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Inzenden scores
Uiterlijk op 22 juni de scores van de
alfabetisch eerste vijf kandidaten per
school op de daartoe verstrekte optisch
leesbare formulieren naar de Citogroep
zenden.

                                          Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie www.sslleiden.nl.



���� 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 65 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 Antwoormodel

���� Migratie en Vervoer

Maximumscore 3
1 �� A: Suriname

B: Uit het antwoord moet blijken dat Surinamers in de leeftijdgroepen 20–24 en
25–29 jaar het laagste percentage hebben (van de mensen die zich niet vóór het zesde jaar
in Nederland hebben gevestigd, zodat zij meer onderwijs in Nederland hebben gevolgd)

Maximumscore 2
2 �� Voorbeelden van juiste oorzaken zijn:

• Er zijn nog weinig ouderen van Turkse afkomst.
• Bij de Turken is er een grotere huwelijksbereidheid van jongvolwassenen.
• Er zijn minder echtscheidingen.
• Er zijn minder studerenden.
• Jongeren blijven langer thuis wonen.

per juiste oorzaak

Maximumscore 2
3 �� A: Voorbeelden van een juiste verklaring zijn:

• De groep ’overige arme landen’ telt relatief veel jongvolwassenen.
• De groep ’overige arme landen’ is minder aan de Nederlandse cultuur aangepast dan de

Surinamers.
B: Een voorbeeld van een juiste verklaring is:
De groep ’overige arme landen’ is hier nog te kort om net zoveel ouderen te kunnen
hebben als Surinamers.

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 2
4 �� Voorbeelden van juiste argumenten zijn:

• Er vindt een brain drain plaats, (omdat hooggekwalificeerde mensen emigreren).
• Het zijn vooral de fysiek sterke mensen (jong en gezond) die vertrekken.

per juist argument

Maximumscore 2
5 �� Voorbeelden van juiste argumenten zijn:

• Emigratie vermindert de werkloosheid.
• De geldzendingen stimuleren de economie.
• Teruggekeerde migranten hebben ervaringen opgedaan die nuttig kunnen zijn voor de

economie van hun land.

per juist argument

Maximumscore 4
6 �� A: De afname van de werkgelegenheid in de landbouw

B: Uit het antwoord moet blijken, dat de sterke achteruitgang van de werkgelegenheid in
de landbouw in de genoemde landen niet gecompenseerd werd door nieuwe banen in de
industrie en dienstensector, waardoor veel mensen uit de genoemde landen in West-Europa
gingen werken

Maximumscore 2
7 �� Uit het antwoord moet blijken dat dit de kortste route over het grondgebied van België is /

de goedkoopste route is.

Maximumscore 4
8 �� A:

• A16
• de bestaande spoorlijn

B: Voorbeelden van een juiste verklaring zijn:
• Het landschap is daar al aangetast, dus er ontstaat geen extra schade.
• Op andere plaatsen wordt het landschap niet verder versnipperd door infrastructurele

werken.
• De geluidshinder beperkt zich tot een vrij smalle zone.

Maximumscore 2
9 �� Bij Breda-Prinsenbeek gaat de HSL bovengronds vlak langs enkele woonwijken en dat

tast de belevingswaarde van de ruimte van de bewoners aan
Bij Hoogmade-Hazerswoude-Benthuizen gaat de HSL onder het Groene Hart door via
een tunnel, waardoor er in het landschap visueel niets verandert, dus geen aantasting van
de belevingswaarde optreedt

Maximumscore 2
10 �� Voorbeelden van juiste argumenten zijn:

• Reistijden voor binnenlandse (trein)reizigers worden korter.
• meer treincapaciteit voor (trein)reizigers 
• De trein kan een beter alternatief worden voor de auto (op langere afstand).
• verbetering van de nationale (en internationale) bereikbaarheid van de Randstad (en de

daar gelegen mainports)
• Hoge aanlegkosten van de HSL worden over meer reizigers verdeeld.

per juist argument

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 2
11 �� De aardolietransporten gaan van gebieden met een groot energieoverschot naar gebieden

met een groot energietekort.

Opmerking
In plaats van ’energie’ is ’aardolie’ ook juist.

Maximumscore 3
12 �� A: De Verenigde Staten van Amerika

B: Voorbeelden van een juiste verklaring zijn:
• De VS produceren te weinig aardolie om te voorzien in de binnenlandse vraag.
• De VS kopen reserves op van andere landen om de eigen voorraad te sparen.

Maximumscore 3
13 �� A:

• afbraak IJzeren Gordijn
• Schengenakkoord

B: Het transport heeft minder last van tijdrovende grenscontroles, dus is de
transporteerbaarheid van goederen verbeterd

���� Politiek en Ruimte

Maximumscore 2
14 �� stedelijkheid (adresdichtheid)

Opmerking
Bevolkingsdichtheid mag goed gerekend worden.

Maximumscore 3
15 �� A: Dit gebied is een beschermd duingebied / is van belang voor de 

drinkwatervoorziening / recreatie
B: Uitbreiding in deze richting leidt tot een aantasting van het Groene Hart
C: Hier liggen de kassen van het Westland

Maximumscore 3
16 �� Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:

• Na een gemeentelijke herindeling krijgt Den Haag weer ruimte om te bouwen voor de
midden- en hogere inkomensgroepen / komen midden- en hogere inkomensgroepen
binnen de gemeente te wonen.

• Als gevolg van een gemeentelijke herindeling kan het inwoneraantal van Den Haag
stijgen waardoor de opbrengst van de gemeentelijke belastingen kan toenemen / de
bijdrage uit het gemeentefonds zal toenemen.

Maximumscore 2
17 �� • % buitenlanders/niet-Nederlanders

• besteedbare inkomens/inkomens

Maximumscore 2
18 �� kaart 171B

Maximumscore 2
19 �� Voorbeelden van een juiste uitleg zijn:

• Deze twee landen onderhielden nog nauwe relaties met hun vroegere koloniën.
• Deze twee landen hadden vroeger veel koloniën (in Afrika, het Caribisch gebied en in de

Grote Oceaan).

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 2
20 �� Uit de uitleg moet blijken dat koffie niet in de EU-landen wordt geproduceerd,

suiker(bieten) wel.

Maximumscore 2
21 �� Uit de uitleg moet blijken dat Nigeria een belangrijke exporteur is van aardolie (en dat

levert veel geld op).

Maximumscore 3
22 �� A: negatief (kaart 57G)

B: Nederlandse invoer uit Nigeria: 1 miljard gulden (kaart 57G)
Nederlandse uitvoer naar Nigeria: 800 miljoen gulden (kaart 57G)

Maximumscore 3
23 �� • de werkloosheid als % van de beroepsbevolking is hoger dan gemiddeld

• opleidingsniveau (middelbaar en hoger: %) is lager dan gemiddeld
• diensten % banen van werknemers is lager dan gemiddeld

Opmerking
Alleen gegevens in relatieve cijfers mogen goed gerekend worden.

Maximumscore 3
24 �� Uit de verklaring moet blijken dat Zuid-Limburg een meer centrale ligging heeft in het

Europese kerngebied.

Maximumscore 3
25 �� hoog percentage van de beroepsbevolking werkzaam in de landbouw

Maximumscore 2
26 �� Dit deel van Duitsland behoorde (tot 1989) tot het Oostblok.

Antwoorden Deel-
scores
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