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Inzenden scores
Uiterlijk 30 mei de scores van de alfabetisch
eerste vijf kandidaten per school op de
daartoe verstrekte optisch leesbare
formulieren naar de Citogroep zenden.
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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, of een
score minder dan 0 punten, 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 75 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 �� Voorbeelden van juiste doelstellingen zijn:

• vermindering van de mobiliteit
• concentratie van groei in steden en stadsgewesten / vermindering van (ongecontroleerde)

suburbanisatie
• handhaven / versterken van voorzieningenniveau

per juiste doelstelling

Maximumscore 3
2 �� Voorbeelden van juiste pushfactoren zijn:

• meer verkeersoverlast
• minder groenvoorzieningen
• minder parkeerruimte
• meer criminaliteit

per juiste pushfactor

Maximumscore 2
3 �� Voorbeelden van juiste argumenten zijn:

• Door dit beleid stijgen de woningprijzen in hun gemeente, waardoor de prijzen voor veel
inwoners te hoog worden.

• Door dit beleid kan het draagvlak van de voorzieningen in de gemeente aangetast worden.
• Het is sociaal gewenst dat mensen huisvesting kunnen vinden, daar waar ze geboren en

getogen zijn.

per juist argument

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 2
4 �� A: woonmotief

B: werkmotief

Maximumscore 3
5 �� A: Het aantal asielzoekers in Duitsland daalde, terwijl het in Nederland steeg

B: Uit de verklaring moet blijken dat Nederland aantrekkelijker werd als vestigingsland

Maximumscore 2
6 �� Voorbeelden van juiste ontwikkelingen zijn:

• opkomst van de massacommunicatie of voorbeelden hiervan
• daling van de vliegtarieven / transportkosten

per juiste ontwikkeling

Maximumscore 1
7 �� (voormalig) Joegoslavië / Bosnië-Hercegovina / Kroatië

Maximumscore 5
8 �� A: Een voorbeeld van een juist argument is:

Het criterium houdt rekening met verschillen in beschikbare ruimte tussen landen
B: Een voorbeeld van een juist argument is:
Het criterium houdt rekening met verschillen in financiële draagkracht tussen landen
C: Voorbeelden van een juiste lidstaat zijn:
Spanje / Italië / Oostenrijk / Griekenland
D: Hier zijn veel reliëfrijke en dunbevolkte gebieden waardoor de bevolkingsdichtheid in
de vlakkere delen veel groter is dan in het land als geheel

Maximumscore 2
9 �� Voorbeelden van juiste argumenten zijn:

• De haven van Antwerpen krijgt een kortere verbinding met het Duitse achterland.
• De ’IJzeren Rijn’ is een alternatief voor het wegtransport dat zorgt voor overvolle wegen.
• De ’IJzeren Rijn’ is een milieuvriendelijker vervoerwijze dan het wegtransport.

per juist argument

Maximumscore 4
10 �� Voorbeelden van juiste bezwaren zijn:

A: concurrentie voor Rotterdam 
B: Het oorspronkelijke tracé van de ’IJzeren Rijn’ gaat door een Nationaal Park
(de Meinweg)

Maximumscore 4
11 �� A: Voorbeelden van juiste lasten zijn:

• meer geluidsoverlast
• toename van (gevoel van) onveiligheid 
• beperkingen van de mogelijkheden tot stedenbouw

per juiste last

B: Voorbeelden van juiste verkeersinfrastructurele voorzieningen zijn:
• overlaadfaciliteiten die het overladen van spoorlijn naar water mogelijk maken
• overlaadfaciliteiten die het overladen van spoorlijn naar weg mogelijk maken

per juiste voorziening

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 3
12 �� A: De Brabantse variant

B: Deze loopt langs de A67 en dus op redelijke afstand van de hoofdkernen van Helmond
en Deurne

Maximumscore 2
13 �� Voorbeelden van een juiste reden zijn:

• Mainports bereikbaar houden / de distributiefunctie van Nederland veiligstellen.
• Optimaal gebruikmaken van andere transportmiddelen dan wegtransport met het oog op

de toename van het goederenvervoer.

Maximumscore 3
14 �� A: Voorbeelden van juiste redenen zijn:

• Beide plaatsen zijn goed aangesloten op een waterweg.
• Beide plaatsen zijn goed aangesloten op een spoorweg.
• Beide plaatsen zijn goed aangesloten op een autosnelweg.

per juiste reden 

B: Uit het antwoord moet blijken dat Lelystad verder weg ligt van concurrent Amsterdam
dan Almere, waardoor het zich zelfstandiger als multimodaal transportknooppunt kan
ontwikkelen

���� Politiek en Ruimte

Maximumscore 3
15 �� A: het hoge percentage stemmen op de christelijke partijen SGP, RPF en GPV

B: Een voorbeeld van een juiste argumentatie is:
De Hoeksche Waard heeft een duidelijk andere politieke voorkeur en wijkt in dit opzicht
af van Rotterdam / Zuid-Holland / de westelijke provincies.

Maximumscore 4
16 �� De Hoeksche Waard kan de (bevolkings)overloop van Rotterdam opvangen omdat:

A: De Hoeksche Waard relatief dun bevolkt is (gebiedskenmerk) – kaart 44A/44B/54B
B: De afstand tot Rotterdam niet te groot is (ruimtelijk kenmerk) – kaart 32–33 (of een
andere kaart waaruit de nabijheid blijkt)

Maximumscore 2
17 �� Uit de redenering moet blijken dat de welvarender gemeenten financieel moeten

bijdragen aan de minder welvarende gemeente Rotterdam.

Indien alleen het verschil in welvaart wordt genoemd tussen Rotterdam en het
omliggende gebied 

Maximumscore 4
18 �� A:

• kaart 55A 
• kaart 55C

B:
• kaart 55A: Het afremmen van de stedelijke groei in de Hoeksche Waard is niet goed

mogelijk als het gebied door Rotterdam gebruikt gaat worden als overloopgebied
• kaart 55C: Als de Hoeksche Waard een landbouwkoers gaat varen is er geen ruimte om

de overloop van Rotterdam op te vangen

Maximumscore 3
19 �� A: ACP-landen (ook wel bekend onder de naam ACS-landen)

B: Het betreft hier landen die koloniën zijn geweest van huidige EU-landen

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 2
20 �� (aanhoudende) overproductie / de cacaoproducenten zijn niet in staat productie- en/of

prijsafspraken te maken.

Maximumscore 3
21 �� A: Ghana

B: Voorbeelden van een juiste argumentatie zijn:
• Cacao is veruit het belangrijkste commerciële landbouwgewas in Ghana (kaart 137A)
• Ghana is, als enige van de genoemde landen sterk afhankelijk (voor 25-50%) van de

export van landbouwproducten (kaart 175C)

Maximumscore 2
22 �� Voorbeelden van juiste oorzaken zijn:

• goedkopere grond
• betere bereikbaarheid
• betere parkeerfaciliteiten

per juiste oorzaak

Maximumscore 2
23 �� Uit de uitleg moet blijken dat bezoekers voor en na de voorstelling geld uitgeven in

Amsterdam.

Maximumscore 2
24 �� Een voorbeeld van een juiste verklaring is:

Amsterdam heeft een aantal vormen van cultuur met een grote reikwijdte:
alleen dan wordt de drempelwaarde gehaald

Maximumscore 2
25 �� Uit de verklaring moet blijken dat Oostenrijk aan Tsjechië grenst en als enige EU-land

aan Hongarije.

Maximumscore 2
26 �� Een voorbeeld van een juiste verklaring is:

In Zuid-Europa bevinden zich nu nog veel EU-ontwikkelingsgebieden die financiële
steun van de EU ontvangen. De financiële steun zou wel eens minder kunnen worden
omdat er (door de uitbreiding) veel EU-ontwikkelingsgebieden bij komen.

Maximumscore 4
27 �� Voorbeelden van juiste argumenten zijn:

• De hoeveelheid landbouwgrond zal sterk toenemen (met 21%) met als vermoedelijk
gevolg nog meer landbouwoverschotten (waar een financiële oplossing voor gevonden
moet worden).

• Het percentage arbeidskrachten in de landbouw (met name in Polen) is nog erg hoog, dat
zal binnenkort flink (moeten) dalen, (hetgeen financiële consequenties heeft die niet door
deze landen alleen gedragen kunnen worden).

per juist argument

Maximumscore 2
28 �� 70G, Loon

70H, Loon t.o.v. Nederland

Antwoorden Deel-
scores
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