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Inzenden scores 
Uiterlijk op 29 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 74 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden 
toegekend op grond van het door een 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 3 

 1  A: Buitenlandse migranten wonen vaak geconcentreerd in bepaalde wijken van de steden  1  
B: Uit de verklaring moet blijken dat de buitenlandse migranten over het algemeen tot de 
lagere inkomensgroepen behoren, waardoor zij vooral in de (minder goede) wijken met lage 
huren terechtkomen  2  
 
Maximumscore 2 

 2  Voorbeelden van juiste redenen zijn: 
• Surinamers en Antillianen hebben meer kennis van de Nederlandse cultuur/taal. 
• Het opleidingsniveau van Surinamers en Antillianen is gemiddeld hoger dan dat van Turken 

en Marokkanen. 
 
per juiste reden  1  
 
Maximumscore 2 

 3  Voorbeelden van een juiste uitleg zijn: 
• Een forse immigratie zal de integratie moeilijker maken, omdat er dan steeds een nieuwe 

lichting immigranten komt die op zijn beurt weer moet integreren. 
• Een geringe immigratie zal integratie makkelijker maken, omdat er dan minder nieuw te 

integreren migranten binnenkomen. 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 4  Voorbeelden van juiste migratieremmende factoren zijn: 
• grote relatieve afstand of voorbeelden ervan 
• gebrek aan beschikbaarheid van informatie 

 
per juiste factor  1  
 
Maximumscore 1 

 5  Mexico 
 
Maximumscore 2 

 6  A: Voorbeelden van een juiste economische pushfactor zijn:   1  
• gebrek aan werk 
• laag welvaartsniveau 

B: Voorbeelden van een juiste demografische factor zijn:   1  
• het hoge geboorteoverschot 
• het hoge geboortecijfer 

 
Maximumscore 3 

 7  Voorbeelden van juiste factoren zijn: 
• de aanwezigheid van werk 
• de aanwezigheid van familie/kennissen 
• de afstand tot het herkomstland 
• het klimaat 

 
per juiste factor  1  
 
Maximumscore 4 

 8  A: Uit het antwoord moet blijken dat: 
• het Bruto Binnenlands Product in de Oost-Europese landen laag was  1  
• en dat hierdoor de welvaart / koopkracht / vraag naar producten gering was  1  

B: Uit de kaart blijkt dat: 
• veel Oost-Europese landen kandidaatlid van de EU zijn  1  
• waardoor handelsbelemmeringen steeds meer zullen verdwijnen  1  

 
Maximumscore 1 

 9  pijpleiding 
 
Maximumscore 2 

 10  De goederenstroom vanuit Rotterdam naar het Ruhrgebied en naar Antwerpen bevat veel 
grondstoffen en bulkgoederen die meer volume innemen dan de eindproducten die vanuit 
het Ruhrgebied en Antwerpen naar Rotterdam worden vervoerd. 
 
Maximumscore 3 

 11  A: 51e druk – kaart 72A; 52e druk – kaartblad 82   1  
B: Bij Rotterdam zijn de rivieren het meest van belang, bij Hamburg zijn dit de autowegen 
en de spoorwegen  2  
 
Maximumscore 3 

 12  A: Le Havre  1  
B: De oppervlakte van het achterland van Le Havre is het kleinste (van de vier havensteden) / 
beperkt zich tot één land (Frankrijk)  1  
C: Uit de uitleg moet blijken dat de omvang van de economische activiteiten in het 
achterland van meer belang is  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 13  Voorbeelden van juiste redenen zijn: 
• het gebied wordt steeds slechter bereikbaar 
• ruimtegebrek (voor uitbreidingen) 
• hoge grondprijzen 

 
per juiste reden  1  
 
Het Nederlandse landschap – natuurlijke en menselijke factoren (toegepast op het 
rivierkleilandschap en het zandlandschap) 
 
Maximumscore 1 

 14  Uit het antwoord moet blijken dat het regelmatiger worden van de waterafvoer de oorzaak 
van de verandering is. 
 
Maximumscore 1 

 15  Uit de verklaring moet blijken dat er huizen zijn gesloopt in het kader van de 
dijkverzwaring/dijkverhoging. 
 
Maximumscore 3 

 16  A: het noordwesten  1  
B: Voorbeelden van juiste argumenten zijn:  2  

• Het gebied heeft een lage ligging (0,1 m boven NAP). 
• Het gebied heeft veel sloten. 
• Het voorkomen van strokenverkaveling. 
• Het voorkomen van toponiemen die betrekking hebben op het cope-systeem (zoals: 

Boeicop, Heicop). 
 
per juist argument  1  
 
Maximumscore 2 

 17  A: wiel  1  
B: Uit de uitleg moet blijken dat een wiel ontstaat (als kolkgat) bij een dijkdoorbraak  1  
 
Maximumscore 3 

 18  A: uiterwaarden  1  
B: stroomruggen  1  
C: kommen, klei  1  
 
Maximumscore 2 

 19  Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 
In het gebied van deze legenda-eenheid (B, stroomruggen) liggen van oudsher de hoogste 
delen van het landschap.  
 
Maximumscore 2 

 20  het ontstaan van de Europese markt  1  
Uit het antwoord moet blijken dat daardoor de concurrentie in de fruitproductie uitviel in 
het voordeel van gebieden als Noord-Italië en Zuid-Frankrijk  1  
 
Maximumscore 1 

 21  Uit het antwoord moet blijken dat de percelen daar door houtwallen gescheiden waren. 
 
Maximumscore 2 

 22  A: eerdgrond  1  
B: Uit de verklaring moet blijken dat dit bodemtype ontstaan is door eeuwenlange 
(plaggen)bemesting  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 1 

 23  ruilverkaveling/landinrichting 
 
Maximumscore 2 

 24  Voorbeelden van een juist doel zijn: 
• vermindering van het overstromingsgevaar van de grond langs de beek 
• verbetering van de ontwatering van het land langs de beken 

 
Maximumscore 2 

 25  Voorbeelden van juiste redenen zijn: 
• het tegengaan van de verdroging 
• het verminderen van de wateroverlast in de gebieden stroomafwaarts 
• het versterken van het natuurlijk karakter van de beek 

 
per juiste reden  1  
 
Maximumscore 4 

 26  A: stuifzanden/zandverstuivingen  1  
B: Uit de uitleg moet blijken dat deze zijn ontstaan door overbegrazing / te sterke 
afplagging, waardoor de vegetatie verdween en de wind het zand kon verstuiven  2  
C: vaaggrond  1  
 
Frankrijk 
 
Maximumscore 1 

 27  Uit het antwoord moet blijken dat de D.O.M.’s en T.O.M.’s deel uit maken van Frankrijk en 
daarmee deel uit maken van de EU (met een vrij verkeer van goederen). 
 
Maximumscore 2 

 28  Uit het antwoord moet blijken dat deze meren ontstaan zijn door de uitschurende werking 
van (dal)gletsjers (gedurende de glacialen van het Kwartair). 
 
Maximumscore 3 

 29  A: Vogezen  1  
B: Voorbeelden van juiste argumenten zijn:  2  

• De bergtoppen zijn afgerond. 
• De bergtoppen zijn begroeid. 

 
per juist argument  1  
 
Maximumscore 1 

 30  Uit het antwoord moet blijken dat de agglomeratie Parijs een monocentrische structuur 
heeft en de Randstad een polycentrische structuur. 
 
Maximumscore 2 

 31  A: Het Île-de-la-Cité (A) heeft vooral een werkfunctie en het Île St. Louis (B) heeft vooral 
een woonfunctie  1  
B: Voorbeelden van juiste argumenten zijn:   1  

• De aanwezigheid van openbare gebouwen/monumenten op het Île-de-la-Cité (A). 
• Het (vrijwel) ontbreken van openbare gebouwen op het Île St. Louis (B). 

 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 4 

 32  A: steenkool  1  
B: ijzererts  1  
C: Voorbeelden van een juiste uitleg zijn:   2  

• Het transport van de desbetreffende grondstoffen was toen nog niet rendabel. 
• Er was toen nog een grote hoeveelheid (zware) grondstoffen nodig (vanwege het geringe 

rendement van de ijzer- en staalindustrie). 
 
Maximumscore 2 

 33  Uit het antwoord moet blijken dat dit plaatsen zijn die aan ’diep vaarwater’ liggen en dat dit 
nodig is in verband met de aanvoer van grond- en brandstoffen. 
 
Maximumscore 3 

 34  A – Calais  1  
B – Lille  1  
D – Duinkerken  1  
 

Antwoorden Deel- 
scores

Einde 
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