 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.

���� 3 Antwoordmodel

���� Migratie en Vervoer

Maximumscore 2
1 �� Uit het antwoord moet blijken dat in de centrale stad (Amsterdam) het percentage 

75-plussers afneemt, terwijl dit percentage in de suburbane gemeenten juist toeneemt.

Maximumscore 4
2 �� Het antwoord dient de volgende twee demografische kenmerken te bevatten:

• De buitenlandse migranten behoren vooral tot de jongere leeftijdsgroepen
• De buitenlandse migranten hebben hogere vruchtbaarheidscijfers

Maximumscore 2
3 �� Het antwoord dient de volgende twee elementen te bevatten:

• In het verleden trokken vooral jonge gezinnen uit Amsterdam naar de omliggende
gemeenten

• Een groot deel van deze groep bestond uit ouders en kinderen. Onder de ouders binnen
deze groep treedt nu vergrijzing op

Maximumscore 2
4 �� cirkelmigratie/seizoensmigratie of een omschrijving ervan waarin het tijdelijke karakter

tot uitdrukking komt

Maximumscore 2
5 �� Uit het antwoord moet blijken dat het traditionele rolpatroon overheerst. (De vrouwen

zorgen voor het huishouden en de kinderen en de mannen verdienen tijdelijk de kost
elders.)

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 2
6 �� Voorbeelden van een juiste reden zijn:

• Er zijn te weinig bestaansmiddelen/huisvestingsmogelijkheden in Lima.
• De groei van Lima gaat ten koste van andere delen van Peru.

Maximumscore 2
7 �� Er zullen tekorten ontstaan op de arbeidsmarkt.

Maximumscore 2
8 �� Uit het antwoord moet blijken dat Nederland:

• een jongere bevolking heeft
• die veel later dan in Duitsland zal gaan vergrijzen (en afnemen)

Maximumscore 2
9 �� Een voorbeeld van een juiste argumentatie is:

Zo wordt voorkomen dat asielzoekers een te grote minderheid gaan vormen, waardoor er
misschien etnische spanningen kunnen ontstaan.

Maximumscore 2
10 �� Een voorbeeld van een juiste argumentatie is:

De economische lasten van de asielzoekersopvang worden zo eerlijker verdeeld.

Maximumscore 4
11 �� Voorbeelden van juiste gegevens zijn:

• gegevens over het aantal gereden kilometers (per vervoermiddel)
• gegevens over het openbaar vervoer (bijvoorbeeld: aantal reizigerskilometers)
• gegevens over het gebruik van andere vervoermiddelen

per juist gegeven

Maximumscore 2 
12 �� Een voorbeeld van een juist argument is:

Het omzeilen van het dichtslibbende Europese wegennet.

Maximumscore 2
13 �� Voorbeelden van juiste vestigingsplaatsfactoren zijn:

• aan/nabij de Waal
• vlakbij autowegen (A15-A50-A52/A325)

per juiste vestigingsplaatsfactor

Maximumscore 2
14 �� Uit het antwoord moet blijken dat op dit punt:

• veel goederen wisselen van transportmiddel
• en dus is het goedkoper om ze op dit punt te bewerken

Maximumscore 4
15 �� A: Een voorbeeld van een juiste ontwikkeling is:

Productieprocessen zijn steeds meer gebaseerd op het ’just in time’ principe
B: De kern van een juiste verklaring is:
Als gevolg van deze ontwikkeling houdt een bedrijf geen voorraden meer aan

Maximumscore 3
16 �� • Uit het antwoord moet blijken dat door het RegioNet autogebruikers meer gebruik gaan

maken van openbaar vervoer
• zodat er op de autowegen in dat deel van Nederland meer ruimte is voor internationaal

vrachtvervoer/zakelijk verkeer

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 6
17 �� A:

• Rome 
• Madrid

B: Uit de argumentatie bij criterium 3 moet blijken dat kaart 60 laat zien dat Italië de
grootste binnenlandse (relatieve) afstanden heeft, als gevolg van de vorm van het land /
de ligging van de eilanden
Uit de argumentatie bij criterium 4 moet blijken dat de Basisstatistiek laat zien dat de
Italianen welvarender zijn (dan de Spanjaarden) en dus meer geld aan vliegen kunnen
uitgeven

���� Politiek en Ruimte

Maximumscore 2
18 �� A: visie B

B: Uit het antwoord moet blijken dat de Waalsprong-gemeenten voor Nijmegen de
functie vervullen van (toekomstig) woongebied

Maximumscore 2
19 �� Uit het antwoord moet blijken dat volgens deze visie gebieden die functionele relaties

onderhouden, zoals woon- en werkgebieden, in een en dezelfde gemeente behoren te
liggen.

Maximumscore 3
20 �� A: percentage van de bevolking dat in Rotterdam werkt

B: Uit het antwoord moet blijken dat alleen het percentage forensen de betrokkenheid op
Rotterdam weergeeft, (terwijl het percentage banen in de nijverheid een gebiedskenmerk
is/betrekking heeft op een homogene regio)

Maximumscore 3
21 �� Indien is gekozen voor de juiste klassenindeling: 0-5%, 5-10%, 10-15% en 15-20%

Indien is gekozen voor de juiste wijze van arceren: van licht naar donker
Indien niet meer dan twee gemeenten verkeerd zijn toegedeeld (zie onderstaande kaart)

Den Haag

Rotterdam

Haringvliet

0 7,5 15 km

Legenda:
% van de beroeps-
bevolking dat op
Rotterdam pendelt
   0 -   5

  5 - 10

10 - 15

15 - 20

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 3
22 �� A: Voorbeelden van juiste gebieden zijn:

• gemeentegroep 12 (Delft en omstreken)
• gemeentegroep 7 (Dordrecht en omstreken)
• gemeentegroep 10 (Krimpenerwaard)

B: Voorbeelden van juiste verklaringen zijn:
• Het percentage forensen (op Rotterdam) is hier laag omdat Delft zelf veel

werkgelegenheid biedt/omdat Den Haag ook veel werkgelegenheid biedt.
• Het percentage forensen (op Rotterdam) is hier laag omdat Dordrecht zelf veel

werkgelegenheid biedt.
• Het percentage forensen (op Rotterdam) is hier laag omdat men vooral op

dichterbijliggende gemeenten (Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den IJssel en Gouda)
pendelt.

Maximumscore 3
23 �� A: instellingen voor hoger beroepsonderwijs

B: verklaring: Uit het antwoord moet blijken dat zo’n instelling tot de primaire
verzorgingsfuncties behoort

Maximumscore 3
24 �� A: Gent

Opmerking
Het antwoord Antwerpen mag ook goedgerekend worden.

B: In de verklaring moeten de volgende elementen aanwezig zijn:
• de nabije ligging van Gent
• de barrière die de Westerschelde vormt tussen Zeeuws-Vlaanderen en de rest van

Zeeland

Maximumscore 4
25 �� A: 1: nadelig

2: voordelig
3: voordelig
4: nadelig

B:
Een voorbeeld van een juiste argumentatie m.b.t. de sector wegtransport is:

• De goederenstromen worden minder en daardoor zullen de transportondernemingen dus
omzetverlies lijden.
Een voorbeeld van een juiste argumentatie m.b.t. de regionale economie van Stuttgart is:

• De economische activiteiten zullen toenemen omdat veel goederen nu uit de directe
omgeving komen.
Een voorbeeld van een juiste argumentatie m.b.t. het milieu op de schaal van Duitsland
is:

• Minder transport betekent minder milieubelasting.
Een voorbeeld van een juiste argumentatie m.b.t. het milieu op regionale schaal (Stuttgart
e.o.) is:

• Voor de regio’s met toenemende economische activiteiten (o.a. Stuttgart e.o.) neemt de
milieubelasting toe.

per juiste combinatie van antwoorden bij A en B

Maximumscore 2
26 �� De toeleverende landen (zoals Nederland en Oostenrijk) blijven hun aandeel aan het

product bijdragen.

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 4
27 �� A: Afsnijden van een exportstroom (aardbeien) is nadelig voor de Poolse economie

B: Polen is een van de Oost-Europese kandidaten voor toetreding tot de EU. Politieke en
economische eenwording van Europa is niet gebaat bij het verminderen van de handel
tussen EU-landen en Polen

Maximumscore 3
28 �� kaart 67B of 67C

Opmerking
De (deel)kaarten 70 en 71 zijn onjuist.

Een voorbeeld van een juiste uitleg is:
Deze regio’s kampen met een hoge werkloosheid. Ze zullen minder (geldelijke) steun van
hun nationale overheden ontvangen en dus nog verder achter raken bij de
centrumgebieden.

Maximumscore 4
29 �� kaart 71A en B

zuidelijke periferie: geboortencijfer: 9-11; sterftecijfer: 8-10
noordelijke en Atlantische periferie: geboortencijfer: 13-15; sterftecijfer: 10-12
De hypothese is onjuist: de zuidelijke periferie kent een lager/gelijk geboorteoverschot

Maximumscore 3
30 �� A: in de voormalige DDR gelegen Bundesländer of voorbeelden daarvan

verklaring:
B: Een voorbeeld van een juiste verklaring is:
Deze regio’s telden veel grootschalige bedrijven uit de periode van de planeconomie, die
niet zijn opgewassen tegen de concurrentie.

Maximumscore 4
31 �� Voorbeelden van juiste kenmerken en juiste kaartnummers/kaartletters zijn:

• lage bevolkingsdichtheid: kaart 64A
• landbouw belangrijk voor landschap en beroepsbevolking: kaart 65B en C
• weinig industrie: kaart 67A

per juist kenmerk
per juiste kaartnummer/kaartletter

Maximumscore 2
32 �� Uit het antwoord moet blijken dat het buitenlands toerisme hier voor werkgelegenheid

zorgt.

Antwoorden Deel-
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