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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Een beoordelingsmodel 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang:  
 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen 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 proces verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.  
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score 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 beoordelingsmodel. 
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 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 beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel 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 beoordelingsmodel; 
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
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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 of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.  
 
4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van 
de kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan 
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden.  
 
7 Voor deze toets kunnen maximaal 60 scorepunten worden behaald.  
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.  
 
8 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.  
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het vak aardrijkskunde HAVO zijn geen vakspecifieke regels vastgesteld. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
 
Migratie en vervoer 
 
Opgave 1 
 
Maximumscore 2 

 1  Hoe groter de afstand van de desbetreffende gemeente tot België, des te kleiner het aantal 
migranten uit België. 
 
Maximumscore 2 

 2  Uit de verklaring moet blijken dat de migratieafstand tussen Nederland en voormalig 
Joegoslavië te groot is om nog gevolgen te kunnen hebben voor de woonplaatskeuze. 
 
Maximumscore 1 

 3  Indonesië 
 
Maximumscore 1 

 4  In het antwoord moet een verwijzing naar het koloniale verleden van Indonesië staan.  
 
Opgave 2 
 
Maximumscore 5 

 5   B: 1975-1990 
C: 1990-2000 

• Alleen indien bij B én C 1990 is ingevuld   1  
 

• E: proces: ongeveer gelijkblijvend saldo  1  
• positie op de vestigings- en vertrekschaal: licht positief saldo   1  
• F: proces: toenemend saldo  1  
• positie op de vestigings- en vertrekschaal: sterk positief saldo  1  

 
Maximumscore 2 

 6  De economie van Zuid-Europa kende in deze periode een sterke groei / de werkgelegenheid 
in Zuid-Europa is in deze periode sterk toegenomen. 
 
Maximumscore 2 

 7  Uit de uitleg moet blijken dat: 
• Italië voor veel Albanezen complementair was met betrekking tot werk/inkomen/vrijheid   1  
• er geen sprake was van een tussenliggende mogelijkheid als alternatief voor Italië / Italië 

als intervening opportunity (op weg naar andere EU-landen) het meest in aanmerking kwam  1  
 
Opmerking 
Alleen de combinatie van begrip en juiste uitleg krijgt 1 punt. 
 
Maximumscore 2 

 8  • Deze landen zijn voormalige koloniën van Portugal  1  
• kaart 193A of 149A (51e druk: kaart 171A of 133A)  1  

 
Maximumscore 2 

 9  • Marokko: het opbouwen van een beter bestaan  1  
• Verenigd Koninkrijk: het aantrekkelijke (woon)klimaat  1  

 
Maximumscore 1 

 10  Voorbeelden van een juist gegeven zijn: 
• het BNP per hoofd van de bevolking van Spanje in de jaren 1970-1999 
• het BNP per hoofd van de bevolking van Spanje in 1970 

Antwoorden Deel- 
scores

                                          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.



400015-1-11c 5 Lees verder 

 
 
 
 
Opgave 3 
 
Maximumscore 2 

 11  Uit de uitleg moet blijken dat: 
• de haven voor een deel in de uiterwaarden zou komen te liggen  1  
• de uiterwaarden deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur  1  

 
Maximumscore 2 

 12  Uit de verklaring moet blijken dat: 
• door de aanleg van het MTC meer goederen vanuit Rotterdam naar Oost-Nederland (en 

verder) per schip en trein vervoerd worden  1  
• deze vervoermiddelen minder milieuvervuiling veroorzaken dan de vrachtauto  1  

 
Maximumscore 2 

 13  Uit de verklaring moet blijken dat: 
• de route per spoor en de route over het water niet complementair zijn  1  
• beide routes hetzelfde begin- en eindpunt hebben  1  

 
Maximumscore 2 

 14  Uit de verklaring moet blijken dat: 
• de vrachtauto op elke gewenste plek zijn vracht kan afleveren  1  
• de vrachtauto dus een logisch vervolg is op het grofmaziger transportpatroon van water en 

spoor   1  
 
Opgave 4 
 
Maximumscore 2 

 15  Voorbeelden van juiste voordelen zijn: 
• De locatie is toegankelijk voor schepen met een grotere diepgang. 
• De bereikbaarheid van de locatie wordt niet belemmerd door sluizen. 
• De locatie is vanuit zee sneller bereikbaar. 
• De locatie is vanuit zee veiliger bereikbaar. 

 
per juist voordeel  1  
 
Maximumscore 2 

 16  Voorbeelden van juiste gebiedskenmerken zijn: 
• gebied met veel ruimte 
• gebied met veel groen 
• gebied met veel rust 

 
per juist gebiedskenmerk   1  
 
Maximumscore 2 

 17  Voorbeelden van juiste redenen zijn: 
• toename van de geluidshinder door het transport van goederen 
• toename van het ongevallenrisico door het transport van goederen 
• toename van de vervuiling door het transport van goederen 

 
per juiste reden  1  
 
Maximumscore 2 

 18  Een voorbeeld van een juist argument is: 
De aanleg van de WCT zorgt voor een verminderd aanbod van containers in Rotterdam (en 
daarmee ook voor een verminderd aanbod van containers voor de Betuwelijn). 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 1 

 19  Uit het antwoord moet blijken dat dit verband houd met het garanderen van de 
bereikbaarheid van de haven van Antwerpen. 
 
Opmerking 
Een antwoord dat betrekking heeft op de afvoer van rivierwater krijgt 0 punten. 
 
Natuur en milieu 
 
Opgave 5 
 
Maximumscore 1 

 20  aantal inwoners  
 
Maximumscore 3 

 21   
Kenmerken Ooijpolder Rijnstrangen 
1 bergingsvolume  +  
2 ligging t.o.v. de stroomrichting  + 
3 aantal inwoners   + 

 
per juist geplaatst plusteken  1  
 
Maximumscore 2 

 22  Voorbeelden van juiste argumenten zijn: 
• A Het gebied kan niet onderlopen omdat het te hoog ligt  1  
• B Dit is een te dicht bebouwd gebied. / In dit gebied lopen belangrijke spoor- en snelwegen  1  

 
Maximumscore 2 

 23  Voorbeelden van mogelijke ingrepen zijn: 
• verbeterde waterafvoer in de bovenloop 
• verharding van het oppervlak (bebouwing enz.)  
• verkleining van de bedding door bedijking 

 
per juiste ingreep  1  
 
Maximumscore 2 

 24  Uit de verklaring moet blijken dat: 
• om West-Nederland tegen overstromingen te beschermen  1  
• er delen van Oost-Nederland onder water moeten worden gezet  1  

 
Maximumscore 1 

 25  verbetering/verhoging van de dijken  
 
Maximumscore 2 

 26  Uit het antwoord moet blijken dat Nederland alleen op zijn eigen grondgebied maatregelen 
tegen overstromingen kan nemen. 
 
Maximumscore 2 

 27  Voorbeelden van een juiste zoekterm zijn: 
• waterhuishouding 
• debiet/debietverloop 

 
Maximumscore 1 

 28  januari 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 1 

 29  de geringe verdamping 
 
Opgave 6 
 
Maximumscore 3 

 30  • gebied A  0  
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 

• Gebied A kent meer reliëf. 
• Gebied A is kleinschaliger. 
• Gebied A kent een gevarieerder landschap. 
• In gebied A komen houtwallen voor. 

 
per juist kenmerk  1  
 
Maximumscore 1 

 31  • het gebied ten zuiden van Annen  0  
• motivering: het voorkomen van essen  1  

 
Maximumscore 2 

 32  • zandlandschap  1  
• veenlandschap  1  

 
 Einde 

Antwoorden Deel- 
scores
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