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BB-0131-a-17-1-o 

Examen VMBO-BB 

2017 
 
 
 

 aardrijkskunde CSE BB 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 

Dit examen bestaat uit 44 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 51 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
dinsdag 23 mei

9.00 - 10.30 uur

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Meerkeuzevragen 
 Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
 Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 

 
 

Weer en klimaat 
 
bron 1 
Vier meetapparaten 
 

1 2 

 

 

  

3 4 

 
 

 
 

A 
B 
C 
D 
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1p 1 In bron 1 zie je vier apparaten om weerelementen te meten. 
Waar staan de cijfers van de meetapparaten juist bij de vier 
weerelementen? 
 

 luchtdruk neerslag temperatuur wind 
A  2 1 3 4 

B  2 1 4 3 

C  2 3 4 1 

D  4 1 2 3 

E  4 1 3 2 

F  4 3 1 2 
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bron 2 
Drie weerkaarten van Buienradar 
 
22 maart 2016 10:55 uur 22 maart 2016 11:45 uur 

 
22 maart 2016 12:50 uur 

 

 

 
1p 2 Bekijk bron 2. 

Bron 2 laat drie weerkaarten zien. Ze zijn van 22 maart 2016 van de 
volgende tijdstippen: 10:55 uur, 11:45 uur en 12:50 uur. 
Vergelijk de drie weerkaarten. 
Wat is de windrichting op 22 maart 2016 in Nederland? 
A noordoost 
B noordwest 
C zuidoost 
D zuidwest 
 

1p 3 Bekijk bron 2. 
Op de weerkaarten van bron 2 zie je bewolking. Hier valt neerslag uit. 
Welk soort neerslag is dat? 
A frontale neerslag 
B stuwingsneerslag 
C stijgingsneerslag 
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bron 3 
Bewolking 
 

 
 

2p 4 Bekijk bron 3.  
Over bewolking worden drie uitspraken gedaan. 
 Geef bij elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 

 juist onjuist
Bewolking ontstaat alleen boven wateroppervlaktes.   

Bewolking ontstaat als vochtige lucht opstijgt.   

Een gebied met 1030 millibar luchtdruk zal meer 
bewolking hebben dan een gebied met 985 millibar 
luchtdruk. 
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bron 4 
Vier klimaatgrafieken 
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1p 5 Bekijk bron 4. 

Eén van de vier klimaatgrafieken is van een plaats in Nederland. 
Welke grafiek is dat? 
A klimaatgrafiek 1 
B klimaatgrafiek 2 
C klimaatgrafiek 3 
D klimaatgrafiek 4 
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bron 5 
Klimaatfactor 
 

 
 

1p 6 Bekijk bron 5. 
Over welke klimaatfactor gaat bron 5? 
A de aanvoer van warmte en kou van elders 
B de afstand tot zee 
C de breedteligging 
D de hoogteligging 
 
bron 6 
Invloed van verharding op de waterbalans  
 
In steden is steeds meer bebouwing.  
Door toenemende bebouwing is er … 1 … (meer / minder) verdamping 
door beplanting.  
In sterk bebouwde gebieden wordt … 2 … (veel / weinig) water 
opgenomen in de bodem.  
Het gevolg is dat er een … 3 … (vertraagde / versnelde) afstroming 
plaatsvindt van water via het oppervlak of het riool. 
 

2p 7 Lees bron 6. 
In de tekst in bron 6 staat achter de cijfers 1, 2 en 3 een 
keuzemogelijkheid. 
 Streep achter de cijfers 1, 2 en 3 in bron 6 het foute antwoord door 

zodat er juiste uitspraken overblijven. 
 
 

Pagina: 9Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 BB-0131-a-17-1-o 8 / 32 lees verder ►►►

bron 7 
Isobarenkaart van de Verenigde Staten 
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1p 8 Bekijk bron 7. 
In bron 7 staan isobaren aangegeven. 
 Wat geven isobaren aan? 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
bron 8 
Tekst 
 
In het midden van de Verenigde Staten bevindt zich een 
 … 1 … (lagedrukgebied / hogedrukgebied).  
De wind is bij … 2 … (X / Y) het krachtigst. 
 
 

1p 9 Bekijk bron 7 en lees bron 8. 
In de tekst in bron 8 staat achter de cijfers 1 en 2 een keuzemogelijkheid. 
 Streep achter de cijfers 1 en 2 in bron 8 het foute antwoord door zodat 

er juiste uitspraken overblijven. 
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bron 9 
Valentijnsdag (14 februari) in de Verenigde Staten 
 

 
 

 
 

1p 10 Bron 9 laat twee foto’s zien die op 14 februari 2014 genomen zijn in de 
Verenigde Staten. De foto’s laten duidelijk zien dat er binnen de 
Verenigde Staten een groot verschil is tussen weeromstandigheden op 
dezelfde dag. 
Welke weer- en klimaatfactor verklaart het meest het verschil tussen 
beide foto’s? 
A de aanvoer van warmte en kou van elders 
B de afstand tot zee 
C de breedteligging 
D de hoogteligging 
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bron 10 
Vegetatie op een berg 
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1p 11 Over bron 10 worden twee uitspraken gedaan. 
Uitspraak 1: als het op zeeniveau 20 °C is, dan is de temperatuur op 
3000 meter hoogte 2 °C. 
Uitspraak 2: de vegetatiegordels op bergen lopen schuin, omdat de 
gemiddelde temperatuur aan de zonkant hoger is dan aan de 
schaduwkant. 
Wat is juist? 
A Alleen uitspraak 1 is juist. 
B Alleen uitspraak 2 is juist. 
C Beide uitspraken zijn juist. 
D Beide uitspraken zijn onjuist. 
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bron 11 
Landschap in de Verenigde Staten 
 

 
 
bron 12 
Noord-Amerika 
 

1
2 3

4

 
 

1p 12 Bekijk bron 11 en bron 12. 
De foto van bron 11 laat veeteelt zien in een bepaald landschap. 
De foto is genomen op één van de vier plaatsen uit bron 12. 
Waar is de foto genomen? 
A bij 1 
B bij 2 
C bij 3 
D bij 4 
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bron 13 
Een beschrijving van het klimaat in Vermont 
 
De zomers in Vermont zijn relatief warm: de gemiddelde 
maximumtemperatuur ligt tussen de 25 en 28 °C in de zomermaanden. 
Vanaf de tweede helft van september gaan de temperaturen snel naar 
beneden. Waar september nog een gemiddelde maximumtemperatuur 
haalt van 20 tot 22 °C, moet november het doen met gemiddeld slechts 
2 °C. Dat betekent dus een temperatuurdaling van maar liefst twintig 
graden in twee maanden tijd. Na november komt de thermometer 
’s nachts nog maar zelden boven het vriespunt. Gemiddeld vriest het in 
december, januari en februari ongeveer tien tot twintig graden. Pas vanaf 
april ligt de gemiddelde nachttemperatuur weer rond het vriespunt. 
 
 

1p 13 Lees bron 13. 
Bron 13 is een beschrijving van het klimaat in Vermont. 
Welk klimaat past bij deze beschrijving? 
A droog klimaat 
B gematigd zeeklimaat 
C landklimaat  
D tropisch regenklimaat 
E sneeuw- en ijsklimaat 
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bron 14 
Deel van de Verenigde Staten 
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bron 15 
Tekst 
 
De neerslag in San Francisco ontstaat door een … 1 … (landwind / 
zeewind). 
Omdat San Francisco aan de … 2 … (loefzijde / lijzijde) van het 
Kustgebergte en de Sierra Nevada ligt, heeft San Francisco  
… 3 … (stijgingsneerslag / stuwingsneerslag). 
 
 

2p 14 Bekijk bron 14 en lees bron 15. 
In de tekst in bron 15 staat achter de cijfers 1, 2 en 3 een 
keuzemogelijkheid. 
 Streep achter de cijfers 1, 2 en 3 in bron 15 het foute antwoord door 

zodat er juiste uitspraken overblijven. 
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Water 
 
bron 16 
Stroomgebied grote rivieren 
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Legenda:
stroomgebied Rijn
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1p 15 Waar staan de letters uit bron 16 juist bij de onderdelen van de Rijn? 
 

 benedenloop bovenloop middenloop 
A  P Q R 

B  P R Q 

C  R P Q 

D  R Q P 
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1p 16 Over bron 16 worden twee uitspraken gedaan. 
Uitspraak 1: de rivier de Rijn heeft het grootste stroomgebied. 
Uitspraak 2: erosie vindt vooral plaats in het deel van de Rijn dat door 
Zwitserland stroomt. 
Wat is juist? 
A Alleen uitspraak 1 is juist. 
B Alleen uitspraak 2 is juist. 
C Beide uitspraken zijn juist. 
D Beide uitspraken zijn onjuist. 
 
bron 17 
Nederland, drinkwaterproductie en waterverbruik per inwoner,  
1950 - 2005 
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1p 17 Over bron 17 worden twee uitspraken gedaan. 

Uitspraak 1: het waterverbruik per Nederlander is tussen 2000 en 2005 
ongeveer gelijk gebleven. 
Uitspraak 2: de productie van drinkwater uit grondwater was in 1995 
hoger dan in 1985.  
Wat is juist? 
A Alleen uitspraak 1 is juist. 
B Alleen uitspraak 2 is juist. 
C Beide uitspraken zijn juist. 
D Beide uitspraken zijn onjuist. 
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bron 18 
Verkeersintensiteit waterwegen 
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2p 18 Bekijk bron 18. 
Drie leerlingen doen een uitspraak over bron 18. 
 Geef bij elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 

 juist onjuist
Over de Waal werd in 2007 meer dan 50 miljoen ton 
goederen vervoerd. 

  

Vanuit Rotterdam worden er meer goederen over de 
Waal naar Duitsland vervoerd dan over de Maas richting 
Frankrijk. 

  

De haven van Amsterdam krijgt meer goederen per 
schip aangevoerd dan de haven van Rotterdam. 
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bron 19 
Verdamping, afstroming en infiltratie 
 
landelijk gebied  stedelijk gebied 

   
 

1p 19 Bekijk bron 19. 
Naar aanleiding van bron 19 doen twee leerlingen tijdens de 
aardrijkskundeles een uitspraak. 
Anouk zegt: “De wateroverlast in stedelijke gebieden wordt mede 
veroorzaakt door de verstening.” 
Fahrid zegt: “In een stedelijk gebied verdampt gemiddeld evenveel water 
als in een landelijk gebied.” 
 Geef eerst aan wie van de twee een juiste uitspraak doet. Kies Anouk 

of Fahrid. Geef daarna een argument voor je keuze. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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bron 20 
Rivierverruimende maatregelen 
 

3 3

22

1 1

4

 
 

1p 20 Bekijk bron 20. 
Waar staan de cijfers uit bron 20 juist bij elke maatregel? 
 

 dijkverlegging kribverlaging obstakel- 
verwijdering 

uiterwaard- 
afgraving 

A  1 3 2 4 

B  1 3 4 2 

C  4 1 2 3 

D  4 1 3 2 

 
1p 21 Kribverlaging is één van de maatregelen die genomen wordt om de kans 

op overstromingen te verlagen. 
 Waardoor leidt kribverlaging tot minder kans op overstromingen? 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 

2p 22 Een waterschap heeft verschillende taken. 
Waterschappen moeten letten op de waterkwaliteit en de waterkwantiteit. 
 Geef bij elke taak aan of deze hoort bij waterkwaliteit of bij 

waterkwantiteit. 
 
 waterkwaliteit waterkwantiteit
sloten controleren op vervuiling   

het waterpeil regelen en bewaken   

waterwegen uitbaggeren   

afvalwater zuiveren    
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bron 21 
Bron van herkomst en watergebruik in Israël en Jordanië 
 

     herkomst           watergebruik 

 grondwater-
bronnen 55%

hergebruikt
afvalwater 9%   

oppervlaktewater
35%

huishoudens
30% 

  landbouw
66%

industrie
4%

 
 

1p 23 Over bron 21 worden twee uitspraken gedaan. 
Uitspraak 1: in Israël en Jordanië wordt het meeste water gebruikt in de 
landbouw. 
Uitspraak 2: in Israël en Jordanië wordt vooral water uit rivieren gebruikt. 
Wat is juist? 
A Alleen uitspraak 1 is juist. 
B Alleen uitspraak 2 is juist. 
C Beide uitspraken zijn juist. 
D Beide uitspraken zijn onjuist. 
 

1p 24 Bekijk bron 21. 
Door de klimaatverandering zal in Israël en Jordanië droger worden. 
Wat kan men doen om in de toekomst in Israël en Jordanië duurzamer 
met de aanwezige waterbronnen om te gaan? 
A een stuwdam bouwen om een stuwmeer te creëren 
B vervuild water hergebruiken  
C water oppompen uit ondergrondse bronnen  
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bron 22 
Waterbalans van Egypte 
 

55,5 7,8 6,3 1,3 60,9 9,5 2,2

bronnen van water
(miljard m3 per jaar)

Nijl hergebruik grondwater neerslag landbouw drinkwater
en gezondheid

verdamping industrie

watergebruik
(miljard m3 per jaar)

totaal bronnen 70,9 totaal verbruik 73,8

1,2

 
 

1p 25 Bekijk bron 22. 
Een waterbalans geeft aan waar het water in een land vandaan komt en 
waar het voor wordt gebruikt. 
Welke uitspraak over bron 22 is juist? 
A Egypte gebruikt meer oppervlaktewater dan grondwater. 
B In Egypte is de verdamping kleiner dan de neerslag. 
C Uit bron 22 blijkt dat Egypte een wateroverschot heeft. 
 
bron 23 
Drie vormen van irrigatie 
 
foto 1 

 

foto 2 foto 3 

 
1p 26 Bekijk bron 23.  

Op welke foto staat de vorm van irrigatie waarbij het minste water 
verdampt? 
A op foto 1 
B op foto 2 
C op foto 3 
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2p 27 Landbouw in droge gebieden in het Midden-Oosten is lastig. Boeren 
nemen maatregelen om landbouw toch mogelijk te maken. Sommige 
maatregelen zijn bedoeld om het watergebruik te verminderen. Andere 
maatregelen zijn bedoeld om de hoeveelheid zoet water te vergroten. 
 Geef bij elke maatregel aan of deze is bedoeld om het watergebruik te 

verminderen of om de hoeveelheid zoet water te vergroten. 
 

 watergebruik 
verminderen  

hoeveelheid zoet 
water vergroten 

water aanvoeren uit andere 
gebieden via pijpleidingen 

  

planten gaan verbouwen die 
beter tegen droogte kunnen 

  

zeewater ontzilten 
 

  

regenwater opvangen in 
ondergrondse opslagplaatsen 
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bron 24 
Waterprojecten in het Midden-Oosten 
 

ondergronds water
watertransport (gepland)
winning ondergronds water 
ontziltingsinstallatie(s) zeewater
stuwdam (gepland)
stuwdam

Legenda:

 
 

1p 28 Over bron 24 worden twee uitspraken gedaan. 
Uitspraak 1: in het hele Midden-Oosten kan ondergronds fossiel water 
opgepompt worden. 
Uitspraak 2: ontziltingsinstallaties staan vooral langs de kust. 
Wat is juist? 
A Alleen uitspraak 1 is juist. 
B Alleen uitspraak 2 is juist. 
C Beide uitspraken zijn juist. 
D Beide uitspraken zijn onjuist. 
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Bevolking en ruimte 
 
bron 25 
Leeftijdsopbouw van de bevolking, 1950 - 2060 
 

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060

70

60

50

40

30

20

10

0

percentage
van de

bevolking

1

2

3

 
 

1p 29 Bekijk bron 25. 
In bron 25 zijn drie lijnen te zien die een bepaalde leeftijdsgroep 
weergeven. Het gaat om de leeftijdsgroepen 0 tot en met 19 jaar,  
20 tot en met 64 jaar en 65 jaar en ouder. 
Welke lijn geeft de leeftijdsgroep 65 jaar en ouder weer? 
A lijn 1 
B lijn 2 
C lijn 3 
 

1p 30 In 2016 bestond de totale bevolking in Nederland uit 17.000.000 mensen. 
In 2016 was het geboortecijfer 11 en het sterftecijfer 9. 
Wat was de natuurlijke groei in 2016? 
A 3.400 
B 34.000 
C 18.700 
D 187.000 
 
 
 
 

Pagina: 25Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 BB-0131-a-17-1-o 24 / 32 lees verder ►►►

bron 26 
Nederland, emigratie en immigratie, 1950 - 2005 
 

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Legenda:
immigratie emigratie

x 1000

 
 

1p 31 Bekijk bron 26. 
Bron 26 laat de migratie tussen een bepaald land en Nederland zien. 
In 1975 kwamen er veel meer migranten uit dat land naar Nederland dan 
in andere jaren. 
Uit welk land was dat? 
A uit Indonesië 
B uit Marokko 
C uit Suriname 
D uit Turkije 
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bron 27 
Transitiemodel bevolking 
 

fase 1 fase 2 fase 3 fase 4 fase 5
tijd

P

Q
R

 
 

1p 32 Bekijk bron 27.  
In bron 27 staan de letters P, Q en R. 
Waar staan de omschrijvingen juist bij de letters P, Q en R uit bron 27? 
 

 P Q R 
A  geboortecijfer sterftecijfer geboorteoverschot 

B  geboortecijfer sterftecijfer sterfteoverschot 

C  sterftecijfer geboortecijfer geboorteoverschot 

D  sterftecijfer geboortecijfer sterfteoverschot 

 
1p 33 Welke voorziening heeft in Nederland gemiddeld het grootste 

verzorgingsgebied? 
A een basisschool 
B een peuterspeelzaal 
C een school voor voortgezet onderwijs 
D een universiteit 
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bron 28 
Drie kaarten van Alkmaar 
 
kaart 1 kaart 2 

160 320 m0 160 320 m0

  

kaart 3  

160 320 m0

Legenda:
woongebied
winkelgebied
werkgebied
bijzonder gebouw
park, plantsoen
grasland
water
spoorweg  

 
1p 34 Bekijk bron 28. 

Welke kaart is van de historische binnenstad? 
A kaart 1 
B kaart 2 
C kaart 3 
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1p 35 In de jaren 70 en 80 trokken veel mensen weg uit de grote steden. Ze 
gingen wonen in dorpen om die steden heen. Veel kleine dorpen groeiden 
toen ineens heel snel. 
Waar staat het begrip bij deze migratiestroom met een juist gevolg van 
deze migratie? 
 

 begrip gevolg van de migratie
A  urbanisatie meer forensisme 

B  urbanisatie minder forensisme 

C  suburbanisatie meer forensisme 

D  suburbanisatie minder forensisme 

 
1p 36 In stadsdeel Oud-West in Nijmegen zijn verschillende oude 

bedrijfslocaties vrijgekomen. Op de plek van de bedrijven wil de gemeente 
woningen bouwen. 
 Welk gemeentelijk plan moet daarvoor gewijzigd worden? 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 
bron 29 
Winkelleegstand in 2020 
 
Steeds meer binnensteden in Nederland hebben te maken met een 
toenemende leegstand van winkelruimten. Op dit moment staat al meer 
dan 1,9 miljoen m2 winkeloppervlak leeg, waarvan een groot deel in de 

binnensteden. 
 
 

1p 37 Lees bron 29. 
 Noem een economische oorzaak van deze leegstand van 

winkelruimtes in de binnensteden. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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bron 30 
Drie bevolkingsdiagrammen van China 
 
bevolkingsdiagram 1 bevolkingsdiagram 2 

85+
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75-79
70-74
65-69
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45-49
40-44
35-39
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25-29
20-24
15-19
10-14

5-9
0-4
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bevolkingsdiagram 3 

 

85+
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

5-9
0-4

bevolking (x 1 miljoen)
0 10 20 30 40 50 60 70010203040506070

mannen vrouwen  

 
1p 38 Bekijk bron 30. 

In bron 30 staan de bevolkingsdiagrammen van China van 2000, 2025 en 
2050 in willekeurige volgorde. 
Waar staan de cijfers van de bevolkingsdiagrammen juist bij de drie 
jaartallen? 
 

 2000 2025 2050 
A  1 2 3 

B  1 3 2 

C  2 1 3 

D  3 1 2 
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bron 31 
Ontwikkeling van het inkomen in China in stad en platteland,  
tussen 1990 en 2010 (inkomen in Chinese renminbi) 
 

1990 1995 2000 2005 2010

25

20

15

10

5

0

inkomen Rmb
(x 1000)

stad

platteland

 
 

1p 39 Bekijk bron 31. 
Welke uitspraak over de grafiek in bron 31 is juist? 
A De integratie wordt groter. 
B De sociale ongelijkheid wordt groter. 
C De urbanisatie wordt groter. 
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bron 32 
Beijing zonder en met luchtvervuiling 
 
foto 1 foto 2 

 
 

1p 40 Bekijk bron 32. 
De twee foto’s van een straatbeeld in Beijing sluiten precies op elkaar 
aan. Foto 1 is genomen op een zonnige dag. Op foto 2 hangt er veel 
luchtvervuiling boven de stad. In de winter is de luchtvervuiling in Beijing 
meestal erger dan in de zomer. In de winter leveren huishoudens een 
grotere bijdrage aan de luchtvervuiling in de stad dan in de zomer. 
 Geef de oorzaak van dit verschil. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

1p 41 Sinds 1980 zijn er in China duidelijk meer jongens dan meisjes geboren. 
Daardoor zijn er nu meer jonge mannen dan jonge vrouwen. 
 Noem een maatschappelijk gevolg van het ongelijke aantal jonge 

mannen en vrouwen. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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bron 33 
E-bikes 
 
In 2009 werden in China 22 miljoen e-bikes verkocht. 
Ter vergelijking: één op de vijf verkochte fietsen is daar nu elektrisch, 
tegen één op de acht in Nederland. 
 

 
 
 

2p 42 Lees bron 33. 
 Geef twee voordelen van de e-bike in plaats van de auto voor de 

leefbaarheid van Chinese steden. 
 
voordeel 1  .................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
voordeel 2  .................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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bron 34 
Nieuwe arbeiderswijk in China 
 

 
 

1p 43 Bekijk bron 34. 
Waar staan de kenmerken juist bij de bebouwingsdichtheid en de 
bevolkingsdichtheid in deze arbeiderswijk? 
 

 bebouwingsdichtheid bevolkingsdichtheid 
A laag hoog 

B laag laag 

C hoog hoog 

D hoog laag 
 
bron 35 
Oude woonwijk in Chinese binnenstad 
 

 
 

1p 44 Bekijk bron 34 en bron 35. 
In bron 35 zie je een oude wijk in China. Veel van deze wijken worden 
gesloopt. 
 Geef een reden waarom veel van deze wijken worden gesloopt en 

vervangen zijn door wijken zoals in bron 34. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2017 
tijdvak 1 

 
 

 aardrijkskunde CSE BB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO 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 het College voor Toetsen en 
Examens. 

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 directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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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 het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens 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 bij de toets 
behorende correctievoorschrift. 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; 

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; 
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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; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 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. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. 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. 

8 Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op 
grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden 
geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten. 
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen. 
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 51 scorepunten worden behaald. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Weer en klimaat 
 

 1 A 
 

 2 B 
 

 3 A 
 

 4 maximumscore 2 
onjuist, juist, onjuist 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 5 B 
 

 6 C 
 

 7 maximumscore 2 
1 = minder 
2 = weinig 
3 = versnelde 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 8 maximumscore 1 
(dezelfde) luchtdruk 
 

 9 maximumscore 1 
1 = hogedrukgebied 
2 = Y 
 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen bij twee juiste keuzes. 
 

 10 C 
 

 11 C 
 

 12 B 
 

 13 C 
 

 14 maximumscore 2 
1 = zeewind 
2 = loefzijde 
3 = stuwingsneerslag 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Water 
 

 15 B 
 

 16 C 
 

 17 C 
 

 18 maximumscore 2 
juist, juist, onjuist 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 19 maximumscore 1 
Anouk doet een juiste uitspraak.  
Juist argument: omdat de verstening de opname van (regen)water 
belemmert. 
 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen bij een juiste keuze met een juist 
argument. 
 

 20 C 
 

 21 maximumscore 1 
Door de kribben te verlagen kan het water van de rivier sneller 
wegstromen / neemt het waterbergend vermogen toe. 
 

 22 maximumscore 2 
 waterkwaliteit waterkwantiteit 
sloten controleren op vervuiling X  
het waterpeil regelen en bewaken  X 
waterwegen uitbaggeren  X 
afvalwater zuiveren  X  

 
indien vier antwoorden juist 2 
indien drie of twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 23 A 
 

 24 B 
 

 25 A 
 

 26 B 
 

 27 maximumscore 2 
 watergebruik 

verminderen  
hoeveelheid zoet 
water vergroten 

water aanvoeren uit andere 
gebieden via pijpleidingen  X 

planten gaan verbouwen die beter 
tegen droogte kunnen X  

zeewater ontzilten 
  X 

regenwater opvangen in 
ondergrondse opslagplaatsen  X 

 
indien vier antwoorden juist 2 
indien drie of twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 28 B 
 
 

Bevolking en ruimte 
 

 29 B 
 

 30 B 
 

 31 C 
 

 32 B 
 

 33 D 
 

 34 C 
 

 35 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 36 maximumscore 1 
het bestemmingsplan 
 

 37 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste economische oorzaak zijn: 
− Mensen kopen minder door de economische crisis / door de 

achteruitgang in inkomen. 
− Veel mensen kopen online waardoor winkels te weinig klanten hebben. 
 

 38 B 
 

 39 B 
 

 40 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat in de winter veel luchtvervuiling ontstaat 
door de (kolengestookte) verwarming. 
 

 41 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist maatschappelijk gevolg zijn: 
− Er zijn te weinig vrouwen om te trouwen. / Er worden bruiden uit het 

buitenland gehaald. 
− Veel laagopgeleide mannen kunnen niet trouwen. 
− Jongens worden enorm verwend door hun ouders (status hoger). 
 

 42 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste voordelen zijn: 
− minder uitstoot / minder milieuvervuiling in de stad 
− minder parkeerruimte nodig 
− minder congestie / minder files 
 
per juist antwoord 1 
 

 43 C 
 

 44 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
− De oude wijken kunnen minder mensen huisvesten dan de flatwijken. 
− De ligging dicht bij het centrum is gunstig. 
− De grond van de oude wijken levert veel geld op. 
− De oude wijken voldoen niet aan moderne eisen. 
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5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. Accordeer 
deze gegevens voor Cito uiterlijk op 30 mei.  
 
Ook na 30 mei kunt u nog tot 14 juni gegevens voor Cito accorderen. Alle gegevens die 
vóór 14 juni zijn geaccordeerd, worden meegenomen bij het genereren van de 
groepsrapportage. 
 
Na accordering voor Cito kunt u in de webbased versie van Wolf de gegevens nog 
wijzigen om ze vervolgens vrij te geven voor het overleg met de externe corrector. 
Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de 
externe corrector. 
 
tweede tijdvak 
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de 
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 
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6 Bronvermeldingen 
 
bron 1 afbeelding 1: www.robanjer.nl/files/images/219.jpg 
 afbeelding 2: www.wisegeek.org/what-is-a-barometer.htm 
 afbeelding 3: https://pixabay.com/nl/thermometer-celsius-weer-145891 
 afbeelding 4: www.weerstationexpert.nl/la-crosse-tx-20 
bron 2 vrij naar: www.buienradar.nl 
bron 3 www.noodweer.be/wp-content/uploads/2015/04/cumulonimbus-nasa.jpg 
bron 4 vrij naar: www.klimadiagramme.de 
bron 5 vrij naar: http://slideplayer.com.br/slide/1223193 
bron 6 eigen archief; Cito/CvTE 
bron 7 vrij naar: www.meteoservices.be/uploads/pics/33e82361e7.png 
bron 8 eigen archief; Cito/CvTE 
bron 9 http://girlslove2travel.com/valentijnsdag-destination-romance/ 
 www.dailymail.co.uk/news/article-2559950/Southwest-takes-BEACH-record-heat-wave-

Northwest-braces-snow-ice-storms.html 
bron 10 vrij naar: www.noordspanje.be/klimaatgordels.html 
bron 11 http://footage.framepool.com/en/shot/753544846-cattle-drive-prairie-cowboy-herding 
bron 12 vrij naar: De Grote Bosatlas 54e editie 
bron 13 vrij naar: www.klimaatinfo.nl/verenigde-staten-van-amerika/vermont/ 
bron 14 vrij naar: De Grote Bosatlas 54e editie 
bron 15 eigen archief; Cito/CvTE 
bron 16 en 17 vrij naar: De Bosatlas van Nederland Waterland 
bron 18 vrij naar: De Grote Bosatlas 54e editie 
bron 19 en 20 vrij naar: De Bosatlas van Nederland Waterland 
bron 21 www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/images/maps/waterpies.gif 
bron 22 vrij naar: http://futurechallenges.org/wp-content/uploads/2012/11/egy-water-final.png 
bron 23 foto 1: www.innovatieveenkolonien.nl/upload/98-Irrigatie_1.jpg 
 foto 2: www.kennislink.nl/publicaties/duurzamer-eten 
 foto 3: eigen archief; Cito/CvTE 
bron 24 vrij naar: De Grote Bosatlas 54e editie 
bron 25 vrij naar: www.nationaalkompas.nl/object_binary/o12312.png 
bron 26 vrij naar: CBS 
bron 27 vrij naar: Jan Peeters via http://slideplayer.nl/slide/2202892/ 
bron 28 vrij naar: De Grote Bosatlas 53e editie 
bron 29 www.analyzus.nl/prognose-winkelleegstand-binnensteden-2020.html 
bron 30 vrij naar: Francisca Bos via http://slideplayer.nl/slide/2065597/ 
bron 31 vrij naar: www.dewereldmorgen.be/images/cache/large_ar/2013/07/03/19-evolutie-

inkomen-platteland-stad.png 
bron 32 www.mirror.co.uk/news/world-news/beijing-smog-pictures-before-after-6973550 
bron 33 tekst: vrij naar: www.z24.nl/ondernemen/chinezen-gek-op-elektrische-fiets 
 foto: http://evworld.com/press/ebikes_beijing480x320.png 
bron 34 http://reisbloggers.nl/wp-content/uploads/2014/02/Nieuwe-stad-in-China.jpg 
bron 35 www.khulsey.com via Pinterest 
 
 

einde  

Pagina: 44Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



BB-0131-a-16-1-o 

Examen VMBO-BB 

2016 
 
 
 

 aardrijkskunde CSE BB 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 

Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 51 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
woensdag 25 mei

9.00 - 10.30 uur

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

Pagina: 45Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 BB-0131-a-16-1-o 2 / 32 lees verder ►►►

Meerkeuzevragen 
− Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
− Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 

 
 

Weer en klimaat 
 
bron 1 
Weersverwachting voor Oost-Nederland, juni 2013 
 

di

°C

wo do vr za zo ma di wo do

121212

141414

121212 121212

10
99

10 10

8 8

1 1 11

4-6 5-6 6-6 7-6 8-6 9-6 10-6 11-6 12-6 13-6

30

25

20

15

10

5

0

maximumtemperatuurzonuren
neerslag (mm)

Legenda:

 
 

2p 1 Er worden drie uitspraken gedaan over bron 1. 
 Geef bij elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 

 juist onjuist
De verwachte maximumtemperatuur op zaterdag 8 juni 
is 10 graden Celsius. 

  

Hoe meer zonuren, hoe warmer.   

De verwachting is dat dinsdag 4 juni een droge dag 
blijft. 

  

 
 

A 
B 
C 
D 



A 
B 
C 
D

XB(2) (3)X
X

A 
B 
C 
D 

 (1) 
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1p 2 We maken onderscheid tussen weer en klimaat. 
Welke bewering gaat alleen over het klimaat? 
A De najaarsstorm heeft veel schade aangericht in het westen van het 

land. 
B De wintertemperaturen in Utrecht (Nederland) zijn gemiddeld hoger 

dan in Moskou (Rusland). 
C In Limburg viel er afgelopen zomer veel neerslag en dat leidde een 

aantal keren tot wateroverlast. 
D Vorige week vroor het 10 graden en lag er in het oosten van het land 

veel sneeuw. 
 
bron 2 
Luchtdrukkaart van een deel van Europa, 22 november 2014 
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1p 3 Bij welk cijfer in bron 2 waait de wind het hardst? 
A bij cijfer 1 
B bij cijfer 2 
C bij cijfer 3 
D bij cijfer 4  
 

1p 4 Bekijk bron 2. 
In Nederland hadden we op 22 november 2014 overwegend oostenwind. 
Wat voor weer was het in Nederland op 22 november 2014? 
A Het was koud en droog. 
B Het was koud en nat. 
C Het was zacht weer en droog. 
D Het was zacht weer en nat. 
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bron 3 
Weerkaart 
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1p 5 Er worden drie uitspraken gedaan over bron 3. 
Uitspraak 1: Boven Nederland waait een zwakke oostenwind.  
Uitspraak 2: In het noorden van Nederland zijn de temperaturen lager dan 
      in het zuiden van Nederland. 
Uitspraak 3: In het zuiden van Nederland is het bewolkt.  
Wat is juist? 
A Alleen uitspraak 1 is juist. 
B Alleen uitspraak 1 en uitspraak 3 zijn juist. 
C Alleen uitspraak 2 is juist. 
D Alleen uitspraak 2 en uitspraak 3 zijn juist. 
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bron 4 
Gemiddeld aantal ijsdagen per jaar 
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2p 6 Bekijk bron 4. 
IJsdagen zijn dagen waarop de maximumtemperatuur niet boven de 
nul graden Celsius komt. 
Op het Drielandenpunt (bij Vaals) in Zuid-Limburg komen gemiddeld meer 
ijsdagen per jaar voor dan in Den Haag. 
 Noem hiervan twee oorzaken. 
 
oorzaak 1 ...................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
oorzaak 2 ...................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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bron 5 
Fryslân (Friesland) 
 

vierdaagse
fietsroute

0 10 20 km

Heerenveen

Stavoren

Harlingen

Dokkum

Leeuwarden

I J s s e l -

m e e r

Legenda:
overnachtingsplaats provinciegrens

Schiermonnikoog
Ameland

Terschelling

Vlieland

W

a

d

d

e

n

z

e
e

dag 1

dag 2

dag 3

dag 4

 
 

1p 7 Op de kaart in bron 5 is een vierdaagse fietsroute aangegeven. Een groep 
vrienden gaat deze route fietsen. Ze starten in Dokkum. De fietsroute is 
elke dag ongeveer 45 kilometer.  
De weersverwachting is gunstig, maar op alle vier de fietsdagen staat er  
een matige tot harde westenwind.  
Op welke dag zal de groep vrienden veel tegenwind hebben? 
A op dag 1 
B op dag 2 
C op dag 3 
D op dag 4  
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bron 6 
Vier foto’s 
 
foto 1: steppe foto 2: naaldbossen (taiga) 

  
foto 3: gemengd bos foto 4: tropisch regenwoud 

 
1p 8 Op de foto’s in bron 6 zie je de oorspronkelijke plantengroei in vier 

vegetatiezones. Dit zijn de steppe, het naaldbos (taiga), het gemengd bos 
(loof- en naaldbomen) en het tropisch regenwoud.  
Welke foto laat de oorspronkelijke plantengroei zien die past bij het 
huidige klimaat van Nederland? 
A foto 1 
B foto 2 
C foto 3 
D foto 4  
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bron 7 
Verenigde Staten 
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1p 9 Bekijk bron 7. 
De winters in de stad Corpus Christi zijn warmer dan in de stad Amarillo. 
Leerlingen bedenken drie oorzaken hiervan. Ze noemen:  
1: Corpus Christi ligt op lagere breedte dan Amarillo. 
2: Corpus Christi krijgt in de winter vaak relatief warme wind van zee en 
    bij Amarillo is de invloed van zee kleiner. 
3: Corpus Christi ligt lager dan Amarillo. 
Wat is juist? 
A Alleen de oorzaken 1 en 2 zijn juist. 
B Alleen de oorzaken 1 en 3 zijn juist. 
C Alleen de oorzaken 2 en 3 zijn juist. 
D Alle drie de oorzaken zijn juist. 
 
bron 8 
Klimaatgegevens van St. Paul, Minnesota 
 

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
Legenda:
  nihil 0 - 5 mm
          6 - 30 mm

-7
-3
4

14
21
26
28
27
21
15

5
-4

-18
-14

-7
1
8

13
16
14

9
3

-5
-12

gem. maximum-
temperatuur (°C)

gem. minimum-
temperatuur (°C)

gem. neerslag
per maand (mm)

31 - 60 mm
61 - 100 mm

101 - 200 mm
meer dan 200 mm  
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1p 10 De ligging van de stad St. Paul is aangegeven in bron 7. 
Welk klimaat heeft St. Paul volgens de gegevens in bron 8? 
A een gematigd zeeklimaat 
B een landklimaat  
C een sneeuw- en ijsklimaat 
D een tropisch regenklimaat 
 
bron 9 
Klimaatgrafiek Reno 
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1p 11 Bekijk de ligging van de stad Reno in bron 7 en bekijk de klimaatgrafiek 
van Reno in bron 9. In de volgende tekst ontbreken twee woorden. 
Bij zeewind ligt Reno aan de … 1 … (loefzijde / lijzijde) van de  
Sierra Nevada. 
Reno heeft een … 2 … (droog / nat) klimaat. 
Achter welke letter staan de juiste woorden die bij 1 en 2 ingevuld moeten 
worden? 
 

 … 1 … … 2 … 
A  loefzijde droog 

B  loefzijde nat 

C  lijzijde droog 

D   lijzijde nat 
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bron 10 
Drie klimaatgrafieken 
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2p 12 De drie klimaatgrafieken in bron 10 zijn van plaatsen in 

de Verenigde Staten. 
 Geef eerst aan welke klimaatgrafiek van New York is.  
 Geef daarna een argument voor de keuze, waarbij je ingaat op een 

kenmerk van het klimaat van New York. 
 
Klimaatgrafiek …….. (vul cijfer in) is van New York. 
 
argument ...................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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bron 11 
Verenigde Staten 
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1p 13 Bekijk bron 11. 
In Het Middenwesten van de Verenigde Staten was het in de zomer van 
2012 lange tijd erg droog. In dit gebied verbouwen de boeren veel 
voedingsgewassen en veevoer. Deskundigen waarschuwden toen voor 
stijging van de prijzen van voedsel en veevoer. 
 Noem twee gewassen die in het Middenwesten veel verbouwd worden. 
 
gewas 1 .....................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
gewas 2 .....................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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bron 12 
Verenigde Staten, neerslag 
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bron 13 
Verenigde Staten, temperatuur 
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1p 14 De boeren in gebied X (zie bron 12 en bron 13) verbouwen veel 
citrusvruchten (zoals bijvoorbeeld sinaasappels). 
Met behulp van bron 12 en bron 13 noemen twee leerlingen een kenmerk 
van het klimaat in gebied X. 
Anne zegt: “Er valt in gebied X meer dan 1000 millimeter neerslag per 
jaar.” 
Bart zegt: “Het is in gebied X gemiddeld warmer dan 20 graden.” 
Wat is juist? 
A Alleen de uitspraak van Anne is juist. 
B Alleen de uitspraak van Bart is juist. 
C Beide uitspraken zijn juist. 
D Beide uitspraken zijn onjuist. 
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Water 
 
bron 14 
Drie foto’s van de Rijn 
 
foto 1 foto 2 foto 3 

 
 

1p 15 Welke foto uit bron 14 laat een deel van de benedenloop van de Rijn 
zien? 
A foto 1 
B foto 2 
C foto 3 
 
bron 15 
Gemiddelde afvoer van water in de Rijn en de Maas in kubieke meter per 
seconde  
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1p 16 Bekijk bron 15. 

In de grafiek zie je dat de afgevoerde hoeveelheid water als het zomer 
wordt steeds afneemt. Alleen bij de Rijn daalt de waterafvoer van half mei 
tot half juni niet. De waterafvoer neemt dan zelfs een beetje toe. 
 Noem de oorzaak waardoor de waterafvoer van de Rijn in deze 

periode een beetje toeneemt. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  

Pagina: 57Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 BB-0131-a-16-1-o 14 / 32 lees verder ►►►

bron 16 
Productie drinkwater in Nederland uit oppervlaktewater, duinwater en 
grondwater, in miljoen kubieke meters 
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1p 17 In de grafiek in bron 16 is te zien dat het drinkwater in Nederland uit drie 
verschillende bronnen wordt geproduceerd. In alfabetische volgorde zijn 
dit: duinwater, grondwater en oppervlaktewater. 
Achter welke letter staan de juiste drinkwaterbronnen bij de 
legendacijfers 1, 2 en 3 uit bron 16? 
 

 legendacijfer 1 legendacijfer 2 legendacijfer 3 
A  duinwater grondwater oppervlaktewater 

B  duinwater oppervlaktewater grondwater 

C  oppervlaktewater duinwater grondwater 

D  oppervlaktewater grondwater duinwater 

 
1p 18 Bekijk bron 16. 

Het gebruik van duinwater heeft voor drinkwaterwaterbedrijven een 
voordeel in vergelijking met het gebruik van oppervlaktewater. 
Wat is dit voordeel? 
A De duinen hebben minder snel last van verdroging dan de 

riviergebieden.  
B De voorraad duinwater is groter dan de voorraad oppervlaktewater. 
C Het duinwater is al op een natuurlijke manier gezuiverd.  
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bron 17 
Drinkwatergebruik naar toepassing, 2013  
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1p 19 In het cirkeldiagram in bron 17 is te zien waarvoor Nederlandse 
huishoudens het drinkwater gebruikten in het jaar 2013. 
Voor sommige doeleinden kunnen we ook grijs water gebruiken in plaats 
van drinkwater.  
 Geef een voordeel voor het milieu van het gebruik van grijs water. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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bron 18 
Verleggen van dijken in het rivierengebied 
 

 
 

1p 20 Bron 18 laat een dijkverlegging in het rivierengebied zien. Over deze 
dijkverlegging worden twee uitspraken gedaan.  

 Geef bij elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 

 juist onjuist
Een reden voor deze dijkverlegging is dat de 
binnenvaartschepen steeds meer ruimte nodig hebben. 

  

Een reden voor deze dijkverlegging is dat er na 
dijkverlegging meer ruimte komt voor woningbouw in de 
uiterwaarden. 

  

 
bron 19 
Grondsoorten in Nederland 
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1p 21 De landbouw in Nederland heeft door de klimaatverandering steeds meer 
last van extreem droge en extreem natte perioden in het groeiseizoen. 
Op de kaart in bron 19 zijn drie gebieden aangegeven. 
In welk gebied zal bij droogte waarschijnlijk het eerst irrigatie moeten 
plaatsvinden? 
A in gebied 1 
B in gebied 2 
C in gebied 3  
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bron 20 
Waterplein 
 

 

 
 

1p 22 Bekijk bron 20. 
In steden worden steeds vaker waterpleinen aangelegd. 
Wat is de belangrijkste functie van waterpleinen? 
A drinkwatervoorziening bij langdurige droogte 
B een tijdelijke opvang van regenwater bij hevige stortbuien 
C Het water van waterpleinen wordt gebruikt als koelwater. 
D Het water van waterpleinen wordt gebruikt als grijs water voor het 

wassen van auto’s. 
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bron 21 
Midden-Oosten 
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1p 23 Bekijk de kaart in bron 21. 
Wat is juist? 
A Het water uit gebied 1 wordt via de Eufraat naar het noordwesten 

afgevoerd. 
B Het water uit gebied 1 wordt via de Eufraat naar het zuidoosten  

afgevoerd. 
C Het water uit gebied 1 wordt via de Tigris naar het noordwesten 

afgevoerd. 
D Het water uit gebied 1 wordt via de Tigris naar het zuidoosten  

afgevoerd. 
 

1p 24 Bekijk de kaart in bron 21. 
Er worden twee uitspraken gedaan over de rivieren de Eufraat en de 
Tigris. 
 Geef bij elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 

 juist onjuist
De Eufraat en de Tigris krijgen in het voorjaar beide 
smeltwater uit de bergen. 

  

De Atatürkdam in Turkije leidt tot waterschaarste in 
Israël. 
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bron 22 
Oppervlakte-irrigatie 
 

 
 

1p 25 Zie bron 22. 
In Egypte wordt in de landbouw veel oppervlakte-irrigatie toegepast. 
Wat is een veelvoorkomend nadeel van deze vorm van irrigatie? 
A De bodem gaat verzilten. 
B De erosie zal toenemen. 
C Er vindt meer sedimentatie plaats. 
D Landbouwgewassen gaan sneller rotten. 
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bron 23 
Een deel van het Midden-Oosten 
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bron 24 
De stuwdam in de Nijl bij Aswan 
 

 
 
bron 25 
Tekst 
 
De aanleg van een dam in de Nijl bij Aswan heeft ervoor gezorgd dat de 
mogelijkheden voor irrigatie in het gebied rond het stuwmeer zijn  
… 1 … (afgenomen / toegenomen). 
Door de dam kan het waterpeil voor de scheepvaart stroomafwaarts van  
de dam … 2 … (beter / slechter) geregeld worden. 
De dam zorgt ervoor dat de afzetting van slib langs de Nijl stroomafwaarts 
van de dam … 3 … (meer / minder) is geworden. 
 
 

2p 26 Zie bron 23, 24 en 25. 
Bij Aswan is een stuwdam in de Nijl gebouwd. Dit heeft een aantal 
gevolgen gehad. 
 Kies het juiste woord dat tussen haakjes staat bij de cijfers 1, 2 en 3 in 

de tekst van bron 25. 
 
1  ...............................................................................................................  
 
2  ...............................................................................................................  
 
3  ...............................................................................................................  
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bron 26 
Midden-Oosten, irrigatie 
 

0 400 800 km

Ankara

Teheran

KoeweitKoeweitKoeweit

Jawf

Mashhad

BagdadBagdadBagdad

Port Sudan

Khartoum

Cairo

MasqatRiad

Shiraz

Jedda

Beirut

Aswan

Wau

Istanbuli

Egypte

Sudan

Libië

Ethiopië Somalië

Iran

Saudi-Arabië

Irak

Israël

Turkije

SyriëSyriëSyrië

Legenda:
oppervlakte van de grond
geschikt voor landbouw
(x 1000 ha)

percentage van de grond
geschikt voor landbouw dat
geïrrigeerd wordt (per land, 2003)

25.000 geïrrigeerd
niet-geïrrigeerd10.000

2.500
 500  

 
2p 27 Er worden drie uitspraken gedaan naar aanleiding van bron 26. 

 Geef bij elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 

 juist onjuist
Saudi-Arabië heeft meer hectare geïrrigeerde grond dan 
Egypte.  

  

Irak heeft ongeveer tien miljoen hectare geïrrigeerde 
grond. 

  

Van de landen in bron 26 heeft Turkije de meeste grond 
die geschikt is voor landbouw. 
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bron 27 
Krantenartikel 
 
Water duurder dan olie in het Midden-Oosten 
De landen uit het Midden-Oosten zijn op zoek naar nieuwe, duurzame en 
minder kostbare manieren om schoon drinkwater te produceren.  
De machines in de waterzuiveringsinstallaties gebruiken veel brandstof. 
Alleen al in Saudi-Arabië zijn anderhalf miljoen olievaten per dag nodig 
om de waterzuiveringsinstallaties te laten draaien. De gevolgen voor het 
milieu zijn groot. 
 
 

1p 28 Lees bron 27. 
Landen in het Midden-Oosten willen water gaan zuiveren op een manier 
die beter is voor het milieu. 
 Geef een voorbeeld van een energiebron die men beter zou kunnen 

gebruiken dan olie om het water te zuiveren. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 

1p 29 In het Midden-Oosten neemt de waterschaarste toe. Leerlingen doen twee 
uitspraken over de mogelijke oorzaken hiervan. 
 Geef bij elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 

 juist onjuist
Het opwekken van elektriciteit met waterkracht leidt tot 
meer waterschaarste. 

  

De groei van de welvaart in oliestaten zoals  
Saudi-Arabië leidt tot meer waterschaarste. 
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Bevolking en ruimte 
 
bron 28 
Bevolkingscijfers van de gemeente Den Haag in 2013  
 

Aantal inwoners 508.940 

Geboortecijfer … ? … 
Sterftecijfer 7,9 

Geboorteoverschot 5,1 

Vestigingscijfer 63,8 

Vertrekcijfer 52,9 

Migratiesaldo 10,9 

 
1p 30 Zie bron 28. 

De gemeente Den Haag had in 2013 een geboorteoverschot van 5,1 per 
1000 inwoners.  
Hoe groot was het geboortecijfer per 1000 inwoners? 
A   2,8 
B   5,8 
C 10,9 
D 13,0 
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bron 29 
De bevolkingsdichtheid in Nederland, 2012 
 

 Bevolkingsdichtheid 

Nederland 497 

per provincie  

Groningen 249 

Friesland 194 

Drenthe 185 

Overijssel 343 

Flevoland 281 

Gelderland 406 

Utrecht 899 

Noord-Holland 1020 

Zuid-Holland 1266 

Zeeland 213 

Noord-Brabant 503 

Limburg 522 

 
1p 31 Zie bron 29. 

In 2012 was de bevolkingsdichtheid in Nederland 497. 
Wat wordt daarmee bedoeld? 
A de manier waarop de bevolking verspreid is over Nederland 
B het aantal mensen dat gemiddeld op een km2 woont 
C het aantal mensen dat in Nederland woont x 1000 
D dat in het ene gebied in Nederland meer mensen wonen dan in het 

andere gebied 
 

1p 32 Leerlingen doen twee uitspraken naar aanleiding van bron 29.  
Uitspraak 1: de provincies waarin de Randstad ligt, zijn het dichtstbevolkt. 
Uitspraak 2: de provincies die aan België grenzen, zijn het dunstbevolkt. 
Wat is juist? 
A Alleen uitspraak 1 is juist. 
B Alleen uitspraak 2 is juist. 
C Beide uitspraken zijn juist. 
D Beide uitspraken zijn onjuist. 
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bron 30 
Buitenlandse migratie, 1965-1974 
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0,5 mm pijldikte = 10.000 mensen

 
 

1p 33 Naar aanleiding van de grafiek in bron 30 worden drie uitspraken gedaan. 
Welke uitspraak is juist? 
A Er vertrokken in de periode 1965-1974 meer mensen vanuit Nederland 

naar Suriname en de Nederlandse Antillen dan andersom. 
B In de periode 1965-1974 gingen meer dan 800.000 Nederlanders in de 

rest van Europa wonen. 
C In de periode 1965-1974 was in Nederland de immigratie groter dan 

de emigratie. 
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bron 31 
Huishoudensgrootte, 1975-2000 
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1p 34 In de grafiek in bron 31 zie je dat het gemiddelde aantal personen per 
huishouden in Nederland tussen 1975 en 2000 veranderd is. 
Welke bewering is juist? 
A Door gezinshereniging neemt het aantal personen per huishouden af. 
B Door een toename van het aantal echtscheidingen neemt het aantal 

personen per huishouden af. 
C Doordat jongeren steeds later zelfstandig gaan wonen, neemt het 

aantal personen per huishouden af. 
D Doordat ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen, neemt het 

aantal personen per huishouden toe. 
 

2p 35 Er worden drie uitspraken gedaan over landelijke en stedelijke gebieden 
in Nederland. 
 Geef bij elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 

 juist onjuist
In landelijke gebieden ver van de stad wonen meer 
mensen van buitenlandse afkomst dan in gebieden dicht 
bij de stad. 

  

In landelijke gebieden is het voorzieningenniveau hoger 
dan in stedelijke gebieden. 

  

Een oorzaak van het ontstaan van grote winkelcentra 
aan de rand van de stad is de afgenomen 
bereikbaarheid van de stadscentra met de auto. 
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bron 32 
Geboortecijfer 
 

Legenda:
aantal levend geborenen per
1000 inwoners, per regio, 2010
 
 

Nederland: gemiddeld 11
 

minder dan 9
 9 - 10
 10 - 11
 11 - 12
 12 - 13
 13 of meer
 

 
 

1p 36 Drie leerlingen doen een uitspraak naar aanleiding van bron 32. 
Welke uitspraak is juist? 
A Flevoland heeft een hoog geboortecijfer door de remigratie van 

buitenlanders. 
B Flevoland heeft een hoog geboortecijfer door een jonge 

bevolkingsopbouw. 
C Flevoland heeft een hoog geboortecijfer omdat Flevoland dunbevolkt 

is. 
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bron 33 
Affiche eenkindpolitiek 
 

 
 

1p 37 In 1979 stelde de Chinese regering de eenkindpolitiek in (zie bron 33). 
 Wat was de belangrijkste reden voor de Chinese regering om de 

eenkindpolitiek in te stellen? 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 

1p 38 Tot 2008 werden in Nederland meer meisjes dan jongens uit China 
geadopteerd. 
 Noem hiervan een oorzaak die te maken heeft met de eenkindpolitiek. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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bron 34 
China, binnenlandse migratie  
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2p 39 Op de kaart in bron 34 is de omvang van de binnenlandse migratie in 
China te zien. Mensen hebben verschillende redenen om te migreren. Ze 
maken een afweging tussen aantrekkingsfactoren en afstotingsfactoren. 
 Geef van de volgende vier kenmerken aan of ze een 

aantrekkingsfactor van de stad zijn of een afstotingsfactor van het 
platteland. 

 

kenmerk aantrekkingsfactor 
van de stad 

afstotingsfactor 
van het platteland 

laag voorzieningenniveau   

uitgebreide infrastructuur   

veel opleidingsmogelijkheden   

werk voor hoger opgeleiden   

 
1p 40 Bekijk bron 34. 

Naar welk deel van China trokken de meeste binnenlandse migranten en 
waarom? 
A naar het noordoosten om er te werken in de industrie 
B naar het noordoosten om er te werken in het toerisme 
C naar het zuidoosten om er te werken in de landbouw 
D naar het zuidoosten om er te werken in de industrie 
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bron 35 
China, energieverbruik in miljoen ton 
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1p 41 De grafiek in bron 35 gaat over het energieverbruik van China tussen 
2000 en 2009. Een oorzaak van de groei van het energieverbruik is de 
bevolkingsgroei. 
 Geef nog een oorzaak. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 

1p 42 Er worden twee uitspraken gedaan over de verstedelijking in China. 
Uitspraak 1: doordat veel Chinezen naar de stad trekken, neemt de 
vergrijzing in de stad toe. 
Uitspraak 2: mechanisatie in de landbouw is een afstotingsfactor van het 
Chinese platteland. 
Wat is juist? 
A Alleen uitspraak 1 is juist. 
B Alleen uitspraak 2 is juist. 
C Beide uitspraken zijn juist. 
D Beide uitspraken zijn onjuist. 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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bron 36 
Een miljoenenstad in China 
 

 
 

2p 43 Er worden drie uitspraken gedaan naar aanleiding van de foto in bron 36. 
 Geef bij elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 

 juist onjuist
De luchtvervuiling in Chinese steden tast de 
leefbaarheid aan. 

  

Het woon-werkverkeer is een oorzaak van de files in de 
Chinese steden. 

  

Op de foto is sprake van verkeerscongestie.   

 
 
 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2016 
tijdvak 1 

 
 

 aardrijkskunde CSE BB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO 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 het College voor Toetsen en 
Examens. 

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 directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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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 het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens 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 bij de toets 
behorende correctievoorschrift. 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; 

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; 
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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; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 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. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. 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. 

8 Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op 
grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden 
geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten. 
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 

onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen. 
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 51 scorepunten worden behaald. 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Weer en Klimaat
 

 1 maximumscore 2 
onjuist, onjuist, juist 

 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 2 B 
 

 3 A 
 

 4 A 
 

 5 B 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 6 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste oorzaken zijn: 
− Het Drielandenpunt bij Vaals ligt verder van zee / heeft minder invloed 

van de matigende werking van de zee dan Den Haag. 
− Den Haag heeft hogere temperaturen omdat in een grote stad meer 

warmte wordt geproduceerd / meer warmte wordt vastgehouden dan in 
de omgeving van het Drielandenpunt. 

− Het Drielandenpunt bij Vaals ligt hoger dan Den Haag (hoe hoger hoe 
kouder). 

 
per juist antwoord 1 
 

 7 B 
 

 8 C 
 

 9 D 
 

 10 B 
 

 11 C 
 

 12 maximumscore 2 
• klimaatgrafiek 1 is van New York 1 
• New York heeft een gematigd zeeklimaat met koele zomers en zachte 

winters / het klimaat in klimaatgrafiek 2 is te koud (en te droog) en het 
klimaat in klimaatgrafiek 3 is te warm (en te nat in de zomer) voor  
New York  1 

 
 13 maximumscore 1 

Juiste gewassen zijn: 
− sojabonen 
− mais 
− tarwe 
 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen bij twee juiste antwoorden. 
 

 14 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Water 
 

 15 C 
 

 16 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat er bij de Rijn van half mei tot eind juni 
veel smeltwater (uit de bergen) wordt aangevoerd / de Rijn een gemengde 
rivier is en de Maas een regenrivier is. 
 

 17 C 
 

 18 C 
 

 19 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− minder verdroging van natuurgebieden / duinen / landbouwgebieden 
− er wordt minder energie verbruikt omdat grijs water niet gezuiverd 

hoeft te worden  
 

 20 maximumscore 1 
onjuist, onjuist 
 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen bij twee juiste antwoorden. 
 

 21 C 
 

 22 B 
 

 23 B 
 

 24 maximumscore 1 
juist, onjuist 
 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen bij twee juiste antwoorden. 
 

 25 A 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 26 maximumscore 2 
1: toegenomen 
2: beter 
3: minder 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 27 maximumscore 2 
onjuist, onjuist, juist 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 28 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste energiebron zijn: 
− zonne-energie 
− windkracht 
 

 29 maximumscore 1 
onjuist, juist 
 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen bij twee juiste antwoorden. 
 
 

Bevolking en ruimte 
 

 30 D 
 

 31 B 
 

 32 A 
 

 33 C 
 

 34 B 
 

 35 maximumscore 2 
onjuist, onjuist, juist 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 36 B 
 

 37 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de regering daarmee de snelle 
bevolkingsgroei wilde afremmen / dat de regering bang was voor 
overbevolking. 
 

 38 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat Chinezen liever een zoon wilden en 
daarom meisjes afstonden voor adoptie. 
 

 39 maximumscore 2 
laag voorzieningenniveau = afstotingsfactor van het platteland 
uitgebreide infrastructuur = aantrekkingsfactor van de stad 
veel opleidingsmogelijkheden = aantrekkingsfactor van de stad 
werk voor hoger opgeleiden = aantrekkingsfactor van de stad 
 
indien vier antwoorden juist 2 
indien drie of twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 40 D 
 

 41 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste oorzaak zijn:  
− de economische groei 
− welvaartstijging 
 

 42 B 
 

 43 maximumscore 2 
juist, juist, juist 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 1 juni naar Cito. 
 
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde 
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw 
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF. 
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6 Bronvermeldingen 
 
bron 1 Eigen archief, Cito/CvTE 
bron 2 vrij naar: nieuws.weeronline.nl 
bron 3 vrij naar: weerplaza.nl 
bron 4 en 5 vrij naar: De Grote Bosatlas 54e ed. 
bron 6 foto 1: www.britannica.com; foto 2 en 3: Wikipedia; foto 4: www.beautyjournaal.nl 
bron 7 vrij naar: De Basis Bosatlas 60e ed. 
bron 8 vrij naar: www.klimaatinfo.nl 
bron 9 en 10 vrij naar: klimadiagramme.de 
bron 11 vrij naar www.deondernemer.nl 
bron 12 en 13 vrij naar: De Basis Bosatlas 60e ed. 
bron 14 foto 1, 2 en 3: Wikipedia 
bron 15 vrij naar: De Grote Bosatlas 54e ed. 
bron 16 en 17 vrij naar: VEWIN 
bron 18 www.reizen-langs-rivieren.nl 
bron 19 vrij naar: De Grote Bosatlas 54e ed. 
bron 20 Wateratlas 
bron 21 en 22 vrij naar: De Grote Bosatlas 54e ed. 
bron 23 aphumanmbmj.blogspot.nl 
bron 24 vrij naar: mariposatielt.wordpress.com 
bron 25 myithaka.nl 
bron 26 vrij naar: De Grote Bosatlas 54e ed. 
bron 27 vrij naar: www.hln.be 
bron 28 en 29 vrij naar: CBS 
bron 30 vrij naar: De Grote Bosatlas, 49e ed. 
bron 31 vrij naar: MNP via www.welvaartenleefomgeving.nl 
bron 32 vrij naar: De Grote Bosatlas 54e ed. 
bron 33 sportzomer.radio1.nl 
bron 34 vrij naar: De Grote Bosatlas 54e ed. 
bron 35 vrij naar: climategate.nl 
bron 36 www.hln.be 

einde  
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 BB-0131-a-15-1-o 

Examen VMBO-BB 

2015 
 
 
 

 aardrijkskunde CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
 

Dit examen bestaat uit 39 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
vrijdag 22 mei

9.00 - 10.30 uur

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Meerkeuzevragen 
 Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
 Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 

 
 

Weer en klimaat
 
bron 1 
Weerkaart van Nederland 
 

9 °C

9 °C9 °C9 °C

9 °C

6 °C

8 °C

10 °C

 
 

1p 1 In bron 1 zie je een weerkaart van Nederland. 
 Noem een weerelement dat niet op de kaart is te zien. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

A 
B 
C 
D 



A 
B 
C 
D

XB(2) (3)X
X

A 
B 
C 
D 

 (1) 
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bron 2 
Weerkaart 12 maart 2014 12.00 uur 
 

101510151015

100510051005

HH

LL

L
H

100010001000

102510251025

103510351035

101010101010

102010201020

100510051005

101010101010100510051005

HH
103010301030

100010001000

101510151015

101510151015

101510151015
Legenda

lagedrukgebied

hogedrukgebied

luchtdrukkoufront

warmtefront
 

 
1p 2 De weerkaart in bron 2 geeft het weerbeeld op 12 maart 2014.  

Welke beschrijving van het weer in Nederland op die dag is juist? 
A bewolkt, droog en zeer koud voor deze tijd van het jaar 
B bewolkt, veel sneeuwval en koud voor deze tijd van het jaar 
C onbewolkt, droog en zeer warm voor deze tijd van het jaar 
D onbewolkt, regenachtig en niet erg koud of warm voor deze tijd van 

het jaar 
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bron 3 
Klimaatgrafiek Amsterdam 
 
mm
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150
100
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-20
-30
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1p 3 Er worden drie uitspraken gedaan naar aanleiding van bron 3. 
Uitspraak 1: Volgens deze grafiek is de gemiddelde temperatuur in 
Amsterdam in januari tussen 5 en 10 graden Celsius. 
Uitspraak 2: Volgens deze grafiek valt er in Amsterdam gemiddeld meer 
dan 50 millimeter neerslag per maand. 
Uitspraak 3: Volgens deze grafiek zijn december en januari de droogste 
maanden in Amsterdam. 
Wat is juist? 
A Alleen uitspraak 1 is juist. 
B Alleen uitspraak 2 is juist. 
C Alleen uitspraak 2 en 3 zijn juist. 
D Alle uitspraken zijn juist. 
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bron 4 
Gemiddeld aantal vorstdagen per jaar in de periode 1981  ̶  2010 
 

Legenda:
Aantal vorstdagen,
1981-2010

30 - 40
40 - 50
50 - 60
60 - 70

20 -30

0 40 80 km  
 

1p 4 In bron 4 is het gemiddeld aantal vorstdagen per jaar in Nederland 
aangegeven. Vorstdagen zijn dagen waarop de minimumtemperatuur 
lager is dan 0 ºC.  
Naar aanleiding van bron 4 worden twee uitspraken gedaan. 
Uitspraak 1: Op de kaart is te zien dat hoe verder je van de kust afgaat, 
hoe kleiner het aantal vorstdagen is. 
Uitspraak 2: Op de kaart is de matigende invloed van de zee op het 
klimaat in Nederland te zien. 
Wat is juist? 
A Alleen uitspraak 1 is juist. 
B Alleen uitspraak 2 is juist. 
C Beide uitspraken zijn juist. 
D Beide uitspraken zijn onjuist. 
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bron 5 
Gemiddelde hoeveelheid neerslag per jaar in millimeters in Nederland, 
1981  ̶  2010 
 

0 50 100 km

Legenda:
Gemiddelde hoeveelheid
neerslag per jaar
in millimeters

725 - 775
775 - 825
825 - 875
875 - 925
925 of meer

minder dan 725

X

 
 

1p 5 In bron 5 is de gemiddelde hoeveelheid neerslag per jaar in millimeters in 
Nederland in de periode 1981  ̶  2010 te zien. 
Wat is de oorzaak van het feit dat in gebied X meer neerslag valt dan 
gemiddeld in Nederland? 
A de breedteligging 
B de hoogteligging 
C de ligging aan de Maas 
D de overheersende wind uit het zuidoosten 
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bron 6 
Gemiddeld aantal uren zon in juni, juli en augustus 
 

0 40 80 km

Legenda:
Gemiddeld aantal uren
zon in juni, juli en
augustus

600 - 620
580 - 600
560 - 580
540 - 560
520 - 540

620 of meer

 
 

1p 6 Naar aanleiding van bron 6 worden vier uitspraken gedaan. 
Welke uitspraak op basis van bron 6 is juist? 
A In de zomer hebben strandtoeristen meer kans op zon in Zeeland dan 

op de Waddeneilanden. 
B In de zomer hebben strandtoeristen meer kans op zon aan zee dan 

aan het IJsselmeer. 
C In de zomer heeft West-Nederland de meeste kans op droogte. 
D In de zomer hebben de boeren langs de rivieren de meeste kans op 

droogte. 
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bron 7 
Waterbalans: gemiddelde neerslag en verdamping per maand in De Bilt 
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bron 8 
Tekst over de waterbalans 
 
Van april tot en met augustus is de … 1 … groter dan de … 2 … . 
Er is dan sprake van een … 3 … . 
Boeren passen dan vaak … 4 … toe. 
 
 

2p 7 Bekijk bron 7.   
In de tekst over deze waterbalans in bron 8 is een aantal woorden 
weggelaten.  
 Welke woorden horen bij de cijfers 1, 2, 3 en 4 in de tekst? 
Kies uit de volgende woorden:  
neerslag, verdamping, neerslagoverschot, neerslagtekort, irrigatie en 
drainage.  
Let op: je hoeft niet alle woorden te gebruiken. 
 
1:  ..............................................................................................................  
 
2:  ..............................................................................................................  
 
3:  ..............................................................................................................  
 
4:  ..............................................................................................................  
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bron 9 
Oorspronkelijke plantengroei in Europa 
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1p 8 Bekijk de kaart in bron 9 over de oorspronkelijke plantengroei in Europa. 
De legenda is maar gedeeltelijk ingevuld. 
Welke oorspronkelijke plantengroei hoort bij Nederland? 
A grassteppe 
B loofbos 
C mediterrane plantengroei 
D naaldbos 
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bron 10 
Noord-Amerika 
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bron 11 
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1p 9 Bij welke stad uit bron 10 hoort de klimaatgrafiek van bron 11? 
A Anchorage 
B Miami 
C New York 
D Phoenix 
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bron 12 
De Verenigde Staten 
 

0 750 1500 kmLegenda:
landsgrens

Duluth

 
 
bron 13 
Klimaatgrafiek Duluth 
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1p 10 Bekijk de kaart in bron 12 en de klimaatgrafiek in bron 13. 
Welk klimaat heeft de plaats Duluth? 
A een droog klimaat 
B een landklimaat 
C een sneeuw- en ijsklimaat 
D een tropisch regenklimaat 
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bron 14 
Klimaatbeschrijvingen van Austin, Miami Beach en Yuma 
 
Austin: Het klimaat van Austin kenmerkt zich door hete zomers met 
geregeld zeer warme wind die afkomstig is van de Golf van Mexico. De 
winters zijn meestal zacht met een gemiddelde maximumtemperatuur van 
15 tot 18 graden Celsius en nachten waarin vorst meestal niet voorkomt. 
Sneeuw is zeldzaam. 
 
 
Miami Beach: De wintermaanden zijn het hoogseizoen voor Miami Beach. 
In de periode december tot en met maart zijn er veel overwinteraars in 
Miami. Het weer is dan vrijwel alle dagen zonnig met aangename 
temperaturen overdag van zo'n 20 tot 25 graden Celsius. Zelfs 's nachts 
daalt de temperatuur zelden onder de 10 graden Celsius.  
 
 
Yuma: De temperaturen in Yuma zijn het hele jaar hoog met een piek 
tijdens de zomermaanden. Het is er bijna nooit bewolkt. Tijdens de 
zomermaanden kan het meer dan 50 graden Celsius worden. Tijdens de 
wintermaanden kan hier lichte vorst voorkomen. 
 
 

1p 11 In bron 14 worden klimaatbeschrijvingen gegeven van de plaatsen Austin, 
Miami Beach en Yuma. 
Welke plaats ligt in een gebied met een droog klimaat? 
A Austin 
B Miami Beach 
C Yuma 
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bron 15 
Gemiddelde jaarlijkse neerslag in de Verenigde Staten 
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2p 12 Bekijk bron 15. 
In gebied 1 valt veel neerslag. 
Drie leerlingen doen ieder een uitspraak over gebied 1 op de kaart van 
bron 15. 
 Geef bij elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 

 juist onjuist
Door de ligging op hoge breedte valt alle neerslag in  
gebied 1 in de vorm van sneeuw. 

  

In gebied 1 waait er meestal een wind uit het 
binnenland. 

  

In gebied 1 valt vooral stuwingsneerslag.   
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bron 16 
Gemiddelde neerslag en temperatuur in Noord-Amerika in januari 
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bron 17 
Foto van een Amerikaanse stad 
 

 
 

1p 13 In welke plaats op de kaart uit bron 16 is de foto uit bron 17 genomen? 
A in Chicago 
B in Denver 
C in Miami 
D in New York 
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bron 18 
Landbouw in de Verenigde Staten  
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1p 14 Op de kaart in bron 18 zijn drie omschrijvingen in de legenda vervangen 
door de cijfers 1, 2 en 3. 
Achter welke letter staan de juiste omschrijvingen bij de cijfers uit de 
legenda? 
 

 legendacijfer 1 legendacijfer 2 legendacijfer 3 
A  bos granen groenten, fruit en 

wijnbouw 

B  bos groenten, fruit en 
wijnbouw 

granen 

C  granen bos groenten, fruit en 
wijnbouw 

D  groenten, fruit en 
wijnbouw 

granen bos 
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Water
 
bron 19 
Smeltwater in de bovenloop van een rivier in Zwitserland 
 

 
 

1p 15 Op de foto van bron 19 is het smeltwater in de bovenloop van een rivier in 
Zwitserland te zien. Een deel van dit smeltwater komt terecht in sommige 
Nederlandse rivieren. 
In welke twee rivieren in Nederland komt dit smeltwater uiteindelijk 
terecht? 
A in de Maas en de Waal 
B in de Maas en de IJssel 
C in de Rijn en de IJssel 
D in de Rijn en de Schelde 
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bron 20 
Stroomgebieden van rivieren die In Nederland in zee uitmonden 
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2p 16 Naar aanleiding van bron 20 worden drie uitspraken gedaan. 
 Geef bij elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 

 juist onjuist
De letter X op de kaart in bron 20 staat in de bovenloop 
van de rivier. 

  

De grens tussen twee stroomgebieden noemen we een 
waterscheiding. 

  

Op de kaart van bron 20 is te zien dat de Maas het 
grootste stroomgebied heeft. 
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bron 21 
Herkomst van het drinkwater in Nederland naar belangrijkste bron en de 
ligging van spaarbekkens 
 

1
Legenda:

2
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1p 17 Op de kaart van bron 21 zie je de herkomst van het drinkwater in 
Nederland. In de legenda zijn twee omschrijvingen vervangen door de 
cijfers 1 en 2. 
Achter welke letter staan de juiste omschrijvingen bij de cijfers uit de 
legenda van bron 21? 
 

 legendacijfer 1 legendacijfer 2 
A drinkwater vooral uit de 

uiterwaarden 
drinkwater vooral uit 
oppervlaktewater 

B drinkwater vooral uit grondwater drinkwater vooral uit de 
uiterwaarden 

C drinkwater vooral uit grondwater drinkwater vooral uit 
oppervlaktewater 

D drinkwater vooral uit 
oppervlaktewater 

drinkwater vooral uit grondwater 
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1p 18 Op de kaart van bron 21 is een aantal spaarbekkens aangegeven. 
Wat is de belangrijkste functie van deze spaarbekkens? 
A het opslaan van irrigatiewater voor de landbouw 
B het opslaan van water voor gebruik door elektriciteitscentrales 
C het opslaan van water voor drinkwaterproductie 
D het opslaan van vervuild water afkomstig uit de industrie 
 
bron 22 
Ontwikkeling gebruik leidingwater en Nederlandse bevolking, 1990  ̶  2006 
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2p 19 In de aardrijkskundeles bestuderen drie leerlingen de grafiek van bron 22. 
Ze doen er ieder een uitspraak over. 
 Geef van elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 

 juist onjuist
Het totale watergebruik door huishoudens in Nederland 
is tussen 1990 en 2006 met ruim tien procent 
toegenomen. 

  

De omvang van de bevolking is tussen 1990 en 2006 
meer toegenomen dan het totale watergebruik door 
huishoudens. 

  

Bedrijven zijn tussen 1990 en 2006 minder leidingwater 
gaan gebruiken. 
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bron 23 
Dammen in Zuidwest-Nederland 
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1p 20 Zie bron 23. 
Na de watersnoodramp in 1953 werden onder andere de Haringvlietdam 
en de Brouwersdam gebouwd. De Westerschelde en de Nieuwe 
Waterweg werden niet met een vaste dam afgesloten. 
 Noem de reden hiervoor.  
 
De reden is  ...............................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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bron 24 
Ruimte voor de rivier 
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1p 21 Op de kaart in bron 24 is te zien dat langs de rivieren op een aantal 
plaatsen de uiterwaarden worden afgegraven. 
Er worden drie uitspraken gedaan over deze afgravingen. 
Uitspraak 1: Bij uiterwaardafgraving wordt het gebied tussen de zomerdijk 
en de winterdijk verlaagd. 
Uitspraak 2: Als de zomerdijken ook worden verlaagd, dan zullen door 
uiterwaardafgraving de uiterwaarden vaker en langer onder water staan. 
Uitspraak 3: Uiterwaardafgraving vermindert de veiligheid in het 
rivierengebied. 
Wat is juist? 
A Alleen uitspraak 1 is juist. 
B Alleen uitspraak 1 en 2 zijn juist. 
C Alleen uitspraak 2 en 3 zijn juist. 
D Alle uitspraken zijn juist. 
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bron 25 
Gemiddelde jaarlijkse neerslag in het Midden-Oosten 
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bron 26 
Reliëf in het Midden-Oosten 
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2p 22 Bekijk de kaarten in bron 25 en bron 26. 
 Vul in onderstaande tekst over de rivier de Eufraat de twee juiste 

begrippen in. 
Kies uit de volgende begrippen: gemengde rivier, regenrivier, het 
voorjaar, de winter. 
 
De Eufraat is een  ......................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
De bovenloop van deze rivier zal in  ...........................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
het meeste water afvoeren. 
 

2p 23 Water wordt een steeds groter probleem in het Midden-Oosten. 
 Noem twee oorzaken waardoor er in het Midden-Oosten een steeds 

groter watertekort ontstaat. 
 
oorzaak 1  ..................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
oorzaak 2  ..................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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bron 27 
Deel van het Midden-Oosten met de hoogteligging 
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1p 24 Stel je voor dat een fabriek in de stad Samarra (zie bron 27) giftige stoffen 
loost in de rivier de Tigris. 
Waar zal het rivierwater door deze lozing het meest vervuild zijn? 
A bij Bagdad 
B bij Baquba 
C bij Ramadi 
D bij Tikrit 
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bron 28 
Komkommerkweker in een kas in Israël 
 

 
 
De kas op de foto, waarin komkommers gekweekt worden, bestaat uit een 
ijzeren geraamte dat is overdekt met stevig plastic. In een grote  
ondergrondse opslagplaats verzamelt de komkommerkweker water van 
het dak van zijn kas. Hij pompt dat water op naar een tank die op een 
verhoging staat. Van daaruit worden de komkommers met een 
druppelirrigatiesysteem bevloeid. 
 
 

2p 25 In de tekst van bron 28 worden twee voorbeelden gegeven van duurzaam 
watergebruik. 
 Geef deze twee voorbeelden van duurzaam watergebruik. 
 
voorbeeld 1  ...............................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
voorbeeld 2  ...............................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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bron 29 
Gemiddelde jaarlijkse neerslag in Israël/Palestina 
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bron 30 
Tekst 
 
De mensen in het dorp wonen eenvoudig en beschikken niet over een 
waterleiding. Veel gezinnen zijn aangewezen op een put vlak buiten het 
dorp. Ze komen met lege jerrycans en halen het water van heel diep. Het 
waterpeil van de dorpsput staat al een paar maanden heel erg laag. 
Volgens sommige bewoners komt dat omdat er een kilometer verderop 
een put van honderden meters diep is geslagen om de mensen boven op 
de heuvel van water te voorzien. 
 

 
 
 

1p 26 Bekijk bron 29 en lees bron 30 over de watervoorziening in een dorp bij 
Jeruzalem. 
De daling van de grondwaterstand door het winnen van water uit nieuwe 
putten in de omgeving is niet de enige oorzaak voor het droogvallen van 
de put in het dorp. 
Wat is een andere oorzaak voor het droogvallen van de put? 
A De dichte begroeiing op de hellingen neemt veel water op. 
B De doorlatendheid van de grond is toegenomen door ontbossing. 
C Door het droge klimaat wordt het grondwater maar langzaam 

aangevuld. 
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Bevolking en ruimte
 
bron 31 
Percentage 0- tot 19-jarigen per provincie, 1950 en 2025  
 

1950                2025 

Nederland 
gemiddeld: 38%

Nederland 
gemiddeld: 23,7%

Legenda:
(Verwacht) percentage 
0- tot 19-jarigen van de 
totale bevolking per provincie 

20 - 26
26 - 32
32 - 38
38 - 41
41 of meer

minder dan 20

 
1p 27 Op de kaarten van bron 31 is het (verwachte) percentage van de  

0- tot 19-jarigen per provincie weergegeven. 
In welke provincie is de ontgroening tussen 1950 en 2025 volgens bron 31 
het grootst? 
A Flevoland  
B Limburg 
C Overijssel  
D Zeeland 
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bron 32 
Leeftijdsopbouw in Nederland in 1950 en in 2009 
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1p 28 In bron 32 zie je dat de leeftijdsopbouw in Nederland in 2009 niet gelijk is 

aan die van 1950. Er worden drie uitspraken gedaan over de verschillen. 
Uitspraak 1: In 2009 werden er meer kinderen geboren dan in 1950. 
Uitspraak 2: In 2009 is het aantal 65-plussers groter dan in 1950. 
Uitspraak 3: In zowel 1950 als in 2009 zijn er meer vrouwen dan mannen 
bij de 65-plussers.  
Wat is juist? 
A Alleen uitspraak 1 is juist. 
B Alleen uitspraak 1 en 2 zijn juist. 
C Alleen uitspraak 2 en 3 zijn juist. 
D Alle uitspraken zijn juist. 
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bron 33 
Leeftijdsopbouw naar leeftijd per provincie, 2012  
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1p 29 In welke twee provincies is de vergrijzing in 2012 het grootst volgens 
bron 33? 
A Groningen en Friesland 
B Overijssel en Noord-Holland 
C Utrecht en Flevoland 
D Zeeland en Limburg 
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bron 34 
Herkomst van verhuisde personen naar Flevoland, 1996  ̶  2011 
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bron 35 
Veel inwoners uit Amsterdam verhuisden naar Flevoland 
 
De grootste verhuisstroom naar Flevoland kwam vanuit de provincie 
Noord-Holland, vooral uit Amsterdam. Van de 233.000 personen die zich 
in de periode 1996  ̶  2011 van buiten Flevoland in Flevoland vestigden, is 
één op de vier afkomstig uit de hoofdstad. 
 

1p 30 Bekijk bron 34 en lees bron 35. 
Wat was de belangrijkste reden dat veel inwoners van Amsterdam naar 
Flevoland verhuisden? 
A Er waren meer banen in Flevoland. 
B Er waren meer betaalbare, ruime woningen met een tuin in Flevoland. 
C Er waren meer scholingsmogelijkheden in Flevoland. 
D Er waren meer voorzieningen in Flevoland, zoals winkels en musea. 
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bron 36 
Bevolkingsgroei in Nederland, 1970  ̶  2010 
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2p 31 Drie leerlingen doen ieder een uitspraak over de grafiek van bron 36. 
 Geef bij elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 

 juist onjuist
De totale bevolkingsgroei is de som van het 
geboorteoverschot en het migratieoverschot. 

  

Het geboorteoverschot en het migratieoverschot zijn in 
de periode 1970  ̶  2010 sterk gedaald. 

  

In 2005 groeide de Nederlandse bevolking meer door 
het geboorteoverschot dan door het migratieoverschot. 

  

 
1p 32 Vanaf 1950 kwamen er in bepaalde periodes grote groepen immigranten 

naar Nederland. Ze waren onder andere afkomstig uit, in alfabetische 
volgorde, Indonesië, Marokko, Suriname en Turkije. 
Uit welk van de genoemde landen kwam de eerste groep immigranten? 
A Indonesië 
B Marokko 
C Suriname 
D Turkije 
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bron 37 
Bodemgebruik Nederland 1900  ̶  2007 
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2p 33 Het bodemgebruik in Nederland is veranderd in de periode 1900  ̶  2007 
(zie bron 37). Drie leerlingen doen ieder een uitspraak naar aanleiding 
van bron 37. 
 Geef bij elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 

 juist onjuist
De daling van het bodemgebruik voor natuur is het 
gevolg van de langere periodes van droogte. 

  

Het agrarisch bodemgebruik is na 1950 vooral gedaald 
door toenemend bodemgebruik voor bebouwing. 

  

De oppervlakte bebouwing is in de periode  
1970  ̶  1990 gestegen door de suburbanisatie. 
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bron 38 
Leeftijdsdiagram van China in 2010 
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1p 34 Naar aanleiding van het leeftijdsdiagram van China in 2010 (bron 38) 
worden twee uitspraken gedaan. 
 Geef bij elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 

 juist onjuist
Er zijn meer jongens dan meisjes in de leeftijdsgroep  
0-10 jaar.  

  

De vergrijzing zal de komende jaren toenemen.   
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bron 39 
Bevolkingsdichtheid China 
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1p 35 Op de kaart van bron 39 zie je dat sommige gebieden in China 
dichtbevolkt zijn en sommige gebieden dunbevolkt. 
Wat is hiervan een oorzaak? 
A Het oosten van China heeft veel meer werkgelegenheid dan het 

westen. 
B Het oosten van China heeft veel minder landbouwgronden dan het 

westen.  
C Het westen van China heeft een beter klimaat om in te wonen dan het 

oosten. 
D Het westen van China trekt veel meer toeristen dan het oosten. 
 

1p 36 Veel boeren in China verhuisden naar de steden.  
Wat is de belangrijkste reden dat steeds meer boeren van het platteland 
naar de steden trekken? 
A De veiligheid voor hun gezin is er groter. 
B De boeren kunnen daar een hogere opleiding volgen. 
C Er was veel werkgelegenheid in de industrie. 
D Er zijn grotere en goedkopere woningen beschikbaar. 
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bron 40 
Gemiddelde jaarlijks bevolkingsgroei per provincie in China, 2000  ̶  2010 
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1p 37 Zie bron 40. 
In welke provincie zal het bevolkingsaantal in de periode 2000  ̶  2010 het 
meest gegroeid zijn door de vestiging van binnenlandse migranten? 
A Yunnan 
B Guangxi 
C Guangdong 
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bron 41 
Snelle verstedelijking in China 
 
In 1980 had China 51 steden met meer dan een half miljoen inwoners.  
De verwachting is dat er in 2025 meer dan 300 steden met minstens een 
half miljoen inwoners zullen zijn. In 1980 woonde 19 procent van de 
Chinezen in steden en de verwachting is dat dit in 2025 zal oplopen tot 
59 procent. 
 

 
 
 

1p 38 Lees de tekst van bron 41. 
Wat is de belangrijkste oorzaak van deze snelle verstedelijking in China 
sinds 1980? 
A de eenkindpolitiek 
B de snelle industrialisatie 
C het goede openbaar vervoer 
D het tekort aan landbouwgronden 
 
 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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bron 42 
Krantenartikel 
 
Milieu in China: de grote sprong achterwaarts 
Donderdag 23 augustus 2007. 
Zestien van de twintig meest vervuilde steden ter wereld liggen in China. 
Luchtvervuiling is er één van de grootste problemen. 
 

 
 
 

2p 39 Lees de tekst in bron 42. 
 Noem naar aanleiding van de tekst in bron 42 twee belangrijke 

oorzaken van de vervuilde lucht in veel Chinese steden. 
 
oorzaak 1  ..................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
oorzaak 2  ..................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2015 
tijdvak 1 

 
 

 aardrijkskunde CSE BB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
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 het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 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 het College voor Toetsen en 
Examens. 

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. 
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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 het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens 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; 

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;  
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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; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 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. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. 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.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen.   
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 49 scorepunten worden behaald. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Weer en klimaat
 

 1 maximumscore 1 
Juiste weerelementen zijn: 
− de wind (windrichting / windkracht) 
− de luchtdruk 
 

 2 C 
 

 3 B 
 

 4 B 
 

 5 B 
 

 6 B 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 7 maximumscore 2 
1 = verdamping 
2 = neerslag 
3 = neerslagtekort 
4 = irrigatie 
 
indien vier antwoorden juist 2 
indien drie of twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 8 B 
 

 9 A 
 

 10 B 
 

 11 C 
 

 12 maximumscore 2 
onjuist, onjuist, juist 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 13 C 
 

 14 A 
 
 

Water
 

 15 C 
 

 16 maximumscore 2 
onjuist, juist, onjuist 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 17 C 
 

 18 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 19 maximumscore 2 
onjuist, juist, juist 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 20 maximumscore 1 
Het zijn belangrijke scheepvaartroutes / belangrijke toegangswegen tot 
een haven. 
 

 21 B 
 

 22 maximumscore 2 
• gemengde rivier 1 
• het voorjaar 1 
 

 23 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste oorzaken zijn (twee van de volgende): 
− bevolkingsgroei 
− meer (irrigatie)water voor landbouw nodig 
− groeiende welvaart 
 
per juist antwoord 1 
 

 24 A 
 

 25 maximumscore 2 
Twee voorbeelden van duurzaam watergebruik zijn: 
• opvang / gebruik van regenwater 1 
• zuinige vorm van irrigatie / toepassing van druppelirrigatie 1 
 

 26 C 
 
 

Bevolking en ruimte
 

 27 B 
 

 28 C 
 

 29 D 
 

 30 B 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 31 maximumscore 2 
juist, onjuist, juist 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 32 A 
 

 33 maximumscore 2 
onjuist, juist, juist 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 34 maximumscore 1 
juist, juist 
 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen als beide antwoorden juist zijn. 
 

 35 A 
 

 36 C 
 

 37 C 
 

 38 B 
 

 39 maximumscore 2 
Voorbeelden van belangrijke oorzaken (twee van de volgende): 
− uitstoot / lozing door industrie 
− uitstoot door verkeer 
− uitstoot door huishoudens (verwarming woning) 
 
per juist antwoord 1 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 1 juni naar Cito. 
 
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde 
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw 
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF. 
 
6 Bronvermeldingen 
 
bron 1 vrij naar: weerplaza.nl 
bron 2 vrij naar: KNMI 
bron 3 vrij naar: De Grote Bosatlas, 54e editie 
bron 4 vrij naar: De Bosatlas van het klimaat, p. 25 
bron 5 vrij naar: De Grote Bosatlas, 54e editie 
bron 6 vrij naar: De Basis Bosatlas, 60e editie 
bron 7 vrij naar: De Grote Bosatlas, 54e editie 
bron 8 eigen archief, Cito 
bron 9 vrij naar: De Basis Bosatlas, 60e editie 
bron 10 eigen archief, Cito 
bron 11 vrij naar: www.klimadiagramme.de 
bron 12 eigen archief, Cito 
bron 13 vrij naar: www.klimadiagramme.de 
bron 14 eigen archief, Cito 
bron 15, 16 vrij naar: De Grote Bosatlas, 54e editie 
bron 17 www.city-data.com 
bron 18 vrij naar: De Grote Bosatlas, 54e editie 
bron 19 environment.nationalgeographic.com 
bron 20 www.natuurdichtbij.nl 
bron 21, 22 eigen archief, Cito 
bron 23 t/m 27 vrij naar: De Grote Bosatlas, 54e editie 
bron 28 vrij naar: www.cmo.nl 
bron 29 vrij naar: De Grote Bosatlas, 54e editie 
bron 30 Amnesty International 
bron 31 vrij naar: De Grote Bosatlas, 54e editie 
bron 32 vrij naar: www.cbs.nl 
bron 33 vrij naar: www.nationaalkompas.nl 
bron 34 t/m 38 vrij naar: www.cbs.nl 
bron 39, 40 vrij naar: De Grote Bosatlas, 54e editie 
bron 41 vrij naar: www.chinasquare.be 
bron 42 www.nrc.nl/weblogs, 23 augustus 2007 
 
 

einde  
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 BB-0131-a-14-1-o 

Examen VMBO-BB 

2014 
 
 
 

 aardrijkskunde CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
 

Dit examen bestaat uit 37 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
dinsdag 20 mei

13.30 - 15.00 uur

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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Meerkeuzevragen 
 Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
 Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 

 
 

De Nederlanders en hun vakantiebestemmingen 

 
bron 1 
Vakanties van Nederlanders (x 1 miljoen) 
 

 2007 2008 2009 

In Nederland    

vakanties 2 tot en met 4 dagen 9,1 8,9 9,3 

vakanties 5 tot en met 8 dagen 5,8 5,9 6,0 

vakanties 9 dagen en langer 2,7 2,6 2,7 

Totaal binnenland 17,6 17,4 18,0 

    

In het buitenland    

vakanties 2 tot en met 4 dagen 3,7 3,4 3,8 

vakanties 5 tot en met 8 dagen 5,1 5,6 5,6 

vakanties 9 dagen en langer 8,8 9,5 9,0 

Totaal buitenland 17,6 18,5 18,4 

    

Totaal binnen- en buitenland 35,2 35,9 36,4 

 
1p 1 Welke vakanties uit bron 1 rekenen we tot de lange vakanties? 

A alleen de 5- tot en met 8-daagse vakanties 
B alleen de vakanties van 9 dagen en langer 
C de 5- tot en met 8-daagse vakanties en de vakanties van 9 dagen en 

langer 
D alle vakanties 
 
 

A 

B 

C 

D 



A 

B 

C 

D

XB (2) (3)X
X

A 

B 

C 

D 

 (1) 
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bron 2 
Buitenlandse vakanties van Nederlanders naar vervoermiddel 
 

P

Q

R

overig vervoer

Legenda:

 
 

1p 2 In bron 2 zijn drie vervoermiddelen waarmee Nederlanders naar het 
buitenland op vakantie gaan vervangen door de letters P, Q en R. 
Het betreft hier de volgende vervoermiddelen: 
 auto 
 trein en touringcar 
 vliegtuig 
 Kruis aan welk vervoermiddel bij welke letter hoort. 
 
 P Q R 
auto    

trein en touringcar    

vliegtuig    
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bron 3 
Vakantiespreiding 
 

 
 

2p 3 In Nederland kennen we het systeem van vakantiespreiding (zie bron 3). 
Nederland is verdeeld in drie regio’s: noord, midden en zuid. 
Over deze vakantiespreiding wordt een aantal beweringen gedaan. 
 Geef bij elke bewering aan of deze juist of onjuist is. 
 juist onjuist
Vakantiespreiding zorgt voor minder drukte bij 
populaire vakantiebestemmingen. 

  

Door vakantiespreiding neemt de lengte van het 
hoogseizoen af. 

  

Een nadeel van vakantiespreiding is dat families uit 
verschillende regio’s niet altijd samen op vakantie 
kunnen als ze dat willen.  

  

 
2p 4 Geef van de volgende vakantiebestemmingen aan of deze wel of niet tot 

een verre bestemming worden gerekend. 
 wel niet 
1 culturele stedentrip naar Marrakech in Marokko   

2 weekend naar Disneyland bij Parijs   

3 survivalweekend in Tirol   

4 safari in Zuid-Afrika   

5 een week naar de zonbestemming Isla Margarita   
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2p 5 Elke zomer gaan veel Nederlanders naar het Middellandse Zeegebied. Dit 
massatoerisme levert inkomsten op voor de inwoners van het 
Middellandse Zeegebied, maar het heeft ook nadelen. 
 Noem twee nadelen van massatoerisme voor het Middellandse 

Zeegebied. 
 
nadeel 1: ....................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
nadeel 2: ....................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

1p 6 De sterke groei van het toerisme de laatste 50 jaar heeft verschillende 
oorzaken. 
Enkele leerlingen geven de volgende oorzaken: 
1. De welvaart groeit. 
2. De werkloosheid groeit. 
3. De vrije tijd neemt af. 
4. De mobiliteit neemt toe. 
 
Welke oorzaken zijn juist?  
A Alleen 1 en 2 zijn juist. 
B Alleen 1 en 4 zijn juist. 
C Alleen 2 en 3 zijn juist. 
D Alleen 3 en 4 zijn juist. 
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bron 4 
Uitstoot van koolstofdioxide (CO2) per reiziger bij een retour  
Amsterdam - Málaga 
 

Vervoermiddel uitstoot kilogram koolstofdioxide (CO2) per reiziger

touringcar 100 

trein 200 

auto  250 

vliegtuig 655 

 
1p 7 Zie bron 4. 

De familie De Vries (vader, moeder en twee kinderen) uit Amsterdam wil 
in de herfstvakantie een week naar Málaga. 
Met welk vervoermiddel is de luchtverontreiniging door de uitstoot van 
koolstofdioxide (CO2) per reiziger het laagst? 
A met de auto 
B met de touringcar 
C met de trein 
D met het vliegtuig 
 

1p 8 De familie De Vries gaat met de auto naar Málaga.  
Behalve luchtverontreiniging zitten er meer nadelen aan de keuze van de 
auto voor een week naar Málaga. 
 Noem het belangrijkste nadeel. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

1p 9 In welk deel van Spanje ligt Málaga? 
A aan de Costa Brava 
B aan de Costa del Sol 
C op de Canarische Eilanden 
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bron 5 
Aantal lange binnenlandse vakanties van Nederlanders 
 

Overig Nederland

Noordzeebadplaatsen

Watersportgebieden*

Groningse, Friese en
Drentse zandgronden

Twente, Salland en
Vechtstreek

West- en Midden-
Brabant

Waddeneilanden

Zuid-Limburg

0 500 1000 1500
x 1000

2002
Legenda:

2010

O-Brabant, N-M Limb.,
Rijk v. Nijmegen

Veluwe en
Veluwerand

 
 
*Watersportgebieden: ‘meren in Groningen, Friesland, NW-Overijssel’, 
‘IJsselmeerkust’, ‘Hollandse-Utrechtse meren’ en ‘Deltagebied’. 
 

1p 10 Noem een vakantiegebied in Nederland waarin volgens bron 5 het aantal 
lange binnenlandse vakanties tussen 2002 en 2010 is toegenomen. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

1p 11 Bron 5 alleen biedt te weinig informatie om iets te kunnen zeggen over het 
totale aantal toeristen in een gebied.  
 Noem hiervoor een reden.  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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bron 6 
Attractiepunten 
 

200 000 - 500 000

Aantal bezoekers per jaar, 2000

500 000 - 1 miljoen
1 miljoen of meer

Dierenparken
Musea of historische bouwwerken
Attractieparken, pretparken
Recreatiegebied/zwembad
Overige attractiepunten
(o.a. bezoekerscentra, casino's,
rondvaarten, tuinen)

Legenda:

0 35 70 km  
 

1p 12 Zie bron 6.  
Attractieparken, zoals de Efteling of Walibi Holland, worden veel bezocht. 
Welk begrip past het best bij deze attractieparken? 
A cultuurtoerisme 
B dagrecreatie 
C korte vakantie 
D natuurtoerisme 
 

1p 13 Overijssel hoort met de attractieparken Hellendoorn en Slagharen tot de 
top drie van Nederland wat betreft aantal bezoekers. Welke twee andere 
provincies horen bij “Attractieparken, pretparken” (zie bron 6) ook tot deze 
top drie? 
A Drenthe en Gelderland 
B Noord-Brabant en Gelderland 
C Noord-Brabant en Zuid-Holland 
D Zeeland en Noord-Holland 
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bron 7 
Buitenlandse vakanties Nederlanders 2010 
 

Aantal vakanties van 
Nederlanders in het 
buitenland, 2010

2 miljoen
1 miljoen
500 000
250 000
100 000

Zomervakanties
Wintervakanties

Legenda:

Turkije

Frankrijk

OostenrijkOostenrijkOostenrijk

 
 

2p 14 Zie bron 7. 
 Geef bij de volgende beweringen over buitenlandse vakanties van 

Nederlanders aan of deze juist of onjuist zijn. 
 juist onjuist

Oostenrijk is het enige land in Europa waar meer 
Nederlanders in de winter naartoe gaan dan in de 
zomer. 

  

In de zomer gaan er meer Nederlanders naar Turkije 
dan naar Duitsland. 

  

In 2010 gingen ongeveer 1 miljoen Nederlanders naar 
Frankrijk op vakantie. 
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2p 15 Nederlanders gaan ook op vakantie naar bestemmingen buiten Europa. 
Sommige gebieden zijn vooral een natuurbestemming, andere gebieden 
zijn vooral een cultuurbestemming. Er zijn ook gebieden die vooral een 
zonbestemming zijn. 
 Geef bij de volgende bestemmingen van Nederlanders aan wat voor 

soort bestemming dit vooral is. 
 
 natuur- 

bestemming 
cultuur- 

bestemming 
zon- 

bestemming 
Marokko (stedenreis)    

Canarische Eilanden    

Antarctica    

Zuid-Afrika    
 
bron 8 
Wintersport in de Verenigde Staten 
 
Snake River Lodge & Spa  

 

Deze schitterende accommodatie ligt aan 
de voet van het skigebied Jackson Hole 
Mountain Resort, aan een verwarmd pad 
naar de skiliften! 
Dit ski-in-hotel heeft al veel belangrijke 
hotelprijzen gewonnen. Het behoort tot de 
meest luxe en beroemdste hotels ter 
wereld. 
 
vanaf €1520 p.p. 
 
 

 

2p 16 Er zijn Nederlanders die met het vliegtuig naar de Verenigde Staten gaan 
om daar een weekje te gaan skiën en in het hotel uit bron 8 verblijven. 
 Geef van de volgende begrippen aan of ze wel of niet van toepassing 

zijn op de vakanties van deze Nederlanders.  
 
 wel niet 
duurzaam toerisme   
elitetoerisme   
verre bestemming   
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bron 9 
Nederlandse kust blijft populair bij toeristen 
 
 

 
13 november 2012 
Rotterdam  De Nederlandse kust blijft populair bij toeristen uit binnen- en 
buitenland. Vorig jaar vierden ongeveer 1,75 miljoen buitenlandse 
toeristen en 3 miljoen Nederlandse vakantiegangers hun vakantie langs 
de kust. Samen besteedden zij ruim 1 miljard euro.  
 
 

1p 17 De Nederlandse kustgebieden willen hun inkomsten vergroten door 
seizoensverruiming. Ze willen een reclamecampagne starten. 
Op welke groep kunnen ze de reclamecampagne het best richten? 
A op de zestigplussers 
B op de tachtigplussers 
C op gezinnen met schoolgaande kinderen 
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Omgaan met natuurlijke hulpbronnen 

 
bron 10 
Kringloop van het water 
 
Hoe gaat de kringloop van het water? Hoe warmer de lucht boven zee, 
hoe meer water er …P... De waterdamp stijgt op en terwijl die stijgt, koelt 
hij weer af. Door die afkoeling verandert de damp in kleine druppeltjes. 
We noemen deze verandering ...Q… Die druppeltjes vormen samen een 
wolk. De wind blaast de wolken het land in. De wolken gaan langs de 
helling omhoog en koelen af totdat er zóveel druppels in de wolk zitten dat 
ze eruit vallen: het regent. Of het sneeuwt natuurlijk, als het erg koud is. 
Een deel van de regen en de sneeuw zakt in de grond of blijft liggen, 
maar het meeste komt uiteindelijk terecht in de ...R... en die brengen het 
water weer naar zee. En bij zee zijn we weer terug bij het begin. 
 
 

2p 18 In de tekst van bron 10 zijn drie begrippen vervangen door de letters P, Q 
en R.  
 Wat moet bij P, Q en R worden ingevuld? 
 
P: ...............................................................................................................  
 
 
Q: ..............................................................................................................  
 
 
R: ..............................................................................................................  
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bron 11 
Waterverbruik per werelddeel per sector, 2010 (in km3) 
 

 huishoudens industrie landbouw totaal 

Afrika 21 9 184 214

Azië 217 227 2012 2456

Europa 61 201 109 374

Latijns-Amerika 38 23 127 188

Noord-Amerika 88 256 258 602

Oceanië 5 3 19 27

  

wereld 430 722 2709 3861

 
 

1p 19 Bekijk bron 11. 
 In welk werelddeel en in welke sector was het waterverbruik in 2010 

het hoogst? 
 
werelddeel:  ...............................................................................................  
 
sector:  ......................................................................................................  
 

1p 20 Het totale verbruik van zoet water in de wereld is de laatste 50 jaar flink 
toegenomen. 
 Noem hiervan een oorzaak. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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bron 12 
Waterverbruik in de landbouw, industrie en huishoudens 
tussen 1900 en 2000 

 

3000

3500

4000

2500

2000

1500

1000

500

0
1900 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

m3 pp per jaar

jaarLegenda:

landbouw

industrie

huishoudens  
 

1p 21 Waarvoor werd volgens bron 12 in 2000 het meeste water verbruikt?  
A voor drinkwater 
B voor irrigatie 
C voor koelwater 
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bron 13 
Drinkwaterproject 
 

 
 

1p 22 In veel landen zijn projecten uitgevoerd om de bevolking van drinkwater te 
voorzien. Er zijn grootschalige projecten en kleinschalige projecten. 
Welk van de volgende kenmerken hoort bij een kleinschalig project zoals 
op de foto te zien is? 
A De bewoners kunnen de plannen grotendeels zelf uitvoeren. 
B Er is veel geld voor nodig. 
C Er is veel technische kennis voor nodig. 
D Het project omvat een groot gebied. 
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bron 14 
Twee krantenartikelen 
 
Droogte in Australië  
Het Australische Bureau voor Landbouweconomie voorspelt lagere 
graanoogsten. De voortdurende droogte heeft geleid tot sterk 
tegenvallende oogsten. Vooral in het westen en het zuidoosten van 
Australië, de belangrijkste graangebieden, was het erg droog. 
 
Droogte in Tsjaad 
In de Sahelregio in Tsjaad zijn de weilanden vanwege een tekort aan 
regen erg droog. De graanproductie is tussen 2010 en 2011 behoorlijk 
afgenomen. Meer dan 1 miljoen mensen lijden honger en 1,5 miljoen 
mensen dreigen ondervoed te raken. 
 
 

1p 23 Australië en Tsjaad zijn allebei zeer droge gebieden. 
 Noem een reden waarom de gevolgen van misoogsten door droogte 

voor de mensen in Australië minder groot zijn dan in Tsjaad. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 

1p 24 Welke uitspraak over de krantenartikelen in bron 14 is juist? 
A De krantenartikelen gaan over de waterkwaliteit. 
B De krantenartikelen gaan over de waterkwantiteit. 
C De krantenartikelen gaan zowel over de waterkwaliteit als over de 

waterkwantiteit. 
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bron 15 
Verdeling van al het water op aarde 
 

T

R

68,9%

30,8%

S

0,3%0,3%0,3%

97%

Q

P

3%

 
 

2p 25 In bron 15 is de verdeling van al het water op aarde aangegeven. 
In de legenda zijn de volgende omschrijvingen vervangen door de 
letters P, Q, R, S en T. 
 Geef in het onderstaande schema aan welke letter bij welke 

omschrijving hoort. 
 
 P Q R S T 
grondwater      

water in landijs      

water in meren en rivieren      

zoet water      

zout water      
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bron 16 
Groot alarm in Limburg om hoogwater 
 
 

 

De hoeveelheid water die in Zuid-Limburg door de Maas stroomt, is groter 
dan verwacht. Een team onder leiding van de burgemeester van  
Sittard-Geleen gaat daarom kijken welke extra maatregelen nodig zijn om 
overstromingen te voorkomen. 
Uit voorzorg is het vee uit de weilanden naast de Maas geëvacueerd. Het 
hoogste waterpeil wordt uiterlijk zaterdagochtend verwacht. 
 
 

1p 26 Zie bron 16.  
Op 7 januari 2011 was er sprake van wateroverlast in Zuid-Limburg.  
Waardoor werd deze wateroverlast vooral veroorzaakt? 
A door de grote hoeveelheid regenwater in Nederland 
B door de grote hoeveelheid regenwater uit België en Frankrijk  
C door de grote hoeveelheid smelt- en regenwater uit de Alpenlanden 
 

1p 27 De landbouw in Nederland gebruikt veel water. De boeren gebruiken 
vooral grondwater.  
Wat is in de zomer een groot nadeel van het gebruik van grondwater door 
boeren? 
A De waterstand in de rivieren daalt sneller. 
B Grondwater is duurder dan leidingwater. 
C Natuurgebieden kunnen te weinig water krijgen. 
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bron 17 
Herkomst van oppervlaktewater in Nederland  
 

Legenda:

1

2 neerslag

3

4 overige rivieren

 
 

1p 28 In het cirkeldiagram in bron 17 is te zien dat het Nederlandse 
oppervlaktewater voor 25% afkomstig is uit neerslag. De rest van het 
oppervlaktewater wordt geleverd door rivieren.  
Welke twee rivieren worden in het cirkeldiagram bedoeld met 1 en 3?  
 
 1 3 
A  de Eems de Maas 

B  de Rijn de Maas 

C  de Rijn de Schelde 

D  de Schelde de Eems 
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bron 18 
Twee klimaatdiagrammen 
Utrecht, Nederland Dhaka, Bangladesh 
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2p 29 Bekijk de twee klimaatdiagrammen in bron 18. 
 Vul in de volgende tekst de juiste woorden in. Kies steeds uit de twee 

mogelijkheden die tussen haakjes staan. 
In het klimaatdiagram van Dhaka, Bangladesh in bron 18 is te zien dat de 
kans op overstromingen van rivieren in Bangladesh het grootst is in de 
periode (juni  augustus / november  januari) 
 
 ................................................................................................................  . 
 
In deze vochtige periode heeft Bangladesh te maken met een 
overheersende wind uit het zuidwesten. 
Deze wind stijgt op tegen de Himalaya en zorgt voor veel neerslag. 
De rivieren in Bangladesh voeren in deze vochtige periode niet alleen veel 
regenwater af maar ook veel (irrigatiewater / smeltwater) 
 
 ................................................................................................................  . 
 
In het bergachtige deel van het stroomgebied van de rivier de 
Brahmaputra zal dan veel zand en klei (wegspoelen / neergelegd worden) 
 
 ................................................................................................................  . 
 
In de monding van de Ganges en de Brahmaputra zal na overstromingen 
veel slib achterblijven. Dit slib maakt de bodem voor de landbouwers 
(onvruchtbaar / vruchtbaar) 
 ................................................................................................................  . 
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1p 30 In Bangladesh is het veel moeilijker dan in Nederland om de bevolking te 
beschermen tegen overstromingen. Dit heeft onder andere te maken met 
het verschil in welvaart. 
 Noem nog een reden.  
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
bron 19 
Watervervuiling in de wereld 
 

Evenaar

SpanjeSpanjeSpanje

EgypteEgypteEgypte IndiaIndiaIndia

IndonesiëIndonesiëIndonesië

Legenda:

Uitstoot van organische stoffen in water,
in gram per dag en per arbeider, 2007

minder dan 150

150 - 200

200 - 250

250 - 300

300 of meer

geen gegevens

2000 4000 km0

 
 

1p 31 Zie bron 19. 
Hoe meer organische stoffen het water bevat, hoe moelijker het is om er 
schoon drinkwater van te maken. 
In welk land zal de winning van schoon drinkwater uit oppervlaktewater 
het moeilijkst zijn?  
A in Egypte 
B in India 
C in Indonesië 
D in Spanje 
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bron 20 
Toegang tot goede waterbronnen 
 

Evenaar

minder dan 40

40 - 55

55 - 70

70 - 85

Percentage van de bevolking dat toegang
heeft tot goede waterbronnen, 2008

85 of meer

geen gegevens

Legenda:

Algerije
Mexico

3000 6000km0

 
 
bron 21  
Bruto Nationaal Product per inwoner 
 

Evenaar

minder dan 1000

1000 - 5000

5000 - 10000

10000 - 20000

Bruto Nationaal Product gecorrigeerd naar 
koopkracht per inwoner, in euro’s, 2010

20000 of meer

geen gegevens

Legenda:
3000 6000 km0
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2p 32 Vergelijk de kaarten in bron 20 en 21 en kijk naar de landen Algerije en 
Mexico. 
 Vul hieronder de juiste woorden of zinsdelen in. 
In Algerije heeft een (groter / kleiner) 
 
 ..................................................................................................................  
 
deel van de bevolking toegang tot schoon drinkwater dan in Mexico. 
Dit komt onder andere omdat de welvaart in Algerije (groter / kleiner) 
 
 ..................................................................................................................  
 
is dan in Mexico.  
In Mexico valt meer neerslag dan in Algerije, want Mexico ligt in een 
(tropisch gebied rond de evenaar / gebied waar vochtige zeelucht wordt 
aangevoerd). 
 
 ..................................................................................................................  
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bron 22 
Landbouw 
 

 

 
bron 23 
De wereld 
 

0 2000 4000 km

evenaar

1

2

3

4

 
 

1p 33 In welk gebied op de kaart van bron 23 is de foto uit bron 22 genomen? 
A aan de rand van Sydney in Australië (1) 
B in het midden van Mali (Sahel) (2) 
C in de Democratische Republiek Congo (Afrika) op de evenaar (3) 
D in de stad Dhaka in het midden van Bangladesh (4)  
 

1p 34 Noem de reden waarom de boer op de foto in bron 22 beter in de nacht 
kan irrigeren. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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bron 24 
Een stuwdam 
 

 
 
bron 25 
Reliëfkaart van Europa 
 

0-200 m

200-500 m

500-2000 m

>2000 m

landsgrenzen
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2
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4

400 800 km0

 
 

1p 35 In welk gebied ligt de stuwdam (zie bron 24) op de kaart in bron 25? 
A in gebied 1 
B in gebied 2 
C in gebied 3 
D in gebied 4 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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1p 36 De meeste stuwdammen liggen in de bovenloop van rivieren. Vaak wordt 
hier ook elektriciteit opgewekt. 
 Noem de reden waarom stuwdammen en stuwmeren meestal in de 

bovenloop van rivieren liggen. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

1p 37  Geef een nadeel van een groot stuwmeer voor inwoners van gebieden 
die stroomafwaarts (in de middenloop en de benedenloop van de 
rivier) wonen. 

 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2014 
tijdvak 1 

 
 

 aardrijkskunde CSE BB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
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 het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 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 het College voor Examens. 

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 het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens 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; 

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; 
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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; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 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. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. 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.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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. 

 
NB1 Het College voor Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. 

Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt 
onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag 
dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 

scores van de kandidaten.  
 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 

Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB3 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid 

bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 

onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

Pagina: 160Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 BB-0131-a-14-1-c 4 lees verder ►►► 
 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald. 
 

4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

De Nederlanders en hun vakantiebestemmingen 
 
 

 1 C 
 

 2 maximumscore 1 
P = auto 
Q = vliegtuig 
R = trein en touringcar 
 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen wanneer alle drie de antwoorden juist zijn. 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 3 maximumscore 2 
juist, onjuist, juist 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien één antwoord juist 0 
 

 4 maximumscore 2 
1 = wel 
2 = niet 
3 = niet 
4 = wel 
5 = wel 
 
indien vijf antwoorden juist 2 
indien vier of drie antwoorden juist 1 
indien twee of minder antwoorden juist 0 
 

 5 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste nadelen zijn twee van de volgende: 
− Het landschap wordt aangetast of voorbeelden daarvan, zoals 

betonkust / horizonvervuiling. 
− De bebouwing en de drukte zijn slecht voor de natuur in het gebied. 
− Massatoerisme zorgt voor vervuiling. 
− Massatoerisme kan zorgen voor watertekorten. 
− Massatoerisme kan een negatieve invloed hebben op de cultuur. 
 
per juist antwoord 1 
 

 6 B 
 

 7 B 
 

 8 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de afstand / de reistijd van Amsterdam 
naar Málaga v.v. erg groot is voor een week vakantie. 
 

 9 B 
 

 10 maximumscore 1 
− Waddeneilanden 
− Groningse, Friese en Drentse zandgronden 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 11 maximumscore 1  
Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
− Er zijn ook nog korte binnenlandse vakanties. / De grafiek gaat alleen 

over lange vakanties. 
− Er zijn ook nog buitenlanders die op vakantie gaan in Nederland. / De 

grafiek gaat alleen maar over binnenlandse vakanties. 
 

 12 B 
 

 13 C 
 

 14 maximumscore 2 
juist, onjuist, onjuist 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien één antwoord juist 0 
 

 15 maximumscore 2 
Marokko (stedenreis) = cultuurbestemming 
Canarische Eilanden = zonbestemming 
Antarctica = natuurbestemming 
Zuid-Afrika = natuurbestemming 
 
indien vier antwoorden juist 2 
indien drie antwoorden juist 1 
indien twee of minder antwoorden juist 0 
 

 16 maximumscore 2 
niet, wel, wel 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien één antwoord juist 0 
 

 17 A 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Omgaan met natuurlijke hulpbronnen 
 

 18 maximumscore 2 
P = verdampt 
Q = condensatie / condenseren 
R = rivieren 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien één antwoord juist 0 
 

 19 maximumscore 1 
werelddeel: Azië 
sector: landbouw 
 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen wanneer beide antwoorden juist zijn. 
 

 20 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste oorzaak zijn: 
− de groei van de wereldbevolking  
− de toename van de welvaart  
 

 21 B 
 

 22 A 
 

 23 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat Australië als rijk land meer 
mogelijkheden heeft dan Tsjaad om voedsel in het buitenland te kopen. 
 

 24 B 
 

Pagina: 164Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 BB-0131-a-14-1-c 8 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 25 maximumscore 2 
 
 P Q R S T 
grondwater    X  
water in landijs   X   
water in meren en rivieren     X 
zoet water  X    
zout water X     

 
indien vijf antwoorden juist 2 
indien vier of drie antwoorden juist 1 
indien twee of minder antwoorden juist 0 
 

 26 B 
 

 27 C 
 

 28 B 
 

 29 maximumscore 2 
juni - augustus, smeltwater, wegspoelen, vruchtbaar 
 
indien vier antwoorden juist 2 
indien drie of twee antwoorden juist 1 
indien één antwoord juist 0 
 

 30 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
− Het stroomgebied van rivieren in Bangladesh is veel groter waardoor er 

veel meer water moet worden afgevoerd. / Er zijn veel meer zijrivieren 
waardoor je veel meer dijken moet aanleggen. 

− Er valt in Bangladesh veel meer neerslag in een korte periode dan in 
Nederland. 

− In Bangladesh wordt veel smeltwater aangevoerd uit de Himalaya. 
− Bangladesh heeft minder technische kennis. 
 

 31 A 
 

 32 maximumscore 2 
kleiner, kleiner, gebied waar vochtige zeelucht wordt aangevoerd 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien één antwoord juist 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 33 B 
 

 34 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat er in de nacht minder water verdampt. 
 

 35 A 
 

 36 maximumscore 1 
Voor het aanleggen van de dam / het stuwmeer is reliëf nodig (en in de 
benedenloop is meestal geen reliëf). 
 

 37 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist nadeel zijn: 
− Er wordt mogelijk minder water aangevoerd voor irrigatie. 
− De gebieden stroomafwaarts kunnen sneller last van droogte krijgen. 
− Er wordt minder (vruchtbaar) slib afgezet.  
− Er bestaat altijd het gevaar van een damdoorbraak. 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 30 mei naar Cito. 
 
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde 
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw 
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
bron 1 NBTC-NIPO Research, CVO  
bron 2 vrij naar: CBS CVO 2010 
bron 3  eigen archief; Cito 
bron 4  www.milieucentraal.nl/themas 
bron 5  CBS 
bron 6, 7 De Grote Bosatlas, 54e editie 
bron 8 vrij naar: www.snowtime.nl 
bron 9 vrij naar: www.bndestem.nl 
bron 10, 12 www.tijdschriftwater.be 
bron 11 vrij naar: www.fao.org/aquastat 
bron 13 www.viceversaonline.nl 
bron 14 www.melkvee.nl en nl.wfp.org/ 
bron 15 eigen archief, Cito 
bron 16 www.rtl.nl 
bron 17 vrij naar: De Grote Bosatlas, 54e editie 
bron 18 vrij naar: KMI.be en klimadiagramme.de 
bron 22 www.stichtingwater.org 
bron 23 eigen archief; Cito 
bron 19, 20, 21 vrij naar: De Grote Bosatlas, 54e editie 
bron 24 flickr.com 
bron 25 vrij naar: De Grote Bosatlas, 54e editie 
 
 
 
 

einde  
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BB-0131-a-13-1-o 

Examen VMBO-BB 

2013 
 
 
 

 aardrijkskunde CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
 

Dit examen bestaat uit 37 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 43 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
woensdag 22 mei
13.30 - 15.00 uur

Naam kandidaat __________________________  
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Meerkeuzevragen 
 Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
 Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 

 
 
 

De Nederlanders en hun vakantiebestemmingen 

 
bron 1 
De Waddeneilanden  
 

F r i e s l a n d
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Harlingen

Legenda:
veerboot

 
 

1p 1 Op bron 1 is te zien dat er vanuit Harlingen twee veerbootdiensten gaan 
naar twee verschillende Waddeneilanden.  
Welke twee Waddeneilanden zijn dat? 
 
 1 2 
A  Ameland Schiermonnikoog 

B  Ameland Terschelling 

C  Vlieland Schiermonnikoog 

D  Vlieland Terschelling 

 
 
 

A 

B 

C 

D



A 

B 

C 

D

XB(2) (3)X
X

A 

B 

C 

D

 (1) 
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bron 2 
Deel van Nederland  
 

0 10 20 km

Den Helder
Den Hoorn

Den Burg

De Koog Texel

 
 

2p 2 Hieronder staan drie gezinnen die het eiland Texel bezoeken. 
1 Hans woont met Ellie en hun twee dochters in Den Helder. In de 

zomer gaan ze regelmatig eens een dagje gezellig naar het strand op 
Texel. 

2 Jan en Lucie en hun dochter Bianca wonen in Amsterdam. Ze gaan 
eind augustus op vrijdagmiddag met de veerboot vanuit Den Helder 
naar Texel. Ze logeren in een hotel in Den Hoorn. Op zondagavond 
nemen zij de veerboot terug naar Den Helder. 

3 Arno en Sandra wonen in Arnhem. In augustus gaan ze met hun zoon 
Jaro twee weken naar een vakantiehuisje bij De Koog. 

 Geef in onderstaand schema aan welke omschrijving het beste bij elk 
gezin past. 

 
 korte vakantie lange vakantie dagrecreatie 
1     

2     

3     
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bron 3 
Een deel van Noord-Holland  
 

 
 

1p 3 Rond de Schoorlse duinen liggen drie plaatsen. Dat zijn Bergen, 
Bergen aan Zee en Schoorl (zie bron 3).  
In dit gebied zoeken jongeren van 18 tot 25 jaar een ideale vakantieplek. 
Welke plek zullen deze jongeren kiezen? 
A Bergen 
B Bergen aan Zee 
C Schoorl 
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bron 4 
Wat is uw ideale kerstvakantie? 
 

De uitslag 

1 Kerst thuis in Nederland 40%

2 Kerst vieren in de zon 22%

3 Kerst vieren in de sneeuw 15%

4 Een romantische stedentrip 11%
 

1p 4 Aan krantenlezers werd de vraag gesteld: ‘Wat is uw ideale 
kerstvakantie?’  
Als eerste kwam uit de bus: kerst thuis in Nederland. 
Als tweede: kerst vieren in de zon: 22%.  
Wat is de dichtstbijzijnde bestemming van deze 22% (zie bron 4)? 
A de Canarische Eilanden 
B de Nederlandse Antillen 
C Thailand 
 
bron 5  
Europa  
 

1240 km6200

1

2
3

4

Legenda:
1 Noorwegen
2 Tsjechie

3 Alpenlanden
4 Pyreneeen  

 
1p 5 Kerst vieren in de sneeuw kwam als derde uit de bus. 

Waar gaan de meeste Nederlanders op wintersport (zie bron 5)?  
A in de skigebieden in de Alpenlanden 
B in de skigebieden in de Pyreneeën 
C in de skigebieden in Noorwegen 
D in de skigebieden in Tsjechië 
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bron 6 
In Amerika op wintersport  
 

 
 

2p 6 Er zijn Nederlanders die met het vliegtuig naar Canada of de VS reizen 
om op wintersport te gaan (zie bron 6). 
 Geef van onderstaande begrippen aan of deze wel of niet van 

toepassing zijn op de vakantie van deze Nederlanders. 
 
 wel niet 
verre bestemmingen   

duurzaam toerisme   

elitetoerisme   
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bron 7  
Oudere vakantiegangers 
 

  aantal ouderen, 
x 1000 

aantal deelnemers lange vakanties,
x 1000 

55 t/m 64 jaar 2002 1694 1283 

2006 1930 1417 

65 t/m 74 jaar 2002 1208 843 

2006 1260 918 

75+ 2002 860 473 

2006 954 485 

 
2p 7 Op bron 7 staat aangegeven hoeveel ouderen in 2002 en 2006 op 

vakantie gingen. De ouderen zijn ingedeeld in drie leeftijdsgroepen.  
Hieronder staan twee uitspraken naar aanleiding van bron 7: 
1 In alle drie de leeftijdsgroepen is de vakantieparticipatie van lange 

vakanties toegenomen. 
2 De meeste deelnemers aan lange vakanties komen in 2002 uit de 

leeftijdsgroep van 65 tot en met 74 jaar. 
 Geef van deze uitspraken aan of ze juist zijn of onjuist. 
 
 juist onjuist
uitspraak 1   

uitspraak 2   
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bron 8  
Even uitblazen tijdens een fietstocht!  
 

 
 

1p 8 Op bron 8 zie je twee ouderen op vakantie. Zij zijn duidelijk op een 
1 actieve vakantie. 
2 passieve vakantie. 
3 vakantie in België 
4 vakantie in Frankrijk 
Welke twee uitspraken zijn juist? 
A 1 en 3 
B 1 en 4 
C 2 en 3 
D 2 en 4 
 
bron 9  
De kaasmarkt in Alkmaar 
 

 
 

1p 9 In de zomer worden in veel steden allerlei markten en andere 
evenementen georganiseerd om toeristen te trekken. Op bron 9 staat een 
voorbeeld van zo’n markt in Alkmaar. 
Voor welke toeristen worden dergelijke evenementen georganiseerd? 
A alleen voor binnenlandse toeristen 
B alleen voor buitenlandse toeristen 
C zowel voor binnenlandse als buitenlandse toeristen 
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bron 10 
Aantal toeristische slaapplaatsen in de provincie Zeeland  
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1p 10 Op bron 10 staat het aantal toeristische slaapplaatsen in de provincie 

Zeeland. In het westen van Zeeland zijn veel meer slaapplaatsen dan in 
het oosten van Zeeland. 
Wat is daarvan de belangrijkste reden? 
A Hier hebben veel mensen een tweede woning. 
B Hier liggen de grootste stranden van Zeeland. 
C Hier liggen de twee grootste steden van Zeeland. 
D Hier zijn veel mooie natuurgebieden. 
 

1p 11 In de legenda van bron 10 staan verschillende voorbeelden van de 
infrastructuur in Zeeland aangegeven. 
Welk antwoord is juist? 
A Dat zijn bijvoorbeeld bruggen en tunnels. 
B Dat zijn bijvoorbeeld slaapplaatsen en grenzen. 
C Dat zijn bijvoorbeeld tunnels en slaapplaatsen. 
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bron 11 
Spitsbergen  
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1p 12 Spitsbergen ligt boven de noordpoolcirkel (zie bron 11). Op Spitsbergen is 
vooral sprake van elitetoerisme. 
Mogelijke redenen hiervoor zijn: 
1 Spitsbergen is alleen per boot of vliegtuig te bereiken. 
2 Het is een dure vakantiebestemming. 
Wat is juist? 
A Alleen 1 is juist. 
B Alleen 2 is juist. 
C 1 en 2 zijn juist. 
D 1 en 2 zijn onjuist. 
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bron 12 
 

bron 13 bron 14 

 
 
bron 15 
Turkije 
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1p 13 De bronnen 12, 13 en 14 laten drie plaatsen in Turkije zien die 
Nederlandse vakantiegangers vaak bezoeken. 
Op welke plaatsen in bron 15 zijn de foto’s van de bronnen 12, 13 en 14 
gemaakt? 
 
 plaats 1 plaats 2 plaats 3 
A  bron 12 bron 13 bron 14 

B  bron 13 bron 14 bron 12 

C  bron 14 bron 13 bron 12 
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bron 16 
De wereld 
 

0 3750 7500 km
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1p 14 Thailand en Maleisië zijn erg in trek als vakantiebestemming. Ook de 
Nederlandse Antillen en de Canarische eilanden worden door veel 
toeristen bezocht.  
Met welke cijfers worden deze gebieden op bron 16 aangegeven? 
 
 de Canarische 

Eilanden 
de Nederlandse 
Antillen 

Thailand / 
Maleisië 

A 1 3 2 

B 2 1 3 

C 3 2 1 
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Foto’s van Europese steden 
 
bron 17 
 

 
bron 18 
 

 
bron 19 

 
 

1p 15 Onder de Nederlandse vakantiegangers zijn stedentrips heel populair. De 
foto’s van de bronnen 17, 18 en 19 zijn tijdens zo’n stedentrip gemaakt. 
In welke steden zijn deze foto’s gemaakt? 
 
 bron 17 bron 18 bron 19 
A  Parijs Londen Barcelona

B  Barcelona Parijs Londen 

C  Londen Barcelona Parijs 
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bron 20  
Zomervakantie in de Alpen 
 

 
 

1p 16 In de zomermaanden worden de skiliften ook gebruikt voor toeristen. Men 
spreekt daarom ook wel van een … 1 … Een deel van het gras groeit niet 
meer op de skihellingen. Er treedt dan … 2 … op.  
Wat moet er bij 1 en 2 worden ingevuld? 
 
 1 2 
A  seizoensverlenging horizonvervuiling 

B  dubbelseizoen bodemerosie 

C  seizoensverlenging bodemerosie 

D  dubbelseizoen horizonvervuiling 
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bron 21 
Toerisme naar Antarctica 
 

 

 
2p 17 In de periode 2006/2007 bezochten in totaal 1750 Nederlandse toeristen  

Antarctica. Daarmee stond Nederland op de 7e plaats van de landen die 
Antarctica bezochten. 
Hieronder staan drie uitspraken naar aanleiding van bron 21. 
1 Het aantal ijswandelaars is van 1995 tot 2002 vertweevoudigd. 
2 Het aantal ijswandelaars was in 2000 hoger dan in 1999. 
3 Dit is een voorbeeld van elitetoerisme. 
 Geef van elke uitspraak aan of deze juist is of onjuist. 
 
 juist onjuist
uitspraak 1   

uitspraak 2   

uitspraak 3   
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Omgaan met natuurlijke hulpbronnen 

 
1p 18 Kira houdt in de klas een spreekbeurt over de kringloop van het water. 

Aan het eind van haar spreekbeurt vraagt zij aan haar klasgenoten waar 
zich het meeste zoete water bevindt. 
Akke zegt: “In sneeuwkappen en gletsjers.” 
Femke zegt: “In de oceanen.” 
Wie heeft er gelijk? 
A Alleen Akke heeft gelijk. 
B Alleen Femke heeft gelijk. 
C Akke en Femke hebben beiden gelijk. 
D Akke en Femke hebben beiden ongelijk. 
 
bron 22  
Een deel van de kringloop 
 

 
 

1p 19 De kringloop - die getekend is in bron 22 - zou die van Nederland kunnen 
zijn. Het gebied rechts in de bron is dan de kuststrook. 
In welke vorm komt die neerslag in de kuststrook naar beneden? 
A alleen als regen 
B meestal als regen en soms als sneeuw 
C meestal als sneeuw en soms als regen 
D alleen als sneeuw 
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bron 23 
 
Een goede waterkwaliteit vinden we belangrijk in Nederland. Omdat water 
zich weinig aantrekt van landsgrenzen, zijn internationale afspraken 
nodig. 
Je kijkt dan bijvoorbeeld naar de rivier in zijn geheel. Zo probeert men te 
voorkomen dat een regering van een    X    gelegen land beslissingen 
neemt die slecht uitpakken voor    Y    gelegen gebieden. 
 
 

1p 20 In de tekst van bron 23 moet op de plaatsen X en Y nog een woord 
worden ingevuld. 
Wat moet er bij de letter X worden ingevuld en wat bij de letter Y? 
Kies hierbij uit: 
 
 X Y 
A  bovenstrooms (bovenloop) hoger 

B  benedenstrooms (benedenloop) lager 

C  bovenstrooms (bovenloop) lager 

D  benedenstrooms (benedenloop) hoger 
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bron 24 
Irrigatie in het gebied van de Nijl  
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2p 21 In het gebied van de Nijl wordt irrigatie toegepast. 
Hieronder staan drie uitspraken naar aanleiding van bron 24. 
1 De boeren gebruiken pompen om te irrigeren. 
2 Al het water komt ten goede aan de plantengroei. 
3 Door irrigatie is het water langer onderweg in de kringloop. 
 Geef van elke uitspraak aan of deze juist is of onjuist. 
 
 juist onjuist
uitspraak 1   

uitspraak 2   

uitspraak 3   
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bron 25 
Winning van drinkwater in Nederland, 1990 - 2005 
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1p 22 Bron 25 laat de winning van drinkwater zien in Nederland in de periode  
1990-2005. De drie lijnen in de bron hebben in willekeurige volgorde 
betrekking op: grondwater, duinwater en oppervlaktewater. 
Welke van de lijnen in de bron hoort bij duinwater? 
A lijn 1 
B lijn 2 
C lijn 3 
 

1p 23 Hoeveel miljoen m3 drinkwater werd er in 2005 in totaal gewonnen 
(zie bron 25)? 
A ongeveer 750 miljoen m3 
B ongeveer 1000 miljoen m3 
C ongeveer 1250 miljoen m3 
D ongeveer 1500 miljoen m3 
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bron 26 
Europa, neerslag  
 

 
 

1p 24 Zowel in gebied X als in gebied Y op de kaart van bron 26 ligt de jaarlijkse 
neerslag tussen 200 en 400 mm. In de zomermaanden heeft gebied X 
regelmatig een tekort aan water, terwijl gebied Y dat niet heeft. 
Een aantal mogelijke redenen daarvoor zijn: 
1 In gebied X is de verdamping veel groter dan in gebied Y. 
2 In gebied X wordt veel meer water gebruikt voor irrigatie dan in  
 gebied Y. 
Welke reden zorgt of welke redenen zorgen voor het tekort aan water in 
gebied X? 
A alleen reden 1 
B alleen reden 2 
C zowel reden 1 als 2 
D geen van beide redenen 
 

1p 25 In welk deel van Europa is de jaarlijkse neerslag in mm over het 
algemeen het grootst (zie bron 26)? 
A in de vlakke gebieden 
B in de gebieden met veel reliëf 
C in de gebieden die liggen aan de Middellandse Zee 
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bron 27 
Het gemiddelde waterverbruik in Nederland per persoon per dag in drie 
verschillende jaren 
 

cijfers in liters per persoon       1992 1998 2004 

bad   8,0   6,7  2,8 

douche     39,5  39,7  43,7 

wastafel     3,7  5,1  5,1 

toilet      42,7  36,2  35,8 

kleren wassen, met de hand    2,5  2,1  1,5 

kleren wassen, met de machine       23,2  23,2  18,0  

afwassen, met de hand       8,8  3,8  3,9 

afwassen, met de machine     0,7 1,9  3,0 

eten koken   2,6   1,7  1,8 

koffie, thee, water drinken  1,5  1,5  1,6  

overig      3,3  6,1  6,4 

        

totaal  136,5 128 123,6 

 
1p 26 Bron 27 geeft een overzicht van het gemiddelde waterverbruik in 

Nederland per persoon per dag in verschillende jaren. 
Waarvoor werd door een gemiddelde Nederlander het meeste water 
verbruikt in 2004? 
A voor het toilet 
B voor de persoonlijke hygiëne 
C voor de was 
 

1p 27 De leerlingen bespreken de tabel in de klas. Het valt de leerlingen op dat 
er voor het wassen van kleren steeds minder water wordt verbruikt. De 
leerlingen vragen zich af wat daarvan de oorzaak is.  
Eline zegt: “Dat komt doordat de kleren steeds minder vaak gewassen 
worden.” 
Thalita zegt: “Dat komt doordat de techniek van wasmachines verbeterd 
is.” 
Suzanne zegt: “Dat komt doordat er steeds meer met de hand gewassen 
wordt.” 
Wie heeft er gelijk? 
A Eline 
B Thalita 
C Suzanne 
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1p 28 Opvallend is de toename van het waterverbruik door afwasmachines.  
Mogelijke redenen zijn: 
1 de bevolkingsgroei 
2 de toegenomen welvaart 
 Geef van deze twee redenen aan of ze juist zijn of onjuist. 
 
 juist onjuist
reden 1   

reden 2   

 
1p 29 Karel, Iris en Arzu denken dat het begrip duurzaam waterverbruik van 

toepassing is op bron 27. Ze geven alle drie een argument:  
Karel zegt: “Het waterverbruik per persoon is afgenomen.” 
Iris zegt: “Het waterverbruik voor het toilet is afgenomen.” 
Arzu zegt: “Het waterverbruik voor het kleren wassen is afgenomen”.  
Welke leerling noemt of welke leerlingen noemen een juist argument? 
A alleen Karel en Arzu 
B alleen Karel en Iris 
C alleen Iris en Arzu 
D alle drie 
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bron 28 
Stroomgebied van de Rijn 
 

Legenda:
grens
rivier

Duitsland

Belgie

Frankrijk

Rijn
Lux.

Nederland

Zwitserland

0 80 160 km  
 

1p 30 De landen die behoren tot het stroomgebied van de Rijn overleggen met 
elkaar over de vervuiling van de Rijn. Nederland wil dat de vervuiler 
betaalt. 
 Welk land zou dan het meest moeten betalen? 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

1p 31 Welke van de twee onderstaande groepen is de grootste vervuiler van de 
rivieren in het stroomgebied van de Rijn? 
A de toeristen 
B de landbouwers 
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bron 29 
Wc’s in Bangladesh 
 

 
 

1p 32 Novib geeft Bangladesh hulp. Door het bouwen van wc’s hoopt de Novib 
dat de kwaliteit van het oppervlaktewater wordt verbeterd. Veel mensen in 
Bangladesh gebruiken dit water als … 1 … Het bouwen van wc’s zal 
onder andere een gunstig effect hebben op … 2 … van Bangladesh. 
Geef aan wat er op de plaatsen 1 en 2 moet worden ingevuld. 
 
 1 2 
A  drinkwater geboortecijfer

B  drinkwater sterftecijfer 

C  irrigatiewater geboortecijfer

D  irrigatiewater sterftecijfer 
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bron 30  
 
Water is schaars in Kenia 
Meer dan de helft van de mensen in Kenia heeft geen toegang tot schoon 
drinkwater. Op sommige plekken is er soms maar 5 liter per persoon per 
dag beschikbaar. Mensen moeten vaak kilometers lopen naar de 
dichtstbijzijnde waterbron (zie de foto van bron 31). Ze zijn uren per dag 
bezig om genoeg water te halen om te drinken en mee te koken. 
 
 
bron 31 
Een waterbron 
 

 
 

1p 33 Uit bron 30 blijkt dat Kenia problemen heeft met de watervoorziening. 
Deze problemen hebben te maken met 
A alleen de waterkwaliteit. 
B alleen de waterkwantiteit. 
C zowel de waterkwaliteit als de waterkwantiteit. 
 

2p 34 De waterbron (zie bron 31) waarover in de tekst van bron 30 wordt 
gesproken is een voorbeeld van een kleinschalig project. 
 Noem twee redenen waarom hier kan worden gesproken van een 

kleinschalig project. 
 
1. ...............................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
2. ...............................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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bron 32 
Een stuwdam 
 

 
 

1p 35 Bron 32 laat een stuwdam zien. 
Stuwdammen hebben voordelen en nadelen voor het gebied. 
 Geef een voordeel van zo’n stuwdam voor het gebied. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

1p 36  Geef een nadeel van zo’n stuwdam voor het gebied. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
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bron 33 
Deel van Europa 
 

1

2

3

4

Legenda:

0 - 200

200 - 500

500 - 1500

1500 en 

150 300 km0  
 

1p 37 In bron 33 zijn vier plaatsen aangegeven met de cijfers 1, 2, 3 en 4. 
Op welke plaats zal men stuwdammen kunnen aantreffen zoals 
weergegeven in bron 32? 
A plaats 1 
B plaats 2 
C plaats 3 
D plaats 4 
 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

BB-0131-a-11-1-o* 

Pagina: 194Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 BB-0131-a-13-1-c 1 lees verder ►►► 
 

Correctievoorschrift VMBO-BB 

2013 
tijdvak 1 

 
 

 aardrijkskunde CSE BB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
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 het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 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 het College voor Examens. 

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 het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens 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; 

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; 
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3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 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. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. 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.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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. 
 

NB1 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB2 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid 

bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 

onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
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Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 43 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt 
toegekend. 
 

De Nederlander en hun vakantiebestemmingen 
 

 1 D 
 

 2 maximumscore 2 
1 = dagrecreatie 
2 = korte vakantie 
3 = lange vakantie 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien één antwoord juist 0 
 

 3 B 
 

 4 A 
 

 5 A 
 

 6 maximumscore 2 
verre bestemmingen = wel 
duurzaam toerisme = niet 
elitetoerisme = wel 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien één antwoord juist 0 
 

 7 maximumscore 2 
• 1 = juist 1 
• 2 = onjuist 1 
 

 8 B 
 

 9 C 
 

 10 B 
 

 11 A 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 12 B 
 

 13 C 
 

 14 B 
 

 15 C 
 

 16 B 
 

 17 maximumscore 2 
1 = onjuist 
2 = juist 
3 = juist 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien één antwoord juist 0 
 
 

Omgaan met natuurlijke hulpbronnen 
 

 18 A 
 

 19 B 
 

 20 C 
 

 21 maximumscore 2 
1 = juist 
2 = onjuist 
3 = juist 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien één antwoord juist 0 
 

 22 C 
 

 23 C 
 

 24 C 
 

 25 B 
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 26 B 
 

 27 B 
 

 28 maximumscore 1 
1 = juist 
2 = juist 
 
indien twee antwoorden juist 1 
indien één antwoord juist 0 
 

 29 D 
 

 30 maximumscore 1 
Duitsland 
 

 31 B 
 

 32 B 
 

 33 C 
 

 34 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− Het project is niet zo duur. 
− Het gaat maar om één enkel punt bij een dergelijke waterbron. 
− Het project is gericht op de plaatselijke bevolking. 
 
per juist antwoord 1 
 

 35 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Het levert elektriciteit op. 
− Het levert werkgelegenheid op. 
− Er is (meer) drinkwater / irrigatiewater beschikbaar. 
− Het trekt toeristen aan. 
 

 36 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Er gaat grond verloren. 
− Er gaat natuur verloren. 
− Er moeten mensen verhuizen. 
 

 37 D 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 3 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
bron 1 en 2 vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
bron 3 vrij naar: Grote Topografische Atlas, deel noord, 1998 
bron 4 vrij naar: BN/De Stem, 22-12-2007 
bron 5 vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
bron 6 British Columbia, 2005 Vacation Planner 
bron 7,8 vrij naar: BN/De Stem, 18-12-2007 
bron 9 Intern. Rev., Benelux, Michael J. Phillips, 2.j. 
bron 10 vrij naar: Teleac NOT, 1998 
bron 11 vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
bron 12 http://www.sights-and-culture.com/Turkey 
bron 13 en 14 Geografie Educatief, 1e kwartaal, 1993 
bron 15 en 16 vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
bron 17, 18, 19 Hotelplan, Steden, 2006 
bron 20 Eigen archief 
bron 21 vrij naar: DO dag, 29-11-2007 
bron 22 http://www.kinderenwebhotel.be 
bron 23 Eigen archief 
bron 24 vrij naar: Geographische Rundschau, februari, 2006 
bron 25 www.vewin.nl 
bron 26 vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
bron 27 vrij naar: www.verswater.nl 
bron 28 vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
bron 29 vrij naar: http://www.heybrian.com 
bron 30 vrij naar: http://waterhetblauwegoud.nl 
bron 31 Eigen archief 
bron 32 http://tulanepadova.pbwiki.com 
bron 33 vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
 
 

einde  BB-0131-a-13-1-c* 
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 BB-0131-a-10-1-o  

Examen VMBO-BB 

2010 
 
 
 

 aardrijkskunde CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje.  
 

Dit examen bestaat uit 36 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
woensdag 26 mei
13.30 - 15.00 uur

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

 
Open vragen 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer 
dan twee redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling 
meegeteld. 
 

De Nederlanders en hun vakantiebestemmingen 
 
bron 1 
Pinkpopfestival in Landgraaf 
 

 
 

1p 1 Veronique en Tim reizen na hun eindexamen in 2010 met hun tentje af naar 
Landgraaf in Limburg. Ze willen daar gedurende het weekend het 
Pinkpopfestival bijwonen (zie bron 1). 
Tot welke vorm van recreatie of toerisme rekenen we dit weekendje van 
Veronique en Tim? 
A dagrecreatie 
B korte vakantie 
C lange vakantie 

A 
B 
C 
D 

A 
B 
C 
D

XB(2) (3)X
X

A 
B 
C 
D 

 (1) 
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1p 2 De ouders van Veronique en Tim gingen omstreeks diezelfde tijd met vakantie 
naar een camping in Italië. Zij hadden op de camping in Italië een compleet 
ingerichte, luxe caravan gehuurd. 
Het huren van dit soort caravans komt de laatste jaren steeds meer voor. 
Welke verklaring past het beste bij deze ontwikkeling? 
A De mobiliteit is toegenomen. 
B De welvaart is toegenomen. 
C De vrije tijd is toegenomen. 
 
bron 2 
Het waddengebied 
 

F r i e s l a n d

0 20 40 km

N
O

O
R

D Z E E

W

a
d

d
e

n
z

e
e

1

2

3
4

5

Pieterburen

 
 
bron 3 
55+vakanties Ameland 
 

 
 

1p 3 In bron 3 wordt reclame gemaakt voor Ameland. 
Met welk cijfer op de kaart van bron 2 wordt Ameland aangegeven? 
A met cijfer 1 
B met cijfer 2 
C met cijfer 3 
D met cijfer 4 
E met cijfer 5 
 

1p 4 Bron 3 probeert vooral mensen die ouder zijn dan vijfenvijftig jaar over te halen 
om naar Ameland te komen. 
Deze 55+-ers zouden dan vooral in het voor- en naseizoen moeten komen. 

 Noem een reden waarom men in het voor- en naseizoen probeert juist  
55+-ers over te halen om naar Ameland te komen. 

 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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1p 5 Niet alleen voor het waddengebied wordt veel reclame gemaakt. Ook in de rest 
van Nederland liggen populaire vakantiebestemmingen. 
Welk gebied is het populairst?  
A Veluwe en Veluwerand 
B West- en Midden-Brabant 
C Zuid-Limburg 
 
bron 4 
Vrije tijd en verkeer 
 

overig 3%
D 2%

C 6%

B 9%

A 80%
 

 
1p 6 In bron 4 wordt aangegeven hoeveel procent we van alle kilometers in onze vrije 

tijd afleggen met de fiets, het openbaar vervoer, te voet of met de auto. 
Deze vervoersmiddelen zijn in bron 4 in willekeurige volgorde aangegeven met 
de letters A, B, C en D. 
Met welke letter wordt het vervoer met de auto weergegeven? 
A A 
B B 
C C 
D D 
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bron 5 
Fietsroute Katwijk-Zandvoort 
 

0 2 4 km

Legenda:
1 Katwijks museum
2 vuurtoren
3 VVV/ANWB winkel Katwijk
4 Atlantikwallmuseum
5 museum Noordwijk
6 VVV/ANWB winkel Noordwijk
7 Langeveldseslag
8 Zandvoorts museum
9 VVV Zandvoort

Bentvelt

   Amsterdamse
waterleiding
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   Amsterdamse
waterleiding
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   Amsterdamse
waterleiding
duinen

De Zilk

Lisse
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Noordwijker-
hout

Katwijk

Noordwijk

Zandvoort

N
O

O
R

D
Z

E
E

1

4
5

6

7

8
9

2
3

fietsroute
weg
spoorlijn

 
 

1p 7 Bron 5 laat een fietsroute zien langs de kust tussen Katwijk en Zandvoort. 
Hieronder staan drie uitspraken over bron 5. 
Welke uitspraak is juist? 
A Veel fietsers zullen deze route volgen, omdat ze zo enkele musea kunnen 

bezoeken. 
B Veel fietsers zullen deze route volgen, omdat ze zo door veel steden komen. 
C Veel fietsers zullen deze route volgen, omdat ze zo veel vuurtorens kunnen 

bezoeken. 
 

1p 8 Hoeveel kilometer is de fietsroute van Katwijk naar Zandvoort ongeveer? 
A ongeveer  4 km 
B ongeveer 10 km 
C ongeveer 16 km 
D ongeveer 22 km 
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bron 6 
Vliegtuig van Ryanair 
 

 
 

1p 9 Het vakantiegedrag van de Nederlanders verandert. Er worden steeds meer 
stedentrips gemaakt. 
Voor steeds meer mensen is namelijk een tripje naar één van de grote Europese 
steden mogelijk geworden door vliegmaatschappijen zoals afgebeeld op bron 6. 

 Op welke manier hebben deze vliegmaatschappijen zoals op bron 6 ervoor 
gezorgd dat steeds meer mensen een Europese stedentrip kunnen maken? 

 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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bron 7 
 

Zwitserland

Turkije

Groot-Brittannie

Griekenland

Italie

Oostenrijk

?

?

?

Duitsland

390

650

680

740

940

1.120

1.620

2.100

2.650

2.940

10
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2

1

Top tien vakantielanden 2007
aantal vakanties x1.000

 
 

1p 10 In 2007 is 81% van de Nederlanders één of meer keren op vakantie geweest. 
Duitsland is de meest populaire vakantiebestemming (zie bron 7). Duitsland 
haalde daarmee een ander land in dat tot dan toe altijd nummer 1 was. 
Dat land staat nu op plaats 2, maar de naam van dat land is in de figuur 
weggelaten. 

 Welk land moet hier worden ingevuld? 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

2p 11 Spanje staat ook in de top tien (zie bron 7). 
 Noem twee redenen waarom Spanje in de top tien staat. 

 
1 .......................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 
2 .......................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
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bron 8 
Saalbach-Hinterglemm 
 
Saalbach-Hinterglemm is een dorp in Tirol. Het heeft 3100 inwoners en 15.000 
hotelbedden. Het dorp is vooral groot geworden dankzij de wintersport. De 
laatste jaren trekt het dorp ook in de zomermaanden meer gasten. Er is rust, 
ruimte en een prachtige natuur.  
Maar de moderne gast wil meer. En daar wordt voor gezorgd. 
− 450 kilometer wandelroutes 
− 180 kilometer mountainbikepaden 
− 4 bergliften in bedrijf 
− 30 gezellige almhutten waar men terecht kan voor een hapje en een drankje 
− een nieuw openlucht zwembad met drie glijbanen en een nieuwe 

kinderattractie: Duivelswater 
− een beek met hindernissen 
− een waterrad etc. waarin kinderen dammen kunnen bouwen en kunnen 

spelen 
 
 
bron 9 
Saalbach-Hinterglemm 
 

Saalbach Hinterglemm
O O S T E N R I J K

0 60 120 km 
 

1p 12 Saalbach-Hinterglemm is als vakantiegebied geschikt voor zowel het 
winterseizoen als het zomerseizoen. 

 Hoe noemen we deze combinatie van vakantieseizoenen? 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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2p 13 In bron 8 staat dat Saalbach-Hinterglemm rekening houdt met wat de moderne 
gast wil. Zo wordt er gezorgd voor allerlei voorzieningen. 

 Kruis in het schema aan of de genoemde voorzieningen wel of niet tot de 
verblijfsaccommodatie worden gerekend. 

 
voorziening wel niet 
450 kilometer wandelroutes   
4 bergliften   
30 almhutten   
15.000 hotelbedden   

 
1p 14 Sommige voorzieningen kunnen zowel in de zomer als in de winter gebruikt 

worden door echte bergwandelaars. 
Welke twee voorzieningen uit bron 8 worden hier bedoeld? 
A de wandelroutes en de almhutten 
B de mountainbikepaden en het nieuwe zwembad 
C de almhutten en het nieuwe zwembad 
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bron 10 
Spanje 
 

250 km

Frankrijk

S P A N J E

Portugal

1250

Madrid

Sevilla Granada
Malaga

Costa del Sol

Torremolinos
Almunecar

 
 

1p 15 De Costa del Sol in Spanje is een geliefd toeristengebied voor Nederlanders. 
Het gebied is prima te bereiken. 
Op welke wijze zullen de meeste Nederlandse toeristen hier naar toe reizen? 
A met de auto 
B met de trein 
C met het vliegtuig 
 

1p 16 Een aantal andere gebieden in Spanje, die veel door Nederlanders worden 
bezocht, staat niet op bron 10 weergegeven of genoemd. 

 Noem twee van die gebieden. 
 
1 .......................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 
2 .......................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 17 Een groot deel van de kust van de Costa del Sol is volgebouwd met eentonige 
rijen hotels en appartementencomplexen. 

 Hoe wordt zo’n kust ook wel genoemd? 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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bron 11 
Java en Bali 
 

0 500 1000 km

Java Bali

 
 
bron 12 
Het strand van Kuta, Bali 
 

 
 

2p 18 Het toerisme heeft voordelen voor de bevolking van Java en Bali.  
Toeristen leveren namelijk geld op. 
Op bron 12 kun je twee manieren zien waarop de plaatselijke bevolking geld kan 
verdienen aan toeristen. 

 Noem deze twee manieren. 
 
1 .......................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 
2 .......................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
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Omgaan met natuurlijke hulpbronnen 
 
bron 13 
Kringloop van het water 
 

 
 

1p 19 In bron 13 staat de kringloop van het water aangegeven.  
Er is een korte kringloop en een lange kringloop.  
Welke kringloop laat bron 13 zien? 
A alleen de korte kringloop 
B alleen de lange kringloop 
C de korte en de lange kringloop 
 

1p 20 Het duurt gemiddeld 3850 jaar voordat een druppel water door de hele kringloop 
is gegaan. Maar de ene druppel water is sneller weer terug dan de andere 
druppel water. 
Waar in bron 13 is een druppel water het langste onderweg in de kringloop? 
A bij A 
B bij B 
C bij C 
D bij D 
 

1p 21 In bron 13 worden voorbeelden genoemd van verschillende soorten zoet water. 
Welke soort bevat het meeste zoet water? 
A de regen 
B ijs en sneeuw 
C de rivieren 
D het grondwater 
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bron 14 
Ontwikkelingen in het waterverbruik in de wereld tussen 1900 en 2025 
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1p 22 Bron 14 laat de ontwikkelingen zien in het waterverbruik in de wereld tussen 
1900 en 2025.  
Het totale waterverbruik kun je verdelen in drie groepen: 
− waterverbruik door de landbouw 
− waterverbruik door de industrie 
− waterverbruik door de huishoudens 
Hieronder staan twee uitspraken over bron 14. 
1 Het totale verbruik van water was in 2000 ongeveer 5000 km³. 
2 Tussen 1900 en 2010 heeft de landbouw steeds het meeste water verbruikt. 

 Kruis in het schema aan of deze uitspraken juist zijn of onjuist. 
 
 juist onjuist
uitspraak 1   
uitspraak 2   

 
2p 23 De voorspelling is dat er tot 2025 steeds meer water zal worden gebruikt. 

Mogelijke redenen hiervoor zijn: 
1 de bevolkingsgroei 
2 de groei van de welvaart 
3 de bouw van steeds grotere stuwdammen 

 Kruis in het schema aan of deze redenen juist zijn of onjuist. 
 
 juist onjuist
reden 1   
reden 2   
reden 3   
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bron 15 
Functies van grote rivieren in Nederland 
 
figuur 1 figuur 2 

  
 
figuur 3 

 
figuur 4 

  
 

1p 24 De figuren 1, 2, 3 en 4 van bron 15 geven ieder een functie weer die grote 
rivieren in Nederland hebben. 
Welke figuur geeft de recreatiefunctie weer? 
A figuur 1 
B figuur 2 
C figuur 3 
D figuur 4 
 

1p 25 In welke figuur dient het water van de rivier als koelwater? 
A figuur 1 
B figuur 2 
C figuur 3 
D figuur 4 
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bron 16 
Het Tsjaadmeer in 1950 en 2007 
 
 1950   2007 

Hadeija 

C
hari

Hadeija 

C
hari

Legenda:
water rivier grens

0 1200 2400 km

ligging kaartfragment

NIGER

NIGERIA NIGERIA

NIGER TSJAADTSJAAD

KAMEROENKAMEROEN

 
 

2p 26 In 1950 lag het Tsjaadmeer in Niger, Kameroen, Nigeria en Tsjaad. Doordat het 
meer verdroogt, ligt het nu alleen nog in Nigeria en Tsjaad. Dit komt zowel door 
de mens als door de natuur. 

 Noem eerste een oorzaak van menselijke aard en daarna een oorzaak van 
natuurlijke aard. 

 
Menselijke aard: 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Natuurlijke aard: 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 

1p 27 Bij het kleiner worden van het Tsjaadmeer gaat het 
A om de kwaliteit van het water. 
B om de kwantiteit van het water. 
C zowel om de kwaliteit als de kwantiteit van het water. 
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bron 17 
Een waterput in de Sahara 
 

 
 
 

2p 28 Hieronder staan vier mogelijke kenmerken van waterputten in Afrika, zoals op 
bron 17. 
P Ze zijn eenvoudig aan te leggen. 
Q Er is veel technische kennis nodig om ze aan te leggen. 
R Ze zijn grootschalig. 
S Ze zijn kleinschalig. 

 Welke twee van deze kenmerken horen bij het aanleggen van waterputten 
zoals in Afrika gebeurt (zie bron 17)? 

 
1 ........................................................................................................................  
 
...........................................................................................................................  
 
2 ........................................................................................................................  
 
............................................................................................................................ 
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bron 18 
Een stuwdam 
 

 
 

1p 29 Bron 18 laat een stuwdam zien. 
Stuwdammen zoals te zien op bron 18 hebben voordelen en nadelen voor het 
gebied.  

 Geef een voordeel van zo’n stuwdam. 
 
...........................................................................................................................  
 
...........................................................................................................................  
 

1p 30  Geef een nadeel van zo’n stuwdam. 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 

1p 31 In Nederland wordt geen gebruik gemaakt van stuwdammen zoals afgebeeld op 
de foto van bron 18. 

 Wat is daarvoor de belangrijkste oorzaak? 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………. 
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bron 19 
De Afsluitdijk 
 

X

Y

Z

Legenda:
provinciegrens
monument
spuisluizen
wegen
plaats

 
bron 20 
Een deel van de Afsluitdijk 
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Op bron 19 staat de Afsluitdijk afgebeeld. Op bron 20 staat een deel van de 
Afsluitdijk afgebeeld. De Afsluitdijk is ongeveer 32 km lang en vormt een 
verbinding tussen de provincies Noord-Holland en Friesland. 
 

1p 32 Op bron 19 staan drie plaatsen aangegeven met de letters X, Y en Z. 
Bij welke plaats is de foto van bron 20 genomen? 
A bij plaats X 
B bij plaats Y 
C bij plaats Z 
 

2p 33 De Afsluitdijk moet worden versterkt en verhoogd. 
Mogelijke redenen hiervoor zijn: 
1 De spoorlijn over de Afsluitdijk moet worden verbreed. 
2 De zeespiegel stijgt steeds meer. 
3 De grote rivieren voeren steeds meer water aan doordat het steeds meer 

regent. 
 Kruis in het schema aan of deze redenen juist zijn of onjuist. 

 
 juist onjuist
reden 1   
reden 2   
reden 3   
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bron 21 
Irrigatie door middel van beregening 
 

 
 
bron 22 
Irrigatie door middel van slangen 
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2p 34 In de les bekijken Maaike en Jorien de foto’s van bron 21 en 22. Het zijn twee 
voorbeelden van irrigatie. 
Maaike zegt: “In droge gebieden lijkt mij de irrigatiemethode van bron 22 beter  
dan die van bron 21." 
Maaike noemt daarvoor de volgende argumenten: 
1 minder waterverbruik 
2 minder verdamping 
3 minder kosten 

 Kruis in het schema aan of de argumenten van Maaike juist zijn of onjuist. 
 
 juist onjuist
argument 1   
argument 2   
argument 3   

 
1p 35 Zoals je op de foto’s van de bronnen 21 en 22 kunt zien worden er in de 

landbouw verschillende irrigatiemethoden gebruikt. 
Welke methode wordt of welke methoden worden ook in Nederland gebruikt? 
A alleen die van bron 21 
B alleen die van bron 22 
C zowel die van bron 21 als bron 22 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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bron 23 
Overstroming in Bangladesh 
 

 
 
bron 24 
Bangladesh 
 

G o l f  v a n

B e n g a l e n

A r a b i s c h e

Z e e

C H I N A

I N D I A

0 500 1000 km

BANGLADESHBANGLADESH
DhakaDhaka

BANGLADESHBANGLADESH
DhakaDhaka

  
2p 36 Bangladesh komt regelmatig in het nieuws door overstromingen (zie bron 23). 

Bangladesh is een vlak land en ligt bovendien aan zee (zie bron 24). Daarnaast 
hebben Bangladesh en Nederland zo af en toe te maken met flinke stormen. 
In Bangladesh echter leidt een flinke storm regelmatig tot overstromingen terwijl 
dat in Nederland maar zelden het geval is. 

 Verklaar dit voor Bangladesh. 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 

BB-0131-a-10-1-o* einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2010 
tijdvak 1 

 
 

  aardrijkskunde CSE BB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
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-09.0313, 31 maart 2009, zie www.examenblad.nl). 
Deze regeling blijft ook na het aantreden van het College voor Examens van kracht. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 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 het College voor Examens. 

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 het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de Regeling 
beoordeling centraal examen 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; 

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; 
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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; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 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. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. 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. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 45 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

De Nederlanders en hun vakantiebestemmingen 

 
 

Vraag Antwoord Scores

 
 1 B 

 
 2 B 

 
 3 D 

 
 4 maximumscore 1 

Een groot deel van deze mensen is niet gebonden aan het 
hoogseizoen/seizoensverlenging. 
 

 5 A 
 

 6 A 
 

 7 A 
 

 8 D 
 

 9 maximumscore 1 
Door goedkope(re) vliegreizen aan te bieden. 
 

 10 maximumscore 1 
Frankrijk 
 

 11 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− het zonnige, droge weer/klimaat 
− de vriendelijke bevolking 
− het lekkere eten 
− de mooie stranden 
− de lage(re) prijzen 
 
per goed antwoord 1 
 

 12 maximumscore 1 
dubbelseizoen 
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Vraag Antwoord Scores

 13 maximumscore 2 
450 kilometer wandelroutes - niet 
4 bergliften - niet 
30 almhutten - niet 
15.000 hotelbedden - wel 
 
Indien vier antwoorden goed 2 
Indien drie of twee antwoorden goed 1 
Indien één antwoord goed 0 
 

 14 A 
 

 15 C 
 

 16 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− de Canarische Eilanden (of één van de eilanden) 
− de Costa Brava (of een andere Costa) 
 
Indien twee antwoorden goed 1 
Indien één antwoord goed 0 
 
Opmerking 
De Balearen (of één van de eilanden) mag/mogen ook goed gekeurd 
worden. 
 

 17 maximumscore 1 
betonkust 
 

 18 maximumscore 2 
• verhuur van surfplanken / surfles 1 
• verkoop van drankjes 1 
 
 

Omgaan met natuurlijke hulpbronnen 
 

 19 B 
 

 20 B 
 

 21 B 
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Vraag Antwoord Scores

 22 maximumscore 1 
1 = onjuist 
2 = juist 
 
Indien twee antwoorden juist 1 
Indien één antwoord juist 0 
 

 23 maximumscore 2 
1 = juist 
2 = juist 
3 = onjuist 
 
Indien drie antwoorden juist 2 
Indien twee antwoorden juist 1 
Indien één antwoord juist 0 
 

 24 D 
 

 25 A 
 

 26 maximumscore 2 
• Menselijke aard: Door het onttrekken van (steeds meer) water aan de 
rivier voor irrigatie 1 
• Natuurlijke aard: Door klimaatveranderingen regent het in dit gebied 
steeds minder 1 
 

 27 B 
 

 28 maximumscore 2 
• Kenmerk P ze zijn eenvoudig aan te leggen 1 
• Kenmerk S ze zijn kleinschalig 1 
 

 29 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Dankzij de stuwdammen kan daar elektriciteit worden opgewekt. 
− De stuwdam kan overstromingen helpen voorkomen. 
− Aanleg en onderhoud leveren extra werk/inkomen. 
− Er ontstaat een reservoir aan water. 
− Er is extra water voor irrigatie. 
 

 30 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Mensen (die daar wonen) moesten verhuizen. 
− De natuur is/wordt aangetast. 
− Als de dam doorbreekt, heb je enorme overstromingen. 
− Het bouwen/onderhoud is duur. 

Pagina: 230Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

 BB-0131-a-10-1-c 7 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

 31 maximumscore 1 
In Nederland is het te vlak / is er te weinig reliëf. 
 

 32 A 
 

 33 maximumscore 2 
1 = onjuist 
2 = juist 
3 = juist 
 
Indien drie antwoorden juist 2 
Indien twee antwoorden juist 1 
Indien één antwoord juist 0 
 

 34 maximumscore 2 
1 = juist 
2 = juist 
3 = juist 
 
Indien drie antwoorden juist  2 
Indien twee antwoorden juist 1 
Indien één antwoord juist 0 
 

 35 C 
 

 36 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken dat: 
• Bangladesh een arm land is 1 
• waardoor het ontbreekt aan veilige/voldoende dijken 1 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 7 juni naar Cito. 
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6 Bronvermeldingen 
 
bron 1  Zomer in Limburg, themanummer Limburgs Dagblad, 31-5-2006 
bron 2  vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
bron 3  vrij naar: Reiskrant (Telegraaf), 7-1-2006 
bron 4  vrij naar: Limburgs Dagblad, 29-4-2006 
bron 5  vrij naar: Kampioen, mei 2007 
bron 6  Reizen Magazine, april 2007 
bron 7  vrij naar: Limburgs Dagblad, 23-11-2007 
bron 8  vrij naar: Kampioen, januari 2007 
bron 9  vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
bron 10  vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
bron 11  vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
bron 12  Kampioen, 2007 
bron 13  vrij naar: http://www.zeeinzicht.nl 
bron 14  vrij naar: Geografie, april 2000 
bron 15  eigen archief 
bron 16  vrij naar: De Grote Bosatlas, 1955 en 2003 
bron 17  http://friends4life.files.wordpress.com 
bron 18  http://www.joao-pera.com/files 
bron 19  vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
bron 20  De Water, juni 2008 
bron 21  http://www.vrm.com.au/img/irrigation 
bron 22  http://web.up.ac.za 
bron 23  http:///wallpapergate.com/wallpaper32585.html 
bron 24  vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
 
 
 

einde  BB-0131-a-10-1-c* 
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 913-0131-a-BB-1-o   

Examen VMBO-BB 

2009 
 
 
 

 aardrijkskunde CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
 

Dit examen bestaat uit 39 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1 
woensdag 3 juni 
9.00 - 10.30 uur 

 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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 913-0131-a-BB-1-o 2 lees verder ►►► 

Meerkeuzevragen 
− Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
− Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

 
Open vragen 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer 
dan twee redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling 
meegeteld. 
 

De Nederlanders en hun vakantiebestemmingen 

 
bron 1 
Hoofdgebouw Schiphol Airport  
 

 
 

1p 1 Rond 1950 gingen er nog maar weinig Nederlanders met vakantie. Toch gingen 
er rond 1950 al wel mensen met het vliegtuig met vakantie. Op bron 1 staat een 
gezin dat vanaf Schiphol Airport met vakantie ging. 
Welke twee begrippen hebben betrekking op deze bron uit 1950? 
A duurzaam toerisme en kleinschalig toerisme 
B duurzaam toerisme en massatoerisme 
C elitetoerisme en kleinschalig toerisme 
D elitetoerisme en massatoerisme 
 
 

A 
B 
C 
D 

 
 

A 
B 
C 
D 

X B(2) (3) X 
 X 

A 
B 
C 
D 

  (1) 
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bron 2          bron 3 
Strandvakantie aan de      Vakantie op de camping in 
Middellandse Zeekust      Nederland 
 

 

 

 
bron 4 
Fietsvakantie in Nederland  
 

 
 

1p 2 De bronnen 2, 3 en 4 laten drie soorten vakanties zien.  
Hieronder staat een uitspraak over elk van deze drie bronnen. 
1 Bron 2 is aan de kust van de Middellandse Zee genomen.  
 Dit is een voorbeeld van massatoerisme. 
2 Bron 3 is genomen op een camping ergens in Nederland.  
 Dit is een voorbeeld van dagrecreatie. 
3 Bron 4 is een fietsvakantie in Nederland.  
 Dit is een voorbeeld van een passieve vakantie. 
Welke uitspraak is juist? 
A uitspraak 1 
B uitspraak 2 
C uitspraak 3 
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bron 5 
Aantal bezoekers van drie verschillende attractieparken in Nederland, in 2000 
  

Giethoorn
Emmen

Slagharen

Hellendoorn

Arnhem

Hilvarenbeek

Zaandam

Amsterdam

Kaatsheuvel

Rotterdam

Lisse
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Den Haag

Appelscha

Enkhuizen

De Koog

Biddinghuizen

Utrecht

Amersfoort

Drunen
Rosmalen

Hoge

Nijmegen
Stormvloed-
kering Ooster-
schelde

Arcen

Maastricht
Valkenburg

Beilen

Groningen

Leiden

Bourtange

Haarlem

Landgraaf

Harderwijk
Apeldoorn

Veluwe

200 000 - 500 000
500000 - 1 miljoen
1 miljoen of meer

dierenparken

musea of historische 
bouwwerken
attractiepunten
pretparken

Legenda
attractieparken:

0 30 60 km  
 

1p 3 Op bron 5 staan drie verschillende attractieparken aangegeven. 
Welk attractiepark in Noord-Brabant (zie de legenda) trekt de meeste 
bezoekers? 
A de dierenparken 
B de musea of historische bouwwerken 
C de attractiepunten, pretparken 
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bron 6 
Nationale Parken in Nederland, 2007  
 

Schiermonnikoog

Dwingelderveld
Weerribben

Hoge
Veluwe

Veluwezoom

Zuid-Kennemerland

Utrechtse
Heuvelrug

Sallandse
Heuvelrug

Drents-Friese
Wold

LauwersmeerAlde
FeanenDuinen van 

Texel

Maasduinen

Meinweg

Groote Peel

Loonse en
Drunense
Duinen

Biesbosch

grenspark
De Zoom-
Kalmthoutse Heide

Ooster-
schelde

Drentsche
  Aa

Legenda:
Nationale Parken

0 30 60 km  
 

1p 4 Op bron 6 zie je waar de Nationale Parken in Nederland zijn. 
Hieronder staan drie mogelijke redenen waarom deze parken een Nationaal 
Park geworden zijn. 
1 Het zijn allemaal natuurgebieden. 
2 Het zijn allemaal heuvelachtige gebieden. 
3 Het zijn allemaal waterrijke gebieden. 
Welke reden is juist? 
A reden 1 
B reden 2 
C reden 3 
 

1p 5 In het algemeen gaat er een heel ander publiek naar de Nationale Parken dan 
naar de attractieparken, zoals de Efteling. 
Wat is het voornaamste verschil tussen de bezoekers van Nationale Parken en 
de bezoekers van attractieparken, zoals bijvoorbeeld de Efteling? 
A Bezoekers van attractieparken blijven er meerdere dagen. 
B Bezoekers van attractieparken zijn vooral jongeren en jonge gezinnen. 
C Bezoekers van Nationale Parken komen alleen uit de eigen regio. 
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bron 7                             bron 8  
Tocht door het oerwoud in Costa Rica     Zwemmen op Antarctica 
 

   
 

1p 6 Bron 7 en 8 zijn twee voorbeelden van totaal verschillende verre vakanties. 
Toch hebben deze vakanties iets gemeenschappelijks.  
Wat hebben beide vakanties gemeenschappelijk? 
A Het zijn kleinschalige vakanties en cultuurvakanties. 
B Het zijn elite vakanties en natuurvakanties. 
C Het zijn georganiseerde vakanties en cultuurvakanties. 
D Het zijn grootschalige vakanties en natuurvakanties. 
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bron 9 
Wat kost een vakantie in …  

Australie
Ver. Staten
Noorwegen

Egypte
Griekenland

Portugal
Spanje
Kroatie
Turkije

Italie
Oostenrijk
Hongarije

Zweden
Zwitserland

Frankrijk

Gr.-Brittannie/
Ierland

Tsjechie
Denemarken

Duitsland
Luxemburg

Belgie

21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

9
8
7

6
5
4
3
2
1

3300,-
1880,-

1189,-
998,-

885,-
823,-

760,-
764,-

724,-
706,-
621,-

557,-
551,-
531,-
480,-

471,-
424,-

344,-
286,-

212,-
186,-

land van
bestemming

In totaal geven Nederlanders jaarlijks zo n 12,4 miljard euro
uit aan vakantievieren. Het overgrote deel, 78 procent,
daarvan gaat naar het buitenland. In Nederland op vakantie
gaan is een stuk goedkoper dan in het buitenland.
Een vakantie in het buitenland kost gemiddeld 622 euro.
Een vakantie in Nederland kost gemiddeld 145 euro.

kosten per
persoon

 
 

1p 7 Op bron 9 staat Australië met  3300 kosten per persoon helemaal onderaan. 
Het is daarmee het duurste vakantieland. 
Wat is de belangrijkste reden dat Australië voor Nederlandse toeristen zo duur 
is? 
A de reis 
B het eten 
C het verblijf 
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bron 10  
Europa 
 

400 km2000

Portugal

Turkije

Italie

Oostenrijk

 
 

1p 8 De heer Van den Berg bespreekt bron 9 in zijn klas en doet hierover de 
volgende uitspraak: ”Er zijn wel uitzonderingen maar meestal is het zo: hoe 
verder weg de vakantiebestemming, hoe duurder.”  
Welk van onderstaande landen zou voor Nederlanders dan het duurste moeten 
zijn (zie bron 10)? 
A Italië 
B Oostenrijk 
C Portugal 
D Turkije 
 

2p 9 Australië staat bekend als een duur vakantieland. Toch reizen er heel wat 
jongeren uit Nederland en West-Europa rond. 
Hieronder staan drie vormen van toerisme.  
Kruis in het schema aan of deze vormen van toerisme wel of niet op deze 
rondtrekkende jongeren van toepassing zijn. 
 
 wel van toepassing niet van toepassing 
actieve vakantie   
passieve vakantie   
rugzaktoerisme   
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 913-0131-a-BB-1-o 9 lees verder ►►► 

bron 11 
Familie-uitje 
 
Ieder jaar gaan we er een weekendje op uit met de familie. Die familie bestaat  
uit: opa en oma, vader en moeder en drie kleine kinderen. Met zo'n club denk je 
niet gelijk aan wadlopen (zie bron 12). 
Toch maar eens geïnformeerd. Ze hebben een geweldig weekend voor ons 
geregeld! Zo werd er door de modder gelopen en over droogvallende zandplaten 
gewandeld. Iedereen heeft een geweldige tijd gehad. 
 
 
bron 12 
Een voorbeeld van wadlopen 
  

 
 

1p 10 Bron 11 gaat over een familie-uitje (zie ook bron 12). 
Wat voor soort uitje is dit? 
A korte, actieve vakantie 
B korte, passieve vakantie 
C lange, actieve vakantie 
D lange, passieve vakantie 
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bron 13 
Stoomtrein Hoorn-Medemblik  
 

 
 
bron 14 
Het wassenbeeldenmuseum van Madame Tussaud   
 

 
 

2p 11 Marc wordt 10 jaar. Als verjaardagscadeau mag hij met opa en oma een dagje 
uit. ‘s Morgens maken ze een ritje met de oude stoomtrein van Hoorn naar 
Medemblik (zie bron 13).  
‘s Middags gaan ze naar het wassenbeeldenmuseum van Madame Tussaud in 
Amsterdam (zie bron 14). 

 Kruis in het schema aan of deze begrippen wel of niet van toepassing zijn op 
dit dagje uit van Marc met zijn opa en oma. 

 
 wel van toepassing niet van toepassing 

korte vakantie   
passieve vakantie   
dagrecreatie   
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bron 15 
Een stukje van de spoorlijn tussen Hoorn en Medemblik  
 

Spoorlijn
Spoorlijn

Toeristische
oeristische
oeristische

MedemblikMedemblik

0 500 1000 mLegenda:
spoor
akkers
weilanden

gebouwen
water
bos/park  

 
Een deel van de spoorlijn van de oude stoomtrein staat weergegeven op bron 
15. 
 

2p 12 Kruis in het schema aan wat Marc en zijn grootouders tijdens dit gedeelte vooral 
kunnen zien vanuit de trein. 
 
 wel niet 
bos/park   
weilanden   
gebouwen   
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bron 16 
Toeristische veerponten in de provincie Zeeland  
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1p 13 Angela en Steven wonen in Sluis. Zij willen vanuit hun woonplaats een 

fietsvakantie houden in Zeeland. Zij willen heel Zeeland tijdens hun vakantie 
zien.  
Zij maken alleen gebruik van hun fiets en de kleine pontjes die in de zomer 
varen. 
Kunnen zij vanaf Sluis met de fiets heel Zeeland bezoeken? 
Angela en Steven bekijken bron 16 en geven hun mening: 
Angela zegt: “Dit is mogelijk.” 
Steven zegt: “Dit is niet mogelijk.” 

 Wie heeft er gelijk? 
A Angela 
B Steven 
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bron 17 
Plaats in Zeeland  
 

 
 

1p 14 Bij deze fietstocht steken Angela en Steven de Westerschelde over vanuit 
Zeeuws-Vlaanderen.  
Bij welke aankomsthaven (zie bron 16) van de veerpont is bron 17 gemaakt? 
A Hansweert 
B Hoedekenskerke 
C Vlissingen 
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bron 18 
Spitsbergen 
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ScandinavieScandinavieScandinavie
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0 675 1350 km 
 

1p 15 Spitsbergen ligt boven de noordpoolcirkel. 
Op Spitsbergen (zie bron 18) zul je zeker geen massatoerisme tegenkomen. 
Mogelijke redenen hiervoor zijn: 
1 Door de noordelijke ligging is het niet aantrekkelijk voor strandtoerisme. 
2 Het is een goedkope vakantiebestemming. 
Wat is juist? 
A Alleen 1 is juist. 
B Alleen 2 is juist. 
C 1 en 2 zijn juist. 
D 1 en 2 zijn onjuist. 
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bron 19 
Europa  

bron 20 
Een cruisevakantie  
 

400 km2000

1

2

3

 

 
 

1p 16 Op bron 20 zie je een foto van een cruiseschip. 
Op bron 19 staan drie mogelijkheden waar deze foto gemaakt kan zijn.  
Op welke plaats is bron 20 gemaakt? 
A op plaats 1 
B op plaats 2 
C op plaats 3 
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bron 21 
Spanje  
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1p 17 Aan de Spaanse kust ligt een groot aantal costa’s. 
De Costa Brava en de Costa del Sol zijn twee hele bekende costa’s. 
Op bron 21 staan vier costa’s aangegeven met de cijfers 1, 2, 3 en 4. 
Met welke twee cijfers worden de Costa Brava en de Costa del Sol op deze bron 
aangegeven? 
A 1 en 2 
B 1 en 3 
C 2 en 4 
D 3 en 4 
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bron 22 
Aantal vakanties van Nederlanders in het buitenland, 2003  
 

Legenda:
aantal vakanties van Nederlanders
in het buitenland (2003)

2 miljoen
1 miljoen
250.000 500.000

zomervakanties

wintervakanties

100.000

500 1000 km0  
 

1p 18 Sander en Ellen bekijken bron 22 over de buitenlandse vakanties van 
Nederlanders in Europa. Zij kijken daarbij vooral naar de wintervakanties. 
Zij doen hierover de volgende twee uitspraken: 
1 Naar Oostenrijk gaan in de winter meer Nederlanders op vakantie dan in de 

zomer. 
2 Bijna 40% van de Nederlandse toeristen gaat voor de wintersport naar 

Spanje. 
 Kruis in het schema aan of deze uitspraken juist zijn of onjuist. 

 
 juist onjuist 
uitspraak 1   
uitspraak 2   
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bron 23 
Een skipiste 
  

 
 

2p 19 Op bron 23 zie je een skipiste. Het toerisme levert zowel voordelen als nadelen 
op voor de Alpenlanden. 
Hieronder staan vijf gevolgen van het toerisme voor de Alpenlanden. 
1 Er is meer werkgelegenheid in hotels en restaurants. 
2 De skigebieden zijn beter bereikbaar geworden. 
3 Meer natuurgebieden hebben te maken met bodemerosie. 
4 Er is meer geluidsoverlast voor dieren in de gebergten door alle skiërs. 
5 Er is meer luchtvervuiling door de auto’s van de toeristen. 

 Kruis in het schema aan of de vijf gevolgen een voordeel of een nadeel zijn 
voor de Alpenlanden. 

 
 voordeel nadeel 
1    
2    
3    
4    
5    
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bron 24 
Overnachtingen in Nederland  
 

Noord-
Holland

Flevo-
land

Overijssel

Friesland

Groningen

Drenthe

Zuid-Holland

Utrecht
Gelderland

Limburg

Noord-Brabant
Zeeland

0
1
2

aantal overnachtingen (x miljoen) 
Legenda: 

per provincie, 2000

op campings en

in hotels
en pensions3

bungalowparken

64 km320  
 

1p 20 Op bron 24 staat het aantal overnachtingen in miljoenen per provincie 
aangegeven. De overnachtingen zijn verdeeld naar hotels en pensions, en naar  
campings en bungalowparken. 
Annouk en Inez bekijken de kaart en doen naar aanleiding daarvan de volgende 
uitspraken: 
 
Annouk zegt: ”In Noord- en Zuid-Holland zijn er veel meer hotelovernachtingen 
dan in de andere provincies van Nederland. Veel buitenlanders komen hier voor 
een stedentrip.” 
 
Inez zegt: “In het zuiden en oosten van Nederland zijn de meeste 
overnachtingen op campings en bungalowparken. De meeste mensen komen 
vanwege de rust en de ruimte.” 

 Kruis in het schema aan of de uitspraken van Annouk en Inez juist zijn of 
onjuist? 

 
 juist onjuist 
Annouk   
Inez   
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Omgaan met natuurlijke hulpbronnen 

 
bron 25 
De kringloop van het water  
 

 
 

1p 21 Bron 25 geeft de kringloop van het water weer. In bron 25 staan een aantal 
cijfers. 
Bij welk cijfer vindt condensatie plaats? 
A bij 1 
B bij 3 
C bij 4 
D bij 7 
 

1p 22 We kennen de korte en de lange kringloop.  
Wat wordt er in bron 25 weergegeven? 
A alleen de korte kringloop 
B alleen de lange kringloop 
C zowel de lange als de korte kringloop 
 

Pagina: 252Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 913-0131-a-BB-1-o 21 lees verder ►►► 

bron 26 
Cirkeldiagrammen 1, 2, 3 en 4 
Verhouding tussen zoet water en zout water op aarde    
 

zoet
zout50%

50%

97,5%

2,5%

25%

75%

25% 75% Legenda:

1 2

3 4  
 

1p 23 Welke van de cirkeldiagrammen in bron 26 geeft de juiste verdeling weer van de 
hoeveelheid zoet water en zout water op aarde? 
A cirkeldiagram 1 
B cirkeldiagram 2 
C cirkeldiagram 3 
D cirkeldiagram 4 
 
bron 27 
Oppervlaktewater  
 

 
 

1p 24 Op bron 27 zie je een voorbeeld van oppervlaktewater.  
Naast oppervlaktewater kennen we ook grondwater.  
Welke uitspraak is juist? 
A De kwaliteit van oppervlaktewater is altijd beter dan die van grondwater. 
B In Nederland is er vaak een tekort aan oppervlaktewater. 
C Voor de drinkwaterwinning wordt in Nederland alleen oppervlaktewater 

gebruikt. 
D Zowel oppervlaktewater als grondwater wordt aangevuld door neerslag. 
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bron 28 
Drie soorten gebruikers van water  
 

 
 

1p 25 We kennen veel gebruikers van water. Op bron 28 zijn drie soorten gebruikers te 
onderscheiden.  
Welke gebruikers van water zie je op de bron? 
A beroepsschippers, huishoudens, industrieën 
B beroepsschippers, recreanten, huishoudens 
C huishoudens, industrieën, landbouwers 
D industrieën, landbouwers, recreanten 
 
bron 29 
Laagwater bij Lobith 
   

 
 

1p 26 Op bron 29 zie je een hele lage waterstand in de Rijn bij Lobith afgebeeld. 
Waardoor wordt deze lage waterstand veroorzaakt? 
A de geringe regenval in België 
B de geringe regenval in Duitsland 
C de geringe regenval in Nederland 
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bron 30    bron 31  
Een spaarbekken  Een stuwdam  
 

  
 

1p 27 In tijden van waterschaarste kunnen we toch over voldoende drinkwater 
beschikken in Nederland. 
De Nederlandse overheid kan dit op verschillende manieren doen. 
Mieke zegt: “Dat doet de Nederlandse overheid door de aanleg van grote 
spaarbekkens.” (zie bron 30) 
Aisha zegt: “Dat doet de overheid door de aanleg van grote stuwdammen.”  
(zie bron 31). 
Wie heeft er gelik? 
A alleen Mieke 
B alleen Aisha 
C zowel Mieke als Aisha 
D geen van beiden 
 

1p 28 Soms wordt er voor de winning van drinkwater te veel grondwater uit de bodem 
gehaald. Dit heeft grote nadelen.  
Han zegt: “Een nadeel is het stijgen van de grondwaterstand.” 
Arzu zegt: “Een nadeel is verdroging.” 

 Kruis in het schema aan of de nadelen die Han en Arzu hebben genoemd 
juist zijn of onjuist.  

 
 juist onjuist 
Han   
Arzu   
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bron 32    bron 33   
Toestand van het water in 1970  Toestand van het water in 1985 
 

weinig
Legenda:

weinig
Legenda:

veelveel

0 40 80 km 0 40 80 km  
 

1p 29 De bronnen 32 en 33 hebben betrekking op hetzelfde waterprobleem.  
Bron 32 geeft de situatie weer in 1970 en bron 33 de situatie in 1985.  
Op welk waterprobleem hebben de beide kaarten betrekking? 
A op het probleem van de verdroging 
B op het probleem van de vervuiling 
C op het probleem van de verzilting 
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bron 34 bron 35 
Een stukje van de Maas 
 

Een stukje van de Maas 
 

 

Venlo

Roermond

Maasbracht
Echt

0 13 26 km

L i m b u r g

kijkrichting foto

bebouwing

Legenda:

X

Z

Y

 
 

1p 30 Op bron 35 is een stukje van de Maas in Zuid-Limburg getekend.  
Bron 34 is genomen langs de Maas. 
Op welke plaats langs de Maas (zie bron 35) is bron 34 genomen? 
A bij X 
B bij Y 
C bij Z 
 
bron 36 
Doorsnede van een rivier  
 

laagwater

hoogwater

uiterwaard-
verlaging zomerbed

verbreding

winterbed winterbedzomerbed

zomerbed
verdieping

neven-
geul

aanleg aanleg
hoogwater-

geul

 
 

1p 31 Op bron 36 is een aantal maatregelen in het zomerbed en winterbed van een 
rivier weergegeven. 
Deze maatregelen zijn vooral bedoeld om problemen met:  
A verdroging te voorkomen. 
B de waterkwaliteit te verhogen. 
C teveel water te voorkomen. 
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bron 37 
Nederland en Bangladesh  
 

0 600 1200 km

NederlandNederland

BangladeshBangladesh

 
 

1p 32 Nederland en Bangladesh (zie bron 37) zijn voorbeelden van natte landen.  
Wat is kenmerkend voor natte landen zoals Nederland en Bangladesh? 
A Nederland en Bangladesh zijn dichtbevolkt en welvarend. 
B Nederland en Bangladesh hebben een zeeklimaat. 
C Nederland en Bangladesh zijn hoog gelegen. 
D Nederland en Bangladesh hebben periodes met veel regen. 
 

2p 33 De strijd tegen het water is voor Bangladesh een groter probleem dan voor 
Nederland.  
Mogelijke redenen daarvoor zouden kunnen zijn: 
1 Bangladesh is een arm land. 
2 De bevolking van Bangladesh heeft onvoldoende technische kennis en 

machines. 
3 Cyclonen zorgen in Bangladesh vaak voor overstromingen. 

 Welke redenen zijn juist? 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
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bron 38 
Bangladesh 
 

G o l f  v a n

B e n g a l e n

A r a b i s c h e

Z e e

C H I N A

I N D I A

0 500 1000 km

BANGLADESHBANGLADESH
DhakaDhaka

BANGLADESHBANGLADESH
DhakaDhaka

 
 
bron 39 
WC’s in Bangladesh 
 

 
 

1p 34 Met behulp van de Novib worden er in Bangladesh (zie bron 38) bij de mensen 
thuis wc’s gebouwd (zie bron 39). 
Dit is een voorbeeld van … 1 … hulp 
Hierdoor hoopt men de kwaliteit van het … 2 … zodanig te verbeteren dat de 
mensen minder vaak ziek worden. 
In bovenstaande zinnen is op de plaatsen 1 en 2 de tekst opengelaten. 
Wat moet er op de plaatsen 1 en 2 worden ingevuld? 
 
 1 2 
A  grootschalige grondwater 
B  grootschalige oppervlaktewater 
C  kleinschalige grondwater 
D  kleinschalige oppervlaktewater 
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bron 40 
Stukje bos weg 
 

 
 

1p 35 Meneer Pinas laat in de aardrijkskundeles een foto (zie bron 40) zien. 
Op de voorgrond is bos verdwenen. 
Hieronder staan twee uitspraken over bron 40. 
1 Op de foto zie je een voorbeeld van verzilting. 
2 Op de foto zie je een voorbeeld van bodemerosie. 

 Kruis in het schema aan of deze uitspraken juist zijn of onjuist. 
 
 juist onjuist 
uitspraak 1   
uitspraak 2   
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bron 41 
Druppelirrigatie  
 

 
 

1p 36 Van druppelirrigatie, zoals te zien is op bron 41, wordt veel verwacht in 
ontwikkelingslanden.  
Lisanne noemt een aantal nadelen van dit systeem. 
Een aantal nadelen van dit systeem zijn: 
1 De aanleg van het systeem is duur. 
2 Het water moet erg zuiver zijn, want anders raken de openingen in de buizen 

verstopt.  
3 Als het systeem kapotgaat, dan zullen de planten snel doodgaan. 
Welk nadeel zal of welke nadelen zullen zeker gelden voor ontwikkelingslanden? 
A alleen nadeel 1 
B zowel nadeel 1 als 2 
C alleen nadeel 3 
D zowel nadeel 1, 2 als 3 
 

1p 37 Bij alle vormen van irrigatie komt het water niet allemaal bij de planten terecht. 
Maarten en Rachel denken te weten hoe dat komt.  
Maarten zegt: “Ik denk dat het water voor een deel verdampt.” 
Rachel zegt: “Ik denk dat het water voor een deel terechtkomt in het 
grondwater.” 
Wie heeft er gelijk? 
A alleen Maarten 
B alleen Rachel 
C zowel Maarten als Rachel 
D geen van beiden 
 
 
Let op: de laatste opdrachten van dit examen staan op de volgende pagina. 
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bron 42 
Klimaten in Zuidelijk Afrika  
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1p 38 Op bron 42 staan de verschillende klimaten van Zuidelijk Afrika weergegeven. 
De landbouw in Zuidelijk Afrika is voor een deel afhankelijk van irrigatie. 
In welk gebied zal volgens de legenda vooral druppelirrigatie worden toegepast? 
A in het gebied rond Kaapstad 
B in het gebied rond Durban 
C in het gebied rond Maputo 
 

2p 39 In ons land werd in 2006 per persoon per dag gemiddeld 122 liter kraanwater 
gebruikt. Dat is heel veel. We zouden best wel kunnen besparen. 
Noem drie manieren om op het gebruik van kraanwater te besparen. 
 
1……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
2……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
3……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 

913-0131-a-BB-1-o* einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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erratumblad 2009-1 
 

aardrijkskunde CSE BB 
 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 1 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo, 
 
Bij het centraal examen aardrijkskunde BB vmbo op woensdag 3 juni, aanvang 9.00 uur 
moeten de kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling moet bij 
het begin van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten worden uitgereikt. 
 
 
Op pagina 7, bij vraag 7 moet de zin  
 
Op bron 9 staat Australië met  3300 kosten per persoon helemaal onderaan.  
 
vervangen worden door:  
 
Op bron 9 staat Australië met € 3300 kosten per persoon helemaal onderaan. 
 
 
Op pagina 23, bij vraag 27 moet de zin 
 
Wie heeft er gelik? 
 
vervangen worden door:  
 
Wie heeft er gelijk? 
 
 
De voorzitter van de CEVO 
 
drs. H.W. Laan 
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2009 
tijdvak 1 

 
 

 aardrijkskunde CSE BB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
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 36, 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.  
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De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
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; 

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; 
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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. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 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. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen 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. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 45 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

De Nederlanders en hun vakantiebestemmingen 
 
 

 1 C 
 

 2 A 
 

 3 C 
 

 4 A 
 

 5 B 
 

 6 B 
 

 7 A 
 

 8 D 
 

 9 maximumscore 2 
1 = wel 
2 = niet 
3 = wel 
 
Indien drie antwoorden juist  2 
Indien twee antwoorden juist 1 
Indien één antwoord juist 0 
 

 10 A 
 

 11 maximumscore 2 
1 = niet 
2 = niet 
3 = wel 
 
Indien drie antwoorden juist 2 
Indien twee antwoorden juist 1 
Indien één antwoord juist 0 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 12 maximumscore 2 
bos/park = niet 
weilanden = wel 
gebouwen = wel 
 
Indien drie antwoorden juist 2 
Indien twee antwoorden juist 1 
Indien één antwoord juist 0 
 

 13 A 
 

 14 C 
 

 15 A 
 

 16 C 
 

 17 C 
 

 18 maximumscore 1 
1 = juist 
2 = onjuist 
 
Indien twee antwoorden juist 1 
Indien één antwoord juist 0 
 

 19 maximumscore 2 
1 = voordeel 
2 = voordeel 
3 = nadeel 
4 = nadeel 
5 = nadeel 
 
Indien vijf antwoorden juist 2 
Indien vier of drie antwoorden juist 1 
Indien twee of één antwoord juist 0 
 
 

 20 maximumscore 1 
Annouk = juist 
Inez = juist 
 
Indien twee antwoorden juist 1 
Indien één antwoord juist 0 
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Vraag Antwoord Scores

Omgaan met natuurlijke hulpbronnen 
 

 21 B 
 

 22 C 
 

 23 D 
 

 24 D 
 

 25 B 
 

 26 B 
 

 27 A 
 

 28 maximumscore 1 
Han = onjuist 
Arzu = juist 
 
Indien twee antwoorden juist  1 
Indien één antwoord juist 0 
 

 29 B 
 

 30 B 
 

 31 C 
 

 32 D 
 

 33 maximumscore 2 
Alle drie de redenen zijn juist. 
 
Indien drie antwoorden juist 2 
Indien twee antwoorden juist 1 
Indien één antwoord juist 0 
 

 34 D 
 

 35 maximumscore 1 
uitspraak 1 = onjuist 
uitspraak 2 = juist 
 
Indien twee antwoorden juist 1 
Indien één antwoord juist 0
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Vraag Antwoord Scores

 36 D 
 

 37 C 
 

 38 A 
 

 39 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− De kraan niet laten lopen bij het scheren, tandenpoetsen of handen 

wassen. 
− Waterbesparende hulpstukken zoals thermostatische mengkranen of 

waterbesparende douchekoppen gebruiken. 
− Vaker douchen in plaats van het nemen van een bad - korter douchen. 
− Minder vaak de tuin sproeien - alleen ´s avonds de tuin sproeien. 
− De auto wassen met emmer en spons in plaats van met een tuinslang. 
 
Indien drie antwoorden juist 2 
Indien twee antwoorden juist 1 
Indien één antwoord juist 0 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 10 juni naar Cito. 
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6 Bronvermeldingen 
 
Bron 1 Groeten uit een vervlogen tijd: ANWB, z.j. 
Bron 2 Metro, 14-2-2008 
Bron 3 en 4 Groeten uit een vervlogen tijd: ANWB, z.j. 
Bron 5 en 6 vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
Bron 7  Geografie, juni 1998 
Bron 8 Geografie, mei 2004 
Bron 9 Continu Vakantieonderzoek 
Bron 10 vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
Bron 11 Folder van Wadloopcentrum Pieterburen, z.j. 
Bron 12 Wijs met de Waddenzee, 1980 
Bron 13 Geografie, april, 2000 
Bron 14 el-mundo, internet 
Bron 15 vrij naar: Grote Topografische Atlas, West Nederland, 1998 
Bron 16 vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
Bron 17 Eigen archief 
Bron 18 en 19 vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
Bron 20 Askja Reizen, 2007 
Bron 21en 22 vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
Bron 23 Salzburger Winterspecial, 2007/2008 
Bron 24 vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
Bron 25 http://proto5.thinkquest.nl/~kle0001/?contentid=104 
Bron 26 Eigen archief 
Bron 27 Eigen archief 
Bron 28 Trajectnota MER Hoofdnota, 2004 
Bron 29 Rivierenmagazine, nr. 10, 2003 
Bron 30  http://www.wikimedia.org  
Bron 31 www.tourist-info-vianden 
Bron 32 en 33 vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001 
Bron 34 Trajectnota MER Hoofdnota, 2004 
Bron 35 vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
Bron 36 Trajectnota MER hoofdnota, 2004 
Bron 37 vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
Bron 38 vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
Bron 39 www.heybrian.com 
Bron 40 global environmental issues, Pickering en Owen, 1995 
Bron 41 Geographische Rundschau, nr. 2, 1994 
Bron 42 vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
 
 

einde  913-0131-a-BB-1-c* 
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800013-1-720o 

Examen VMBO-BB 

2008 
 
 
 

 aardrijkskunde CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 

Dit examen bestaat uit 38 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 42 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
vrijdag 23 mei

9.00 - 10.30 uur

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

 
 

De Nederlanders en hun vakantiebestemmingen 
 
tabel 1 
Binnenlandse vakanties naar toeristengebieden in Nederland 
 
een aantal toeristengebieden 
in Nederland 

binnenlandse vakanties 
in Nederland in % in 2002 

... X … 12,8 
Veluwe 10,8 
Zeeland 5,4 
Waddeneilanden 5,3 
Utrechtse Heuvelrug en het Gooi 3,2 
Achterhoek 3,0 
De vier grote steden 1,8 

 
1p 1 In tabel 1 is in het vakje met de letter X de naam van het belangrijkste 

toeristengebied in Nederland weggelaten.  
Wat is de naam van het toeristengebied dat hier bedoeld wordt? 
A de IJsselmeerkust 
B de meren in Friesland en omgeving 
C de Noordzeebadplaatsen 
D Zuid-Limburg 
 
 

A 
B 
C 
D 

A 
B 
C 
D

XB (2) (3)X
X

A 
B 
C 
D 

 (1) 
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kaart 1   
Cruisevakantie 1 
 

Legenda:
cruiseroute
en haven

8
1

4

5
6

3
2

7

Adriatische ZeeAdriatische ZeeAdriatische Zee

0 500 1000 km

M i d d e l l a n d s e  Z e e

1 Mallorca
2 Corfu
3 Bari
4 Venetie
5 Ravenna
6 Dubrovnik
7 Albanie
8 Almeria

 
 
kaart 2   
Cruisevakantie 2 
 

1 2

3

9
8

7 6 5

4

1 Cadiz
2 Malaga
3 Tripoli
4 Alexandrie
5 Marmaris
6 Naxos
7 Piraeus
8 Santorini
9 Malta

Legenda:
cruiseroute
en haven

M i d d e l l a n d s e  Z e eM i d d e l l a n d s e  Z e e

0 500 1000 km  
 
figuur 1 
Twee cruisevakanties   
 

24 mei MIDDELLANDSE ZEE   2457 pp
Boudicca 24 nachten

 

5 mei ADRIATISCHE ZEE   2312 pp
Black Watch 21 nachten

 
 

1p 2 Hierboven staan twee advertenties voor een cruisevakantie. Eén cruisevakantie 
in de Middellandse Zee en één in de Adriatische Zee. 
Deze cruisevakanties zijn populair bij toeristen.  
Waarom zijn deze cruisevakanties populair bij toeristen? 
A Het zijn beide verre bestemmingen en het is populair bij het massatoerisme. 
B Een cruiseschip is het snelste vervoermiddel en zo’n cruisevakantie is niet 

duur. 
C Er is een zonnig klimaat in die gebieden en op zo’n cruiseschip heb je veel 

luxe. 
D Een cruiseschip is het snelste vervoermiddel en op een cruiseschip heb je 

veel luxe. 
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Tijdens hun cruisevakanties maken de toeristen veel foto’s. Twee van deze 
foto’s staan hieronder. 
 
foto 1 
 

 
 
foto 2 
 

 
 

1p 3 Tijdens welke cruisevakantie (zie de kaarten 1 en 2) is foto 1 gemaakt? 
A tijdens cruisevakantie 1 
B tijdens cruisevakantie 2 
C tijdens beide cruisevakanties 
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kaart 3 
Zomervakanties van de drie regio’s in Nederland in 2007   
 

Legenda:
noord
midden
zuid

0 40 80 km

Assen

Zutphen

Den boschDen BoschDen Bosch

 
 
tabel 2 
Zomervakanties in Nederland in 2007 
 

Zuid vo 30-06-2007 t/m19-08-2007 

Midden vo 14-07-2007 t/m 02-09-2007 

Noord vo 07-07-2007 t/m 26-08-2007 

vo = voortgezet onderwijs 

 
1p 4 Wat wil de overheid bereiken met de spreiding van de schoolvakanties  

(zie tabel 2)? 
A Dat alle Nederlanders met vakantie gaan. 
B Dat er reclame gemaakt wordt voor de verschillende vakantiegebieden in 

Nederland. 
C Dat het kleinschalige toerisme bevorderd wordt. 
D Dat het seizoen langer gemaakt wordt voor het toerisme. 
 

1p 5 Hieronder staan drie uitspraken over de zomervakanties in 2007. 
Ron woont in Assen en zegt: “Ik heb op 7 juli 2007 vakantie.” 
Leila woont in Den Bosch en zegt: “Ik heb op 7 juli 2007 vakantie.” 
Jacques woont in Zutphen en zegt: “Ik heb op 7 juli 2007 vakantie.” 
Wie hebben er gelijk? 
A Ron en Leila 
B Ron en Jacques 
C Leila en Jacques 
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diagram 1 
Vakantiebestemmingen van Nederlanders in 2003  
 

X
Spanje

Duitsland
Oostenrijk

Italie
Belgie

Y
Griekenland

Centraal Europa
Z

Scandinavie
Zwitserland

Portugal
0 500 1000 1500 2000

aantal vakanties (x 1000)  
 

1p 6 In het diagram is een aantal vakantiebestemmingen van Nederlanders 
aangegeven naar de belangrijkste vakantielanden in Europa in 2003.  
Drie landen zijn weggelaten en vervangen door de letters X, Y en Z. 
Welk land hoort bij letter X in de tabel? 
A Frankrijk  
B Groot-Brittannië 
C Turkije 
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foto 3 
Wintersport   
 

 
 

1p 7 Veel Nederlanders gaan elk jaar op wintersportvakantie. 
Favoriete bestemmingen bij de wintersporters zijn … 1 ... en … 2 … 
Welke twee landen moeten er op de stippellijnen worden ingevuld? 

 
 
 
 
 
 

 

 1 2 
A België Zwitserland 
B België Frankrijk 
C Luxemburg Frankrijk 
D Oostenrijk Zwitserland 
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kaart 4 
Het Kootwijkerzand op de Veluwe   
 

0 250 500 m 
Legenda:

bos
heide
zand

heuveltje
wandelroute

Q

R

P

 
 
foto 4 
Een plek op het Kootwijkerzand  
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Joop en Annie maken een wandeling over het Kootwijkerzand op de Veluwe (zie 
kaart 4). 
 

1p 8 Tijdens deze wandeling lopen zij vooral door  
A een gebied met veel bos en heide. 
B een gebied met veel akkers en bos. 
C een gebied met veel weilanden en heide. 
 

1p 9 Tijdens deze wandeling maken Joop en Annie foto 4. 
Waar op de kaart is deze foto gemaakt? 
A bij plaats P 
B bij plaats Q 
C bij plaats R 
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kaart 5 
Buitenlandse vakanties van de Nederlanders in 2003  
 

Legenda:
aantal vakanties van de Nederlanders in het buitenland (2003)

zomervakanties

wintervakanties

2 miljoen
1 miljoen
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1p 10 Achmed, Fatima, Peter en Ruud bestuderen kaart 5. Het valt hun op dat er maar 
weinig Nederlanders op vakantie gaan naar landen in Noord-Europa. 
Waarom gaan de meeste Nederlanders daar niet naar toe met vakantie?  
Achmed zegt: “Ik denk dat het komt doordat het daar altijd vriest.” 
Fatima zegt: “Ik denk dat het komt doordat ze daar nergens met euro’s kunnen 
betalen.” 
Peter zegt: “Ik denk dat het komt doordat het levensonderhoud in die landen 
duur is.” 
Ruud zegt: “Ik denk dat het komt doordat die landen dichtbevolkt zijn.” 
Welke leerling heeft gelijk? 
A Achmed 
B Fatima 
C Peter 
D Ruud 
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1p 11 De gegevens op kaart 5 laten zien dat er weinig Nederlandse vakantiegangers 
naar Oost-Europa gaan. 
Wat is de reden daarvoor? 
A De kosten van levensonderhoud zijn in deze landen erg hoog. 
B De toeristische voorzieningen zijn in deze landen nog niet zo goed 

ontwikkeld. 
C Het zijn, landschappelijk gezien, geen aantrekkelijke landen. 
 
kaart 6 
Uitgaven aan internationaal toerisme per land in 2003  
 

Legenda
uitgaven aan internationaal toerisme per land, in miljard euro s (2003) 

20
10

5
1 2,5

0 400 800 km

 
 

1p 12 Welk land geeft het meeste geld uit aan het internationaal toerisme (zie  
kaart 6)? 
A België 
B Duitsland 
C Frankrijk 
D Groot-Brittannië 
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tekst 1 
Vakanties van de Nederlanders 
 
In de klas bespreken de leerlingen de vakanties van de Nederlanders. Veel 
Nederlanders gaan in de zomer twee à drie weken op vakantie.  
Hun docent meneer Bakker zegt: “Rond 1960 gingen er veel minder 
Nederlanders op vakantie. En als ze al op vakantie gingen, dan zeker niet zo 
lang en ook niet zo vaak.” 
 
 

1p 13 Meneer Bakker zegt: “Kan iemand mij de belangrijkste reden of redenen noemen 
waarom Nederlanders nu langer en vaker op vakantie gaan?” 
Najib zegt: “Dit komt door de stijging van de welvaart.” 
Karin zegt: “Dit komt doordat de mensen meer vrije tijd hebben gekregen.” 
Wie van beiden heeft gelijk? 
A alleen Karin 
B alleen Najib 
C zowel Karin als Najib 
D geen van beiden 
 

1p 14 Waarheen gingen de meeste Nederlanders rond 1960 op vakantie? 
A naar Spanje en Portugal 
B naar Nederland en België 
C naar Egypte en Thailand 
D naar België en Italië 
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kaart 7 
Fietstochten   
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1p 15 Özer en Karel willen op vakantie naar een van de Waddeneilanden. Hun 
vrienden zijn vorig jaar naar Ameland geweest. Dat lijkt ze ook wel wat.  
Op het kaartje hierboven zijn met cijfers de vijf Waddeneilanden aangegeven. 
Met welk cijfer wordt Ameland aangegeven? 
A met cijfer 1 
B met cijfer 2 
C met cijfer 3 
D met cijfer 4 
E met cijfer 5  
 

1p 16 Özer en Karel wonen in Maastricht. Ze hebben besloten om op de fiets een 
trektocht te maken van Maastricht naar Ameland.  
Ze willen overnachten in een hotel op de Veluwe. 
Welke route gaat over de Veluwe? 
A route X 
B route Y 
C route Z 
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tekst 2 
Massatoerisme bedreigt de Alpen 
 
De Alpen ontvangen zo’n 120 miljoen toeristen per jaar. Daarvoor zijn tunnels, 
spoorwegen, liften, pistes e.d. aangelegd. Dat is niet goed voor de Alpen. 
 
 
foto 5   
 

 
 

1p 17 De Alpen lijden onder het massatoerisme. 
Mogelijke gevolgen van dit massatoerisme voor de Alpen zijn: 
1 Er wordt steeds meer gebruikgemaakt van sneeuwkanonnen. 
2 Het massatoerisme tast de cultuur aan. 
3 De treinen zitten altijd overvol met toeristen. 
Welke twee gevolgen zijn juist? 
A 1 en 2 
B 1 en 3 
C 2 en 3 
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kaart 8 
Toerisme in Spanje   
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1p 18 In de aardrijkskundeles bespreekt meneer Wijers kaart 8. Hij vergelijkt de 
verschillende vakantiegebieden in Spanje. Hij kijkt daarbij vooral naar de 
herkomst van de toeristen. Er zijn opvallende verschillen tussen buitenlandse 
toeristen en Spaanse toeristen. 
Het belangrijkste verschil is dat de meeste buitenlandse toeristen naar 
A de Cantabrische kust gaan. 
B de Costa Brava gaan. 
C de Costa de la Luz gaan. 
D de Costa del Sol gaan. 
 

1p 19 Op kaart 8 worden de belangrijkste toeristengebieden in Spanje aangegeven. 
Opvallend is het grote aantal buitenlanders dat de Balearen (Majorca en Ibiza) 
en de Canarische Eilanden bezoekt. 
Wat zal de belangrijkste reden zijn voor veel Nederlanders om naar deze 
eilanden op vakantie te gaan? 
A De kans op mooi weer is groot. 
B De meeste campings zijn goedkoop. 
C De reis ernaartoe wordt steeds goedkoper door de lage benzineprijzen. 
D Hier zijn alleen goedkope hotels. 
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1p 20 Rogier, Marleen, Didier en Saskia gaan het komend jaar met vakantie naar een 
jongerencamping in Lloret de Mar aan de Costa Brava.  
Ze bespreken hoe ze ernaartoe zullen gaan.  
Ze hebben de volgende keuze: 
− met de auto 
− met de bus 
− met de trein 
− met het vliegtuig 
Welk vervoermiddel is het meest milieuvriendelijk? 
A de auto 
B de bus 
C de trein 
D het vliegtuig 
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Omgaan met natuurlijke hulpbronnen 
 

1p 21 Van de totale hoeveelheid water op aarde is maar 2,5% zoet water. 
Het grootste deel van het zoete water op aarde zit opgeslagen in 
A de bodem als grondwater. 
B de ijskappen en gletsjers. 
C de meren en de rivieren. 
 
figuur 2 
De kringloop van het water  
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neerslag op land
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1p 22 Op figuur 2 staat de kringloop van het water. 
Tot de korte kringloop behoren de nummers 
A 1 en 2. 
B 2 en 3. 
C 3 en 4. 
D 1 en 5. 
E 4 en 5. 
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foto 6 
Irrigatie    
 

 
 
foto 7 
Irrigatie    
 

 
 

1p 23 In de aardrijkskundeles bekijken Walter en Bruno de foto’s 6 en 7. Op beide 
foto’s wordt irrigatie toegepast. 
Walter zegt: “Bij foto 6 gaat veel irrigatiewater verloren door verdamping.” 
Bruno zegt: “Foto 7 is kenmerkend voor irrigatie op een sawah.” 

 Geef aan of de uitspraken van Walter en Bruno juist zijn of onjuist. 
 
 
 
 

 

 juist onjuist
Bruno   
Walter   
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foto 8 
Hoogwater in de buurt van de Maas   
 

 
 

1p 24 In het voorjaar van 2002 was het hoogwater in de rivier de Maas. 
Er was sprake van wateroverlast op verschillende plaatsen langs de rivier de 
Maas. Op foto 8 zie je hiervan een voorbeeld. 
De grote stijging in dat voorjaar kwam vooral door 
A de grote regenval in Nederland. 
B de grote regenval in de Alpenlanden. 
C de grote regenval in België en Luxemburg. 
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figuur 3 
Kraanwater, dorstlesser nummer één!   
 

 
 

1p 25 In Nederland is kraanwater dorstlesser nummer één. Voor onze veiligheid 
hoeven wij in Nederland echt geen flessenwater te kopen. 
Marian en Frits gaan geregeld op reis naar landen waar het kraanwater niet zo 
veilig is en het beter is flessenwater te kopen. 
In welke twee vakantielanden is het beter flessenwater te kopen? 
A Duitsland en Denemarken 
B Turkije en België 
C Luxemburg en Marokko 
D Indonesië en Egypte 
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tabel 3  
waterverbruik per persoon in 2005 in Nederland 
bad en douche 44 liter
toiletspoeling 35 liter
was 23 liter
overig 9 liter
afwas 5 liter
wastafel 4 liter
voedselbereiding 2 liter
 
Totaal 122 liter

 
1p 26 Hierboven staat het waterverbruik per persoon in 2005 in Nederland. Het gaat 

hierbij om een totaal van 122 liter. 
Er staat niet bij in hoeveel tijd een persoon deze hoeveelheid water verbruikt. 
Deze tabel is het waterverbruik per persoon per 
A dag. 
B week. 
C maand. 
D kwartaal. 
 
kaart 9 
De Sahelzone in Afrika   
 

SahelzoneSahelzone

0 1250 2500 km 
1p 27 Frans, Hamid en John bespreken tabel 3. 

Zij vragen zich af of de bewoners van de Sahellanden (zie kaart 9) evenveel, 
meer of minder water gebruiken dan de mensen in Nederland. 
Wat is het juiste antwoord? 
A evenveel 
B meer 
C minder 
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diagram 2 
De drie grootste verbruikers van water in de wereld   
 

69%21%
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1p 28 In diagram 2 staan de drie grootste verbruikers van water in de wereld. 
Dat zijn – in willekeurige volgorde – de huishoudens, de industrie en de 
landbouw. 
Welk percentage hoort bij welke gebruiker? 

 
 
 
 
 
 

 
kaart 10  
Het Aralmeer in drie verschillende jaren   
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 69% 21% 10% 
A huishoudens industrie landbouw 
B landbouw industrie huishoudens 
C landbouw huishoudens industrie 
D huishoudens landbouw industrie 
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foto 9 
Het Aralmeer   
 

 
 

2p 29 Uit satellietbeelden blijkt dat het Aralmeer steeds kleiner wordt (zie de kaarten 
van 1960, 1976 en 1996). 
Zelfs schepen liggen niet meer in het water (zie foto 9). 
Annelien, Omer en Piet vragen zich af hoe het komt dat het Aralmeer steeds 
kleiner wordt. 
Annelien zegt: “Het heeft de laatste tijd veel minder geregend.” 
Omer zegt: “Er wordt steeds meer water gebruikt voor irrigatie.” 
Piet zegt: “Er zijn steeds meer mensen komen wonen.” 

 Geef aan of deze uitspraken juist zijn of onjuist. 
 
 
 
 
 

 
 

 juist onjuist 
Annelien   
Omer   
Piet   
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kaart 11 
Toegang tot gezuiverd drinkwater in de wereld   
 

Legenda:
percentage van de bevolking met toegang tot gezuiverd drinkwater (2000)
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0 2500 5000 km

 
 

1p 30 De landen waar meer dan 90% van de bevolking toegang heeft tot gezuiverd 
drinkwater zijn 
A landen met veel neerslag. 
B landen die arm zijn. 
C landen die rijk zijn. 
D landen met weinig neerslag. 
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kaart 12 
Het Midden-Oosten   
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1p 31 In veel landen in het Midden-Oosten wordt een groot gedeelte van het 
cultuurland geïrrigeerd (zie kaart 12). 
In welk land wordt het grootste deel van het cultuurland geïrrigeerd? 
A Egypte 
B Libië 
C Saudi-Arabië 
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foto 10 
Koeltoren van een kerncentrale in België    
 

 
 
kaart 13 
Grensgebied van Nederland en België   
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1p 32 Op foto 10 zie je één van de twee grote koeltorens van de kerncentrale net over 
de grens in België. De afgebeelde koeltoren ligt aan een rivier. 
Op welke plaats op de kaart is foto 10 genomen? 
A op plaats 1 
B op plaats 2 
C op plaats 3 
D op plaats 4 
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figuur 4 
De waterpiramide   
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foto 11 
De waterpiramide   
 

 
 
Op figuur 4 en foto 11 zie je een waterfabriek in Gambia.  
Deze heeft de vorm van een piramide en wordt daarom een waterpiramide 
genoemd. 
 

2p 33 Deze uitvinding, waarbij regenwater wordt opgevangen en er door verdamping 
en … 1 … schoon water overblijft, is een goed voorbeeld van … 2 … 
watergebruik. Dit is een voorbeeld van een … 3 … maatregel. 

 Wat moet er op de plaatsen 1, 2 en 3 worden ingevuld? 
 Omcirkel hieronder het juiste antwoord. 

 
 
 
 

 
 

bij 1 irrigatie  condensatie 
bij 2 duurzaam kwalitatief 
bij 3 kleinschalig grootschalig 
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foto 12 
Een stuwdam   
 

 
 
tabel 4   

Hoeveelheid water per inwoner in Zuid-Afrika 
 

Jaar 
 

Aantal inwoners 
in miljoenen 

 
Hoeveelheid water in m3 die 

er per inwoner beschikbaar is 
1950 14 3.654 
1995 42 1.206 
2025* 72    698 
2050* 92    547 

 
* geschat 
 

2p 34 Angelique, Esther en Jamilla bekijken foto 12 en tabel 4 en zien dat er voor de 
inwoners steeds minder water per persoon beschikbaar is. 
In de toekomst kan dit grote problemen opleveren.  
Er zijn op dit moment verschillende maatregelen mogelijk om dit drinkwater 
probleem te voorkomen. 
Angelique zegt: “Dat kan door de rivieren te kanaliseren.” 
Esther zegt: “Dat kan door van zout water zoet water te maken.” 
Jamilla zegt: “Dat kan door in Zuid-Afrika in rivieren meer stuwdammen aan te 
leggen, zoals op foto 12.” 

 Geef aan of deze uitspraken juist zijn of onjuist. 
 
 
 
 
 

 juist onjuist
Angelique   
Esther   
Jamilla   
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foto 13 
Water halen in Lesotho   
 

 
 
foto 14 
Wegpompen van overtollig water   
 

 
 

1p 35 Op het platteland in Lesotho is er soms maar een enkele waterkraan voor een 
heel dorp (zie foto 13). 
In Nederland valt er soms zo veel neerslag dat de brandweer moet komen om 
het overtollige water weg te pompen (zie foto 14). 
Wat is juist als je de begrippen kwaliteit en kwantiteit toepast op deze twee 
foto’s? 
A De foto’s 13 en 14 hebben te maken met de kwaliteit van het water. 
B De foto’s 13 en 14 hebben te maken met de kwantiteit van het water. 
C Foto 13 gaat over de kwaliteit en foto 14 gaat over de kwantiteit van het 

water. 
D Foto 13 gaat over de kwantiteit en foto 14 gaat over de kwaliteit van het 

water. 
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foto 15 
Overstroming in New Orleans   
 

 
 
kaart 14 
New Orleans   
 

1200 km0 600

VERENIGDE STATEN

New Orleans

 
 

2p 36 Dijkdoorbraken komen overal voor, zoals bijvoorbeeld op 3 september 2005 in 
New Orleans in de Verenigde Staten.  
Er stonden toen grote delen van New Orleans onder water (zie foto 15). 
Murat zegt tegen zijn docent: “Dit zou toch niet mogen gebeuren in zo’n … 1 … 
land als de Verenigde Staten.  
Zoiets verwacht je eerder in een land zoals … 2 …”  
Niet alleen woonwijken maar ook delen van het zakencentrum stonden onder 
water. De oorzaak van deze overstroming was een … 3 … 

 Wat moet er op de plaatsen 1, 2 en 3 worden ingevuld? 
 Omcirkel hieronder het juiste antwoord. 

bij 1 arm  rijk 
bij 2 België Bangladesh 
bij 3 stortbui orkaan 

 
 
 
 

Pagina: 301Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 800013-1-720o 31 lees verder ►►►

foto 16  
De Hooverdam in de Verenigde Staten  
 

 
 
kaart 15 
Deel van de Verenigde Staten   
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1p 37 De foto laat de Hooverdam in de Coloradorivier in de Verenigde Staten zien. 
Er waren verschillende redenen voor de bouw van de Hooverdam. 
1 Zorgen voor voldoende irrigatiewater voor de landbouw in Californië. 
2 Zorgen voor voldoende water voor de grote steden in een wijde omgeving. 
3 Zorgen voor voldoende water voor de ontwikkeling van het massatoerisme in 

  dit gebied. 
Welke twee redenen voor de bouw van de Hooverdam zijn juist? 
A 1 en 2 
B 1 en 3 
C 2 en 3 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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foto 17 
Een vluchtplek voor hoogwater in Bangladesh      
 

 
 

1p 38 In Bangladesh staan veel van deze betonnen vluchtplekken langs de kust.  
Als het erg gevaarlijk wordt, kunnen de mensen ernaartoe vluchten.  
Dit is een van de weinige manieren om je in Bangladesh tegen hoog water te 
beschermen. 
In Nederland hadden wij vroeger een soortgelijk systeem, namelijk met terpen. 
Nu hebben wij dammen en dijken waar wij op vertrouwen. 
Roepie zegt: “Bangladesh is een arm land en heeft niet genoeg geld om  
dammen en dijken aan te leggen.” 
Patrick zegt: “Het geld ontbreekt in Bangladesh om dammen en dijken te 
onderhouden.” 
Wie heeft er gelijk? 
A alleen Roepie 
B alleen Patrick 
C Roepie en Patrick 
 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  800013-1-720* 800013-1-720o* 
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2008 
tijdvak 1 

 
 

 aardrijkskunde CSE BB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
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. 
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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; 

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. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 
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4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 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. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen 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. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regel 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 42 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

De Nederlanders en hun vakantiebestemmingen 
 

 1 C 
 

 2 C 
 

 3 B 
 

 4 D 
 

 5 A 
 

 6 A 
 

 7 D 
 

 8 A 
 

 9 A 
 

 10 C 
 

 11 B 
 

 12 B 
 

 13 C 
 

 14 B 
 

 15 D 
 

 16 B 
 

 17 A 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 18 B 
 

 19 A 
 

 20 C 
 

Omgaan met natuurlijke hulpbronnen 
 

 21 B 
 

 22 A 
 

 23 maximumscore 1 
Walter = juist 
Bruno = juist 
 
Indien twee antwoorden juist 1 
Indien één antwoord juist 0 
 

 24 C 
 

 25 D 
 

 26 A 
 

 27 C 
 

 28 B 
 

 29 maximumscore 2 
Annelien = onjuist 
Omer = juist 
Piet = onjuist 
 
Indien drie antwoorden juist  2 
Indien twee antwoorden juist  1 
Indien één antwoord juist  0 
 

 30 C 
 

 31 A 
 

 32 C 
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Vraag Antwoord Scores 

 33 maximumscore 2 
1 = condensatie 
2 = duurzaam 
3 = kleinschalige 
 
Indien drie antwoorden juist 2 
Indien twee antwoorden juist 1 
Indien één antwoord juist 0 
 

 34 maximumscore 2 
Angelique = onjuist 
Esther = juist 
Jamilla = juist 
 
Indien drie antwoorden juist  2 
Indien twee antwoorden juist  1 
Indien één antwoord juist  0 
 

 35 B 
 

 36 maximumscore 2 
1 = rijk 
2 = Bangladesh 
3 = orkaan 
 
Indien drie antwoorden juist 2 
Indien twee antwoorden juist  1 
Indien één antwoord juist 0 
 

 37 A 
 

 38 C 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 28 mei naar Cito. 
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6 Bronvermeldingen 
 
tabel 1 vrij naar: CBS, 2003 
kaart 1 vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
kaart 2 vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
figuur 1 vrij naar: de Stentor, 22-4-2006 
foto 1 bron: www.muskadia.com 
foto 2 bron: http://Irrc3.sas.upenn.edu/popcult 
kaart 3 vrij naar: Ministerie van O, C & W, 2004 
tabel 2 vrij naar: Ministerie van O, C & W, 2004 
diagram 1 vrij naar: Nederlanders, Natuur & Toerisme, IUCN, 2003 
foto 3 bron: Eigen archief 
kaart 4 vrij naar: Topografische Atlas, deel Oost-Nederland, 1997 
foto 4 bron: Eigen archief 
kaart 5 vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
kaart 6 vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
tekst 1 bron: Eigen archief 
kaart 7 vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
tekst 2 vrij naar: Overijssels Dagblad, 18-11-2000 
foto 5 bron: Eigen archief 
kaart 8 vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
figuur 2 vrij naar: Geografie, oktober, 2004 
foto 6 bron: Geografie, juni, 2003 
foto 7 bron: Geografie Educatief, 1e kwartaal 2000 
foto 8 bron: BN/de Stem, 1-3-2002 
figuur 3 bron: De Waterkrant, oktober 2002 
tabel 3 vrij naar: Metro, 16-5-2006 
kaart 9 vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
diagram 2 vrij naar: Eigen archief 
kaart 10 vrij naar: Geo Aktueel, 2001 
foto 9 bron: Yann Arthus-Bertrand, The earth from the air, 365 days 
kaart 11 vrij naar: National Geographic, september 2002 
kaart 12 vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
foto 10 bron: Eigen archief 
kaart 13 vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
figuur 4 vrij naar: De Telegraaf, 27-5-2006 
foto 11 bron: Delft Integraal, 2006-4 
foto 12 bron: Geografie Educatief, 3e kwartaal, 2000 
tabel 4 vrij naar: Geografie Educatief, 3e kwartaal, 2000 
foto 13 bron: Eigen archief 
foto 14 bron: Geografie, oktober 2004 
foto 15 bron: Geografie, november/december 2005 
kaart 14 vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
foto 16 bron: Uitgids Special Traffic, 2001/2002 
kaart 15 vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
foto 17 bron: Geografie, maart 2005 

einde  

Pagina: 310Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



800045-2-720o 

Examen VMBO-BB 

2008 
 
 
 

 aardrijkskunde CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 

Dit examen bestaat uit 32 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 42 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
woensdag 18 juni

9.00 - 10.30 uur

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

 
 

De Nederlanders en hun vakantiebestemmingen 
 
kaart 1 
Nederland   
 

0 40 80 km

3

2

1

Legenda:
attractiepark

 
 
afbeelding 1 
 
De Efteling 

 
 

A 
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 (1) 

Pagina: 312Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 800045-2-720o 3 lees verder ►►►

1p 1 Tijdens het schooljaar hebben leerlingen van klas 4 VMBO verschillende 
attractieparken bezocht. Eén van die attractieparken is de Efteling (zie 
afbeelding 1). 
Waar op kaart 1 bevindt zich de Efteling? 
A op plaats 1 
B op plaats 2 
C op plaats 3 
 

1p 2 Attractieparken zoals de Efteling, zijn een duidelijk voorbeeld van 
A cultuurtoerisme. 
B dagrecreatie. 
C korte vakanties. 
D natuurtoerisme. 
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kaart 2 
Overnachtingen in hotels en op campings in Frankrijk, 1999   
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2p 3 Op kaart 2 is het aantal overnachtingen in hotels en op campings per km2 
aangegeven.  

 Geef aan waarom veel vakantiegangers de Provence bezoeken. 
1 het grote aantal uren zonneschijn in dit deel van 

Frankrijk 
 

juist 
 

onjuist 
2 de met sneeuw bedekte bergen in dit deel van 

Frankrijk 
 

juist 
 

onjuist 
3 De Provence ligt aan de Middellandse Zee. juist onjuist 

 
1p 4 Opvallend is het grote aantal overnachtingen in de regio Ile de France (zie  

kaart 2). Parijs is verantwoordelijk voor dit grote aantal overnachtingen.  
De toeristen die in Parijs overnachten doen dit vooral … 1 …  
De vakantie van deze toeristen rekenen we tot … 2 … 
Wat moet er op de stippellijntjes bij de nummers 1 en 2 worden ingevuld? 
 1 2 
A in hotels natuurvakantie 
B op campings cultuurvakantie 
C in hotels  cultuurvakantie 
D op campings natuurvakantie 
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kaart 3  
Uitgaven aan internationaal toerisme per inwoner in 2003 
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2p 5 Kaart 3 gaat over de uitgaven aan internationaal toerisme per inwoner in euro’s 
in 2003. 
Naar aanleiding van kaart 3 doet meneer Bosch in de aardrijkskundeles drie 
uitspraken: 
1 De meest welvarende landen in Europa geven het meest uit aan  

internationaal toerisme per inwoner in 2003. 
2 De Noord-Europese landen geven meer uit aan internationaal toerisme per 

inwoner in 2003 dan de Zuid-Europese landen. 
3 Nederlanders geven per inwoner in 2003 evenveel uit als Belgen. 

 Geef aan of deze uitspraken juist zijn of onjuist. 
uitspraak 1 juist onjuist 
uitspraak 2 juist onjuist 
uitspraak 3 juist onjuist 
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2p 6 Rond 1960 gingen nog maar weinig Nederlanders met vakantie. De laatste jaren 
gaan steeds meer Nederlanders met vakantie. Ook gaan steeds meer 
Nederlanders meerdere keren per jaar met vakantie.  
Mogelijke redenen daarvoor zijn: 
1 De mobiliteit is toegenomen. 
2 De vrije tijd is toegenomen. 
3 De welvaart is toegenomen.  
4 Vliegreizen zijn goedkoper geworden. 
5 De hotels zijn in het hoogseizoen steeds goedkoper geworden. 

 Geef van bovenstaande redenen aan of ze juist zijn of onjuist. 
 juist onjuist 
reden 1   
reden 2   
reden 3   
reden 4   
reden 5   

 
2p 7 Hieronder staan vier verschillende activiteiten.  

 Geef in het schema met een kruisje aan waar iedere activiteit bij hoort. 
 activiteit dag- 

recreatie 
korte 
vakantie 

lange 
vakantie 

1 een weekend naar een 
vakantiehuisje in de Ardennen 

   

2 een bezoek brengen aan pretpark  
De Efteling  

   

3 vijf nachten naar een 
vakantiebungalow op Ameland 

   

4 veertien dagen naar een camping 
aan de Costa del Sol 

   

 
1p 8 We kennen verschillende soorten vakantiegangers, onder andere de 

massatoerist, de rugzaktoerist en de elitetoerist. 
De bovengenoemde vakantiegangers doen allemaal een uitspraak over hun 
vakantiegevoel. 
1 Het is geweldig om iedere avond helemaal uit je dak te gaan in een van de 

vele leuke disco’s in de stad. 
2 Het is genieten van de zon en zee en vooral van de luxe op het cruiseschip 

gedurende de reis. 
3 Het is geweldig om door Australië te trekken. 
Welke uitspraak wordt gedaan door een rugzaktoerist? 
A uitspraak 1 
B uitspraak 2 
C uitspraak 3 
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foto 1 
De blauwe ‘eco’ vlag   
 

 
 

1p 9 Op veel stranden in Europa en Zuid-Afrika wappert de blauwe ‘eco’ vlag zoals te 
zien is op foto 1. Op de stranden waar je deze vlag ziet is 
A de kwaliteit van het water in orde. 
B het strand sterk vervuild met afval. 
C het water sterk verontreinigd. 
D zwemmen niet toegestaan.  
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kaart 4 
Aantal vakanties van Nederlanders in het buitenland, 2003  
 

Legenda

0 500 1000 km
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100.000 250.000

 
 

1p 10 Op kaart 4 wordt het aantal vakanties van Nederlanders in het buitenland 
aangegeven in 2003.  
Hoeveel Nederlanders gingen er volgens de kaart naar Spanje met vakantie in 
2003? 
A ongeveer 500.000 
B ongeveer 1 miljoen 
C ongeveer 2 miljoen  
 

1p 11 Naar welk Europees land (zie kaart 4) gingen meer Nederlanders in de winter op 
vakantie dan in de zomer?  
A Duitsland 
B Griekenland 
C Oostenrijk 
D Spanje 
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kaart 5 
De wereld   
 

0 2000 4000 km
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1p 12 Ook Nederlanders gaan op vakantie naar bestemmingen buiten Europa. In ieder 
vakantiegebied vind je zowel natuur als cultuur. Maar naar sommige 
vakantiegebieden gaan Nederlanders vooral voor de natuur en naar andere 
vooral voor de cultuur.  
Naar welk gebied gaan Nederlandse toeristen vooral voor de natuur? 
A Antarctica 
B Isla Margarita 
C Marokko 
D Thailand 
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kaart 6 
Indonesië   
 

0 500 1000 km 
 

1p 13 Wat is de reden dat Nederlanders die Indonesië bezoeken, vaak kiezen voor 
een rondreis? 
A Indonesië bestaat alleen uit kleine eilanden. 
B Indonesië heeft veel verschillende culturen. 
C Indonesië heeft veel verschillende klimaten. 
D Indonesië kent grote verschillen in welvaart. 
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foto 2  
Snowboarden in de Alpen   
 

 
 

2p 14 Het Alpengebied wordt ieder jaar opnieuw bezocht door miljoenen toeristen. Dat 
heeft gevolgen voor natuur en milieu, en vooral voor de mensen die er wonen. 
Hieronder staan vier mogelijke gevolgen. 

 Omcirkel bij elk gevolg of het een voordeel is of een nadeel.  
1 meer erosie en meer lawines voordeel nadeel 
2 Zeldzame planten zijn voor een deel verdwenen. voordeel nadeel 
3 Het voorzieningenniveau in de dorpen is toegenomen. voordeel nadeel 
4 milieuvervuiling door het verkeer voordeel nadeel 
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tekst 1 
We willen warm, ver en exotisch 
 
Luchtvaartmaatschappijen concurreren fel met elkaar wat betreft de prijs van 
een vliegticket. 
Je kunt al voor 500 euro een weekje naar het Caribisch gebied. 
De verhalen van de vakantiegangers doen de rest. 
 
 

1p 15 Op welk soort toeristen zal tekst 1 vooral betrekking hebben? 
A op cultuurtoeristen 
B op massatoeristen  
C op natuurtoeristen 
D op rugzaktoeristen 
 

2p 16 Toeristen willen warm, ver en exotisch. Vaak gaat dat niet samen met duurzaam 
toerisme.  
Hieronder staan vier maatregelen. 

 Omcirkel bij elke maatregel of deze wel of niet een bijdrage levert aan 
duurzaam toerisme. 
1 kwetsbare natuurgebieden beschermen wel niet 
2 de aanleg van een groot vakantiepark wel niet 
3 toeristen stimuleren het openbaar vervoer te gebruiken wel niet 
4 fietstaxi’s verbieden wel niet 
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Omgaan met natuurlijke hulpbronnen 
 
figuur 1 
De kringloop van het water    
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neerslag op land
verdamping vanaf land
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tekst 2 
De kringloop van het water 
 
Het water boven de zeeën en oceanen verdampt. 
Het water … 1 …en vormt dan wolken. 
Veel wolken drijven tegen … 2 … aan en laten hier hun neerslag in de vorm van 
regen en soms sneeuw vallen. Veel regen wordt door … 3 … afgevoerd. 
Een ander deel van het water zakt langzaam in de bodem en vormt zo … 4 ... 
Ten slotte komt dit water weer in de zee terecht en vormt zo de lange kringloop. 
 
 

2p 17 In tekst 2 is op vier plaatsen de tekst niet ingevuld. 
 Wat moet er op deze vier plaatsen worden ingevuld? 

Kies hierbij uit: 
− het grondwater 
− de bergen 
− condenseert 
− de rivieren 

 
plaats 1 .....................................................................................................  
 
plaats 2 .....................................................................................................  
 
plaats 3 .....................................................................................................  
 
plaats 4 .....................................................................................................  
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kaart 7 
Nederland   
 

0 30 60 km

Gelderland

 
 

1p 18 Er zijn een aantal manieren om ervoor te zorgen dat iedereen goed drinkwater 
krijgt. 
Vier daarvan zijn: 
1 grondwater oppompen 
2 uit zeewater zoet water maken 
3 stuwmeren aanleggen in heuvelachtige gebieden 
4 het aanleggen van spaarbekkens 
Op welke manier wordt in Gelderland (zie kaart 7) het meeste drinkwater 
gewonnen? 
A op manier 1 
B op manier 2 
C op manier 3 
D op manier 4 
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kaart 8 
Het stroomgebied van de Maas en de Rijn   
 

Legenda:
grens
rivier
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1p 19 Peter, Michelle en Leila bekijken kaart 8 en hebben hierover de volgende 
opmerkingen. 
Peter zegt: “Het stroomgebied van de Maas is veel kleiner dat het stroomgebied 
van de Rijn.” 
Michelle zegt: “Het stroomgebied van de Rijn ligt voor het grootste deel in 
Duitsland.” 
Leila zegt: “De Maas is een gemengde rivier.” 
Welke twee leerlingen hebben gelijk? 
A Peter en Michelle 
B Peter en Leila 
C Leila en Michelle 
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kaart 9                                                     figuur 2  
Irrigatie op de Westelijke Jordaanoever    Geïrrigeerde gebieden    
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2p 20 Op de Westelijke Jordaanoever wonen Joodse kolonisten en Palestijnen. 

Zij gebruiken beiden irrigatiewater voor hun landbouwgewassen. 
Figuur 2 laat het percentage geïrrigeerd gebied zien. 
Bob, Mohammed en Esra kijken naar de figuur en bespreken deze tijdens de 
aardrijkskundeles. 
Bob zegt: “De Joodse kolonisten hebben 10% van hun land geïrrigeerd.” 
Mohammed zegt: “De Palestijnen hebben 190.000 ha landbouwgrond, waarvan 
maar 2,5% is geïrrigeerd.” 
Esra zegt: “De Joodse kolonisten hebben meer landbouwgrond geïrrigeerd dan 
de Palestijnen.” 

 Geef aan of deze drie uitspraken juist zijn of onjuist. 
Bob juist onjuist 
Mohammed juist onjuist 
Esra juist onjuist 
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foto 3 
Een golfterrein   
 

 
 
foto 4 
Bevloeiing van een akker met de hand   
 

 
 

2p 21 Foto 3 is een foto van een golfterrein in de buurt van Madrid in Spanje. 
De laatste jaren zijn de zomers hier heet en droog; gevolg is dat het mooie 
groene golfterrein wel besproeid moet worden. 
Er is hier sprake van een … 1 …  waterprobleem. 
Foto 4 laat zien dat in grote delen van India de irrigatie soms nog met de hand 
gebeurt. 
Er is hier sprake van een … 2 … waterprobleem. 
Spanje lost het waterprobleem op door grote stuwdammen te bouwen en 
stuwmeren aan te leggen. India heeft daarvoor niet de mogelijkheid. 
Dit heeft te maken met het / de … 3 …van een land. 

 Wat moet er op de plaatsen 1, 2 en 3 worden ingevuld?  
 Omcirkel hieronder het juiste antwoord. 

bij 1 kwalitatief kwantitatief 
bij 2 kwalitatief kwantitatief 
bij 3 welvaart welzijn 
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kaart 10 
Waterproblemen   
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1p 22 Veel landen hebben te maken met waterproblemen. 
Deze problemen kunnen in drie groepen worden ingedeeld. 
1 te veel water: overlast 
2 te weinig water: schaarste 
3 te vuil water: verontreiniging 
Met welk probleem heeft zowel de Sahelzone als Australië (zie kaart 10) vooral 
te maken? 
A met probleem 1 
B met probleem 2 
C met probleem 3 
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figuur 3 
De Drieklovendam  
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1p 23 De Drieklovendam in China is een vloek en een zegen voor dit land. 
Joop zegt: “Met de vloek wordt bedoeld dat er duizenden mensen moeten 
verhuizen, omdat door dit stuwmeer grote stukken land onder water komen te 
staan.” 
José zegt: “De zegen is dat er nu een grote waterkrachtcentrale komt, die zorgt 
voor veel elektriciteit.” 
Welke uitspraak is of welke uitspraken zijn juist? 
A alleen die van Joop 
B alleen die van José 
C van Joop en José 
D van geen van beide 
 

1p 24 Op foto 5 zie je een gedeelte van de stuwdam. 
Welk gedeelte van de dam (zie figuur 3) staat op de foto afgebeeld? 
A 1 
B 2 
C 3 
D 4 

Pagina: 329Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 800045-2-720o 20 lees verder ►►►

diagram 1 
Herkomst van het oppervlaktewater in Nederland  
 

neerslag 25%

overige rivieren 2%

Rijn 65%

? 
8%

 
 

1p 25 In diagram 1 zie je waar het oppervlaktewater in Nederland vandaan komt. 
Er zijn twee grote rivieren die heel veel water aanvoeren. 
In het cirkeldiagram ontbreekt de naam van één rivier. 
Welke rivier moet bij het vraagteken worden ingevuld? 
A IJssel 
B Maas 
C Schelde 
D Waal 
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foto 6 
Een gierkar 
 

 
 

2p 26 Op foto 6 zie je een oude manier van bemesten van het grasland die nu 
verboden is. 
Deze mest kon, als de boer er veel te veel van op het grasland verspreidde, 
langzaam in de bodem terechtkomen. Het zorgt dan voor … 1 … 
Als het ging regenen vlak nadat de boer het grasland bemest had, kwam er vaak 
mest in de sloten terecht, dus in het … 2 … 
Daarom worden er steeds strengere regels gesteld aan bemesting van het land. 

 Wat moet er op de plaatsen 1 en 2 worden ingevuld? 
 Omcirkel hieronder het juiste antwoord. 

bij 1 vervuiling irrigatie 
bij 2 grondwater oppervlaktewater 
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foto 7 
Het wassen van de auto   
 

 
 

1p 27 Herman en Josje wonen samen en hebben allebei een eigen auto. 
Herman wast zijn auto elke twee weken voor de deur met de hand.  
Dit kost hem ongeveer 150 liter water per wasbeurt. 
Josje gaat iedere twee weken naar een wasstraat met een milieukeurmerk.  
De buurman zegt dat de wasstraat van Josje beter is voor het milieu dan de 
manier waarop Herman zijn auto wast.  
De buurman geeft twee argumenten. 
1 Het water van de wasstraat wordt telkens opnieuw gezuiverd en gebruikt.  
2 Het vuil van de auto van Josje wordt niet op het riool geloosd, maar wordt 

opgevangen en later netjes afgevoerd. 
Wat is juist? 
A alleen 1 is juist 
B alleen 2 is juist 
C 1 en 2 zijn juist 
D 1 en 2 zijn onjuist 
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diagram 2  
Het watergebruik per persoon in 1998 in Nederland  
 

bad 9 liter

overig 8 liter

douche 38 literwas 28 liter

afwas 6 liter

voedselvoorbereiding
2 liter

wastafel 4 liter

toiletspoeling
39 liter

totaal 134 liter

 
 

1p 28 Het totale verbruik in 1998 was 134 liter water per persoon per dag (zie  
diagram 2). In 2006 was het waterverbruik nog maar 122 liter water per persoon 
per dag. 
Een besparing van 12 liter per persoon per dag. Dit is per jaar ruim 4000 liter! 
Op welke manier zal er vooral op het waterverbruik bespaard zijn? 
A bad- / douchegebruik en de afwas. 
B bad- / douchegebruik en toiletspoeling 
C toiletspoeling en de afwas 
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kaart 11 
Waterschaarste in een deel van het Midden-Oosten 
 

3000 600 km

1719

Iran

54345434

16701670

Irak

3174

1664

Turkije

Jordanie 

Koeweit 

Katar

Bahrein

Saudi-Arabie

V.A.E.

Oman

Jemen

3880

1301

Syrie

 
Legenda:
netto beschikbare hoeveelheid zoet water afkomstig uit
neerslag, (in m
(geschat).

3), per persoon per jaar in 1995 en 2050

grens
rivier1995 2050

1000 = kritische hoeveelheid
let op!
de beschikbare hoeveelheid water binnen
een land kan enorm verschillen.  

 
1p 29 Op kaart 11 staat de waterschaarste in een deel van het Midden-Oosten 

weergegeven. 
Welke uitspraak is juist? 
A In Jordanië had men in 1995 voldoende water per persoon. 
B In Jordanië heeft men in 2050 nog voldoende water per persoon. 
C In Iran had men in 1995 voldoende water per persoon. 
D In Iran heeft men in 2050 nog voldoende water per persoon. 
 

1p 30 In welk land zal in 2050 zeker waterschaarste optreden (zie kaart 11)? 
A Irak 
B Koeweit 
C Syrië 
D Turkije 
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kaart 12 
Stuwdammen in het Midden-Oosten   
 

Legenda:
stuwdam
stuwdam (gepland)

grens
rivier

3800 760 km

Libie

Sudan

Iran

Irak
Syrie

Turkije

Cyprus

Jordanie 

Saudi-Arabie V.A.R.

Oman

Jemen

Egypte

Israel 

Nijl

 
 

1p 31 Op kaart 12 van het Midden-Oosten zie je veel waterprojecten. 
Alexia, Amalia en Ariane bekijken deze kaart tijdens de aardrijkskundeles van 
mevrouw Teunissen en doen hierover de volgende uitspraken. 
Alexia zegt: “In Saudi-Arabië kan men geen stuwdammen bouwen omdat het 
land te arm is.” 
Amalia zegt: “In Irak heeft men de meeste stuwdammen omdat er veel reliëf is.” 
Ariane zegt: “In Egypte zijn er alleen stuwdammen in de Nijl.” 
Welke leerling doet de juiste uitspraak? 
A Alexia 
B Amalia 
C Ariane 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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kaart 13 
Nederland  
 

0 30 60 km

Q

R

P

S

 
 

1p 32 In Nederland komen regelmatig droge zomers voor. De landbouwgewassen  
kunnen hiervan veel schade ondervinden door verzilting. 
Bij welke plaats op kaart 13 zal de schade door verzilting het grootst zijn? 
A plaats P 
B plaats Q 
C plaats R  
D plaats S 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 

einde  800045-2-720o* 
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2008 
tijdvak 2 

 
 

 aardrijkskunde CSE BB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
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. 
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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; 

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. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 
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4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 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. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen 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. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 42 scorepunten worden behaald. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

De Nederlanders en hun vakantiebestemmingen 
 

 1 A 
 

 2 B 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 3 maximumscore 2 
1 = juist 
2 = onjuist 
3 = juist 
 
Indien drie antwoorden juist 2 
Indien twee antwoorden juist 1 
Indien één antwoord juist 0 
 

 4 C 
 

 5 maximumscore 2 
1 = juist 
2 = juist 
3 = onjuist 
 
Indien drie antwoorden juist 2 
Indien twee antwoorden juist  1 
Indien één antwoord juist 0 
 

 6 maximumscore 2 
1 = juist 
2 = juist 
3 = juist 
4 = juist 
5 = onjuist 
 
Indien vijf antwoorden juist 2 
Indien vier / drie antwoorden juist 1 
Indien twee / één antwoord(en) juist 0 
 

 7 maximumscore 2 
1 = korte vakantie 
2 = dagrecreatie 
3 = lange vakantie 
4 = lange vakantie 
 
Indien vier antwoorden juist 2 
Indien drie / twee antwoorden juist 1 
Indien één antwoord juist 0 
 

 8 C 
 

 9 A 
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Vraag Antwoord Scores

 10 B 
 

 11 C 
 

 12 A 
 

 13 B 
 

 14 maximumscore 2 
1 = nadeel 
2 = nadeel 
3 = voordeel 
4 = nadeel 
 
Indien vier antwoorden juist 2 
Indien drie / twee antwoorden juist  1 
Indien één antwoord juist 0 
 

 15 B 
 

 16 maximumscore 2 
1 = wel 
2 = niet 
3 = wel 
4 = niet 
 
Indien vier antwoorden juist 2 
Indien drie / twee antwoorden juist 1 
Indien één antwoord juist  0 
 

Omgaan met natuurlijke hulpbronnen   
 

 17 maximumscore 2 
1 = condenseert 
2 = de bergen 
3 = de rivieren 
4 = het grondwater 
 
Indien vier antwoorden juist  2 
Indien drie / twee antwoorden juist  1 
Indien één antwoord juist 0 
 

 18 A 
 

 19 A 
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Vraag Antwoord Scores

 20 maximumscore 2 
Bob = onjuist 
Mohammed = juist 
Esra = juist 
 
Indien drie antwoorden juist 2 
Indien twee antwoorden juist 1 
Indien één antwoord juist 0 
 

 21 maximumscore 2 
1 = kwantitatief 
2 = kwantitatief 
3 = de welvaart 
 
Indien drie antwoorden juist 2 
Indien twee antwoorden juist 1 
Indien één antwoord juist 0 
 

 22 B 
 

 23 C 
 

 24 D 
 

 25 B 
 

 26 maximumscore 2 
• 1 = vervuiling 1 
• 2 = oppervlaktewater 1 
 

 27 C 
 

 28 B 
 

 29 C 
 

 30 B 
 

 31 C 
 

 32 A 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 20 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
kaart 1 vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
afbeelding 1  bron: De Efteling 
kaart 2  vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
kaart 3  vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
foto 1  bron: www.blueflag.org. 
kaart 4 vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
kaart 5 vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
kaart 6 vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
foto 2  bron: VVV Oostenrijk, 2007 
tekst 1  vrij naar: de Volkskrant, 10-1-2007 
figuur 1  vrij naar: Geografie, oktober, 2004 
tekst 2  bron: Eigen archief 
kaart 7  vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
kaart 8  vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
kaart 9  vrij naar: Geografie, juni 1998 
figuur 2  vrij naar: Geografie, juni, 1998 
foto 3  bron: Geografie, juni 2006 
foto 4  bron: Geografie, december 1998 
kaart 10  vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
figuur 3 en foto 5 vrij naar: BN/De Stem, 20-5-2006 
diagram 1  vrij naar: Atlas van Nederland, deel 15, Water, 1987 
foto 6  bron: Wegen water, Wevin, 1994 
foto 7  bron: Watertips van Waterschap Brabantse Delta 
diagram 2  vrij naar: Waterwijzer, Wevin, 1998 
kaart 11  vrij naar: De Grote Bosatlas, 2003 
kaart 12  vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
kaart 13  vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
 

einde  
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700013-1-729o 

Examen VMBO-BB 

2007 
 
 
 

 aardrijkskunde CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 31 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 40 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

tijdvak 1
donderdag 24 mei
11.30 - 13.00 uur

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

 
Open vragen 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer 
dan twee redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling 
meegeteld. 
 
 

Leefbaarheid en zorg in stedelijke en landelijke gebieden 
 
 
foto 1 
Een bouwvakker aan het werk in Maastricht   
 

 
 

1p 1 In de wijk Caberg, een oude wijk in Maastricht, is een bouwvakker bezig met 
woningverbetering.  
De woningen op foto 1 krijgen bijvoorbeeld nieuwe voordeuren en nieuwe 
kozijnen.  
Hoe wordt deze vorm van woningverbetering genoemd? 
A renovatie 
B sanering 
C verpaupering 
D verstedelijking 
 

A 
B 
C 
D 

A 
B 
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tekst 1 
Bewoners in actie tegen het slopen van woningen in Rotterdam 
 
De komende jaren gaan grote delen van Rotterdamse wijken tegen de vlakte.  
Er worden actiegroepen opgericht om de sloop van woningen tegen te gaan.  
De actiebereidheid is groot.  
Toon Meertens is 78 jaar en woont al bijna veertig jaar in één van deze wijken. 
“Ik wil niet verhuizen want anders ben ik binnen twee jaar dood. Dat gebeurt 
vaker met oude mensen.” 
 
 

1p 2 Uit tekst 1 blijkt dat de gemeente Rotterdam grote delen van deze wijken wil 
slopen. Vervolgens worden er dan nieuwe woningen gebouwd. 

 Hoe wordt deze vorm van stadsvernieuwing genoemd? 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

1p 3 Bij de behandeling van het thema Leefbaarheid in de aardrijkskundeles, 
bespreken de leerlingen tekst 1. 
Ze praten over het soort woningen en waar deze woningen staan. 
Welke leerling heeft gelijk?  
A Joop zegt: “Het zijn vooral koopwoningen aan de rand van de stad.” 
B Karel zegt: “Het zijn vooral koopwoningen dichtbij het centrum van de stad.” 
C Kim zegt: “Het zijn vooral huurwoningen dichtbij het centrum van de stad.” 
D Marieke zegt: “Het zijn vooral huurwoningen aan de rand van de stad.” 
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tekst 2 
Inwoners uit de regio Utrecht winkelen steeds minder in de stad Utrecht 
 
Het aantal inwoners van de stad Utrecht, dat in de eigen stad winkelt, is sinds 
1992 met 10 procent gedaald.  
Vanuit de omliggende plaatsen daalde het aantal mensen, dat in het centrum 
van Utrecht winkelde, met maar liefst 30 procent. 
Winkelen kun je ook in Zeist, Houten en Nieuwegein. 
Landelijk zie je dat middelgrote plaatsen in verhouding aantrekkelijker zijn dan  
het centrum van de grote steden om te winkelen. 
 
 
kaart 1  
Utrecht en omgeving 
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2p 4 Uit tekst 2 blijkt dat steeds meer mensen liever winkelen in middelgrote 
plaatsen. 
Een aantal mogelijke redenen daarvoor is: 
reden P:  Het parkeren is goedkoper dan in de stad Utrecht. 
reden Q:  De boodschappen zijn goedkoper dan in de stad Utrecht. 
reden R:  De bereikbaarheid van de winkelcentra is beter dan in de stad Utrecht. 
reden S:  De keuze in het winkelaanbod is groter dan in de stad Utrecht. 
Twee van deze redenen zijn juist.  

 Welke twee redenen waarom veel mensen in middelgrote plaatsen gaan 
winkelen, zijn juist? 

 
1 ......................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 
2 ......................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 
 
tekst 3 
Is het einde van de dorpswinkel nabij? 
 
In een krant stond dat de meeste dorpswinkels binnen drie jaar verdwenen 
zullen zijn. De afgelopen vier jaar is de leegstand van winkelpanden op het 
platteland vijf tot zelfs zestien keer zo groot geworden.  
 
 

2p 5 Hieronder staan twee uitspraken naar aanleiding van tekst 3. 
1 Veel dorpswinkels moeten sluiten door de concurrentie van de grote 

supermarkten in de stad. 
2 Veel dorpswinkels moeten sluiten door de verpaupering van de 

achterstandswijken op het platteland. 
 Omcirkel hieronder achter de cijfers 1 en 2 of deze uitspraak juist is of 

onjuist. 
uitspraak 1:  juist  /  onjuist 
uitspraak 2:  juist  /  onjuist 
 

1p 6 Naar aanleiding van tekst 3 zegt mevrouw Van de Kamp: “Het verdwijnen van de 
supermarkt is slecht voor de leefbaarheid in de dorpen. Het is vooral rampzalig 
voor een bepaalde groep bewoners die eigenlijk niet zonder winkel in het dorp 
kan." 

 Welke groep bewoners wordt hier bedoeld? 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Pagina: 348Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 700013-1-729o 6 lees verder ►►►

diagram 1 
Geboorten bij tieners naar land van herkomst en generatie, 2004 
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1p 7 Welke meisjes van de eerste generatie lopen de meeste kans om tienermoeder 
te worden? 
A meisjes uit Turkije 
B meisjes uit Marokko 
C meisjes uit Suriname 
D meisjes uit de Nederlandse Antillen en Aruba 
 

1p 8 Onder welke groep allochtone meisjes is het verschil tussen het aantal 
geboorten bij tieners van de eerste generatie en de tweede generatie het 
kleinst? 
A meisjes uit Turkije 
B meisjes uit Marokko 
C meisjes uit Suriname 
D meisjes uit de Nederlandse Antillen en Aruba 
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tabel 1 
Groei van het aantal inwoners in Nederland in de periode 2001 tot en met 
2003  
 
 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal totaal 
2001 23.500 28.000 36.000 30.000 117.500 

2002 18.000 17.500 30.000 20.000 85.500 

2003 13.000 13.500 21.000 18.000 64.500 

 
1p 9 Waar zal de bevolkingsgroei in de periode 2001 tot en met 2003 zich vooral 

hebben voorgedaan? 
A in de stedelijke gebieden in het westen van Nederland 
B in de landelijke gebieden in het oosten van Nederland 
C in de stedelijke gebieden in het noorden van Nederland 
D in de landelijke gebieden in het zuiden van Nederland 
 

1p 10 Tabel 1 gaat over de bevolkingsgroei in Nederland in de periode 2001 tot en met 
2003.  
Er was in deze periode steeds één kwartaal waarin de bevolkingsgroei het 
grootst was.  
Welk kwartaal is dit? 
A eerste kwartaal  
B tweede kwartaal  
C derde kwartaal  
D vierde kwartaal  
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kaart 2 
Levensverwachting bij de geboorte in een deel van de wereld, 2000  
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2p 11 Hieronder staan drie uitspraken naar aanleiding van kaart 2. 
1 In Nederland en Turkije is de levensverwachting bij de geboorte even hoog. 
2 De hoogte van de levensverwachting is een gevolg van de manier waarop 

de gezondheidszorg geregeld is. 
3 In Marokko en Turkije is de levensverwachting bij de geboorte even hoog. 

 Omcirkel hieronder achter de cijfers 1, 2 en 3 of deze uitspraak juist is of 
onjuist. 

uitspraak 1:  juist  /  onjuist 
uitspraak 2:  juist  /  onjuist 
uitspraak 3:  juist  /  onjuist 
 

Pagina: 351Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 700013-1-729o 9 lees verder ►►►

kaart 3 
Kenia in Afrika   
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1p 12 Kenia wordt vaak bedreigd door droogte waardoor de oogsten mislukken.  
Dan sterft ook het vee.  
Er dreigt dan een grote hongersnood voor de mensen in Kenia. 
Welke honger wordt hier bedoeld? 
A alleen kwalitatieve honger 
B alleen kwantitatieve honger 
C zowel kwalitatieve als kwantitatieve honger 
 

2p 13 In Nederland wonen Turken en Marokkanen. In hun landen van herkomst zijn de 
levensomstandigheden vaak anders dan in Nederland. 
Enkele kenmerken die betrekking hebben op de leefomstandigheden zijn: 
− aantal inwoners per arts 
− de zuigelingensterfte 
Hieronder staan twee uitspraken naar aanleiding van deze kenmerken. 
1 In Nederland is het aantal inwoners per arts groter dan het aantal inwoners 

per arts in Turkije en Marokko. 
2 De zuigelingensterfte is in alle drie de landen ongeveer even groot. 

 Omcirkel hieronder achter de cijfers 1 en 2 of deze uitspraak juist is of 
onjuist.  

uitspraak 1:  juist  /  onjuist 
uitspraak 2:  juist  /  onjuist 
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figuur 1 
Bevolkingsdiagrammen  
 
 diagram P   diagram Q diagram R 
 

 
 

1p 14 Meneer Bulut bespreekt met de leerlingen de bevolkingsdiagrammen P, Q en R. 
Eén van bovenstaande bevolkingsdiagrammen hoort bij Turkije. 
Welk bevolkingsdiagram hoort bij Turkije? 
A diagram P 
B diagram Q 
C diagram R 
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tekst 4 
Health Hotel Annemaris 
 
Hotel Annemaris is een health-hotel (gezondheidshotel) aan de westkust  
van Turkije.  
Dit hotel zoekt een enthousiaste fysiotherapeut van april tot oktober.  
 
Het hotel ligt aan het strand in Orhaniye. Een kleine en rustige kustplaats  
op 25 kilometer van de toeristenstad Marmaris in het westen van Turkije.  
 
 
kaart 4 
Turkije    
Marmaris en Orhaniye 
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2p 15 Mogelijke redenen waarom ze in Turkije een Nederlandse fysiotherapeut zoeken 
zijn: 
1 Turkse fysiotherapeuten vestigen zich liever in het oosten van Turkije want 

daar wonen de meeste mensen en daar kunnen ze dus meer verdienen. 
2 In het gebied rond Marmaris komen veel Nederlanders op vakantie en die 

worden graag geholpen door een Nederlandse fysiotherapeut. 
3 In Turkije worden geen fysiotherapeuten opgeleid. 

 Omcirkel hieronder achter de cijfers 1, 2 en 3 of deze reden juist is of 
onjuist. 

reden 1:  juist  /  onjuist 
reden 2:  juist  /  onjuist 
reden 3:  juist  /  onjuist 
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Migratie en de multiculturele samenleving 
 
 
tekst 5      foto 2 
Vietnamese bootvluchteling Vu Phan  
 
In 1980 arriveerde Vietnamees 
bootvluchteling Vu Phan in Nederland 
zonder bezittingen. 
In 2005 is Phan de trotse eigenaar 
van een grote Aziatische supermarkt. 
Inburgeringscursus? Wel nee. Phan 
heeft geen idee wie Willem van Oranje 
was. Hij verdient een goed inkomen. 
Phan wordt een ‘succesallochtoon’ 
genoemd.  

 
 
 
kaart 5 
Vietnam in Azië  
 

VietnamVietnam

0 1000 2000 km 
 

1p 16 In tekst 5 staat dat Vu Phan een ‘succesallochtoon’ is. 
Wat wordt er bedoeld met een ‘succesallochtoon’? 
A Hij heeft een goedlopende zaak opgebouwd. 
B Zijn kinderen kunnen goed leren. 
C Zijn vrouw en kinderen wonen allemaal in Nederland. 
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diagram 2 
Landen van herkomst van allochtonen in 1999  
 

Duitsland 15%
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e

 14%
totaal aantal allochtonen: 2.823.010
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1p 17 Diagram 2 laat de landen van herkomst zien van allochtonen in Nederland in 
1999. 
In de legenda ontbreken de namen van twee landen. 
Welke twee landen moeten hier worden ingevuld? 
A Turkije en Vietnam 
B Suriname en Vietnam 
C Turkije en Australië 
D Suriname en Turkije 
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kaart 6 
Enkele Nederlandse boeren in de Verenigde Staten   
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2p 18 De laatste jaren verhuisde een aantal Nederlandse boeren naar de Verenigde 
Staten. Een voorbeeld daarvan is de familie Van Wezel, die naar de staat Ohio 
in de Verenigde Staten verhuisde.  
In dit gebied wonen al meer Nederlandse boeren. 
Hieronder staan drie uitspraken over migranten zoals de familie Van Wezel. 
1 Voor de Verenigde Staten is hier sprake van emigratie. 
2 Migranten als de familie Van Wezel gaan om economische redenen. 
3 Migranten als de familie Van Wezel gaan om godsdienstige redenen. 

 Omcirkel hieronder achter de cijfers 1, 2 en 3 of deze uitspraak juist is of 
onjuist. 

uitspraak 1:  juist  /  onjuist 
uitspraak 2:  juist  /  onjuist 
uitspraak 3:  juist  /  onjuist 
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diagram 3 
Landen van herkomst van asielzoekers die in 1999 in Nederland 
binnenkwamen  
 

 
 
 

1p 19 Diagram 3 laat de landen van herkomst zien van asielzoekers in Nederland die 
in 1999 Nederland binnenkwamen.  
Deze asielzoekers hebben hun land verlaten vanwege 
1 de oorlog. 
2 het gebrek aan werk. 
3 hun geloof. 
Eén van deze oorzaken van vertrek is echter geen reden om in Nederland als 
vluchteling erkend te worden. 
Welke reden is dit? 
A reden 1 
B reden 2 
C reden 3 
 

1p 20 In 1999 bedroeg het aantal asielzoekers in Nederland bijna 51.000. 
Dit aantal was in 2005 
A gelijk. 
B groter. 
C kleiner. 
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tabel 2 
Niet-Nederlanders naar land van herkomst, in de periode 1960-2000 
(x 1000)  
 

 
 

2p 21 Tabel 2 laat de ontwikkeling zien van het aantal niet-Nederlanders naar land van 
herkomst in de periode 1960-2000. 
Hieronder staan drie uitspraken naar aanleiding van tabel 2. 
1 Migranten uit Turkije en Marokko die in 1970 in Nederland waren, waren 

arbeidsmigranten. 
2 Migranten uit Spanje waren vooral asielzoekers. 
3 Migranten uit voormalig Joegoslavië in 1990 en 2000 waren vooral 

oorlogsvluchtelingen. 
 Omcirkel hieronder achter de cijfers 1, 2 en 3 of deze uitspraak juist is of 

onjuist. 
uitspraak 1:  juist  /  onjuist 
uitspraak 2:  juist  /  onjuist 
uitspraak 3:  juist  /  onjuist 
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diagram 4 
De bevolkingssamenstelling van de vier grote steden  
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Legenda:
samenstelling bevolking op 1 januari 2003, in procenten:

 
 
 

1p 22 Naar aanleiding van diagram 4 staan hieronder vier uitspraken: 
1 Utrecht is de stad met het laagste percentage autochtonen. 
2 Den Haag is de stad met het hoogste percentage westerse allochtonen. 
3 Rotterdam is de stad met het hoogste percentage overig niet-westerse 

allochtonen. 
4 In Amsterdam wonen meer allochtonen dan autochtonen. 
Welke uitspraak is juist? 
A uitspraak 1 
B uitspraak 2 
C uitspraak 3 
D uitspraak 4 
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foto 3     kaart  7 
Nederlands grootste hindoetempel opent 
deuren in Wijchen, provincie Gelderland 
 

0 50 100 km

WijchenWijchen

Maastricht

MiddelburgMiddelburg

LeeuwardenLeeuwarden

Amsterdam

 
 

1p 23 In Wijchen is voor de hindoegelovigen de eerste tempel in Nederland gebouwd. 
In Nederland hebben veel Surinamers het hindoegeloof. 
Wijchen is niet de meest voor de hand liggende plaats voor zo’n hindoetempel, 
als je uitgaat van de spreiding van de Surinamers over Nederland. 
Welke plaats op de kaart zou meer voor de hand hebben gelegen (zie kaart 7)? 
A Middelburg 
B Amsterdam 
C Leeuwarden 
D Maastricht 
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figuur 2 
Een billboard langs de weg 
 

 
 
 

1p 24 Een billboard is een groot reclamebord langs de weg. 
Hierboven staat een voorbeeld van zo’n billboard in de stad Zwolle. 
De persoon op het billboard is geen fotomodel, maar een ‘echt’ persoon. 
Op dat bord staat: “Heette hij Frederik van der Stad dan had hij nu een job 
gehad.” Een job is een baan. Maar dat is niet het geval.  

 Welk probleem probeert men met dit billboard tegen te gaan? 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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foto’s 4 en 5 
Twee foto’s van klassen van de Paul Krugerschool in Den Haag 
 
foto 4 
 

 
 
foto 5 
 

 
 
De foto’s 4 en 5 zijn gemaakt op de Paul Krugerschool in Den Haag.  
De ene foto is gemaakt van een klas in 1974 en de andere foto is gemaakt van 
een klas in 2001. 
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kaart 8 
Den Haag, spreiding van allochtonen over de stadsdelen 
 

Loosduinen

Scheveningen

Haagse Hout

Segbroek

Escamp

Laak

Centrum

Aantal allochtonen per stadsdeel,
1999

één blokje is 1000 personen

Legenda:

0 1 2 km  
 

1p 25 Op de kaart staan zeven stadsdelen van Den Haag aangegeven. 
In welk stadsdeel zal de Paul Krugerschool waarschijnlijk te vinden zijn? 
A Centrum 
B Haagse Hout 
C Loosduinen 
D Scheveningen 
 

1p 26 Veel scholen in Nederland hebben ook zulke verschillen tussen foto’s van 30 
jaar geleden en nu. 
Waar in Nederland zijn deze scholen te vinden?  
A alleen maar in de stedelijke gebieden 
B alleen maar in de landelijke gebieden 
C in heel Nederland 
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diagram 5 
Diagrammen opleidingsniveau vrouwen tussen 15 en 65 jaar in procenten 
 

1 2 3 4
Autochtonen

Legenda:
basisonderwijs

60

50

40

30

20

10

0 5 6 1 2 3 4
Turken

5 6 1 2 3 4
Marokkanen

5 6 1 2 3 4
Surinamers

5 6 1 2 3 4
Antillianen en

Arubanen

5 6

1 vmbo2 havo/vwo3 mbo4 hbo5 wo6

%

 
 
 

2p 27 In 2004 is een onderzoek gedaan naar het opleidingsniveau van vrouwen tussen 
15 en 65 jaar.  
Hieronder staan twee uitspraken naar aanleiding van diagram 5. 
1 Veel Turkse en Marokkaanse vrouwen die alleen maar de basisschool 

hebben gevolgd zullen waarschijnlijk van de eerste generatie zijn. 
2 Bij de Surinaamse vrouwen hebben minder vrouwen een MBO-opleiding 

gevolgd dan bij de Antilliaanse en Arubaanse vrouwen. 
 Omcirkel hieronder achter de cijfers 1 en 2 of deze uitspraak juist is of 

onjuist. 
uitspraak 1:  juist  /  onjuist 
uitspraak 2:  juist  /  onjuist 
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In Nederland kunnen gemeenten een migrantenadviesraad oprichten. 
In de migrantenadviesraad zitten mensen die van allochtone afkomst zijn, 
bijvoorbeeld Turken en Marokkanen. 
Tijdens de vergadering moeten zij Nederlands spreken. Dat heeft de 
gemeenteraad besloten. 
Zo’n migrantenadviesraad kan de gemeente advies geven over het 
integratiebeleid. 
 

2p 28 Ayden zegt: “In de migrantenadviesraad zitten mensen uit verschillende landen. 
Het is logisch dat er alleen Nederlands wordt gesproken.” 
Robin zegt: “De leden van de migrantenadviesraad moeten ook goed zijn 
ingeburgerd in Nederland om advies te kunnen geven.” 
Mirella zegt: “In de migrantenadviesraad moeten alleen maar allochtonen van de 
tweede generatie zitten.” 

 Omcirkel hieronder achter de cijfers 1, 2 en 3 of deze uitspraak juist is of 
onjuist. 

1 uitspraak van Ayden:  juist  /  onjuist 
2 uitspraak van Robin:  juist  /  onjuist 
3 uitspraak van Mirella:  juist  /  onjuist 
 
 
tekst 6 
Multiculturele sportdag op Rozenoord 
 
In het sportpark Rozenoord in de provincie Noord-Brabant wordt een 
multiculturele sportdag georganiseerd door migrantenorganisaties. 
Op het programma staan onder andere volleybal, atletiek, jeu de boules  
en een demonstratie olieworstelen. 
 
 

1p 29 Jan, Iris en Monique uit klas 4 VMBO van het Florijn College uit Breda 
bespreken de tekst uit de krant met elkaar. 
Ze zijn het niet eens met elkaar over welke migrantenorganisaties deze sportdag 
georganiseerd hebben. 
Jan zegt: “Het zullen vooral Turkse en Marokkaanse organisaties zijn, want dat 
is de grootste groep allochtonen in Nederland.” 
Iris zegt: “Het zullen vooral Surinaamse organisaties zijn, want de meeste 
Surinamers wonen in de provincie Noord-Brabant.” 
Monique zegt: “Het zullen vooral Chinese en Vietnamese organisaties zijn, want 
dat is de grootste groep allochtonen in Nederland.” 
Wie van de drie leerlingen heeft er gelijk? 
A Jan 
B Iris 
C Monique 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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tekst 7 
Bezit van koopwoningen 
 
Het eigen woningbezit van niet-westerse allochtonen is vaak kleiner  
dan bij autochtonen. 
Bij de niet-westerse allochtonen heeft 8% een koopwoning.  
Van de andere groepen allochtonen heeft tussen de 15% en 30%  
een koopwoning.  
Van de autochtonen in Nederland heeft iets meer dan 50% een  
koopwoning. 
 
 

1p 30 Een voorbeeld van een niet-westerse allochtoon is een 
A Duitser. 
B Belg. 
C Engelsman. 
D Marokkaan. 
 

1p 31 Veel niet-westerse allochtonen hebben geen koopwoning omdat  
A veel huizen in Nederland te klein zijn voor allochtonen om er in te wonen. 
B zij vaak lager betaalde banen hebben en dus te weinig geld om een huis te 

kunnen kopen. 
C ze hier maar tijdelijk zijn. 
 
 
 
 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2007 
tijdvak 1 

 
 

 aardrijkskunde CSE BB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
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. 
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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; 

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. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 
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4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 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. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen 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. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 40 scorepunten worden behaald. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Leefbaarheid en zorg in stedelijke en landelijke gebieden 
 

 1 A 
 

 2 maximumscore 1 
sanering 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 3 C 
 

 4 maximumscore 2 
• reden P 1 
• reden R 1 
 

 5 maximumscore 2 
• 1 = juist 1 
• 2 = onjuist 1 
 

 6 maximumscore 1 
ouderen 
 

 7 D 
 

 8 C 
 

 9 A 
 

 10 C 
 

 11 maximumscore 2 
− 1 = onjuist 
− 2 = juist 
− 3 = juist 
 
Indien drie antwoorden juist 2 
Indien twee antwoorden juist  1 
Indien één antwoord juist 0 
 

 12 C 
 

 13 maximumscore 2 
• 1 = onjuist 1 
• 2 = onjuist 1 
 

 14 B 
 

 15 maximumscore 2 
− 1 = onjuist 
− 2 = juist 
− 3 = onjuist 
 
Indien drie antwoorden juist 2 
Indien twee antwoorden juist  1 
Indien één antwoord juist 0 

Vraag Antwoord Scores Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

• 1 

 
Migratie en de multiculturele samenleving 

 
 16 A 

 
 17 D 

 
 18 maximumscore 2 

− 1 = onjuist 
− 2 = juist 
− 3 = onjuist 
 
Indien drie antwoorden juist  2 
Indien twee antwoorden juist  1 
Indien één antwoord juist 0 
 

 19 B 
 

 20 C 
 

 21 maximumscore 2 
− 1 = juist 
− 2 = onjuist 
− 3 = juist 
 
Indien drie antwoorden juist  2 
Indien twee antwoorden juist 1 
Indien één antwoord juist  0 
 

 22 C 
 

 23 B 
 

 24 maximumscore 1 
discriminatie / vooroordeel 
 

 25 A 
 

 26 C 
 

 27 maximumscore 2 
• 1 = juist 1 
• 2 = onjuist 
 

Vraag Antwoord Scores 
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 28 maximumscore 2 
− 1 = juist 
− 2 = juist 
− 3 = onjuist 
 
Indien drie antwoorden juist  2 
Indien twee antwoorden juist  1 
Indien één antwoord juist  0 
 

 29 A 
 

 30 D 
 

 31 B 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 30 mei naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
 
foto 1   Bron: Structuurplan, Maastricht 2005 
tekst 1   Vrij naar: de Volkskrant, 14-6-2005  
tekst 2   Vrij naar: Trouw 24-11-1998 
kaart 1   Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001 
tekst 3   Vrij naar: Geografie, 14-5-2005. 
diagram 1   Vrij naar: Demos, 2005 
tabel 1   Vrij naar: de Volkskrant, 12-11-2004 
kaart 2   Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001 
kaart 3   Vrij naar: De grote Bosatlas, 2003 
figuur 1   Vrij naar: Eigen archief 
tekst 4   Vrij naar: de Volkskrant, 22-1-2005 
kaart 4   Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001 
tekst 5   Vrij naar: De Telegraaf, 30-7-2005 
foto 2   Vrij naar: De Telegraaf, 30-7-2005 
kaart 5   Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2003 
diagram 2   Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001 
 
 
 

Vraag Antwoord Scores 
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kaart 6   Vrij naar: Elsevier, 3-09-2005  
diagram 3   Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001 
tabel 2   Vrij naar: Bevolkingsatlas van Nederland. 2003 
diagram 4   Vrij naar: Algemeen Dagblad, 27-11-2004 
foto 3   Bron: Spits, 16-1-2006 
kaart 7   Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001 
figuur 2   Bron: Gemeente Zwolle, 2006 
foto’s 4 en 5   Bron: Bevolkingsatlas van Nederland, 2003 
kaart 8   Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001 
diagram 5   Vrij naar: de Volkskrant 13-12-2004 
tekst 6   Vrij naar: BN/DeStem, 14-9-2005 
tekst 7   Vrij naar: Metro, 4-11-2005 
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 700045-2-729o  

Examen VMBO-BB 

2007 
 
 
 

 aardrijkskunde CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
 

Dit examen bestaat uit 30 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 40 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
woensdag 20 juni

9.00 - 10.30 uur

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

pen vragen 
 antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 

t meer 

eefbaarheid en zorg in stedelijke en landelijke gebieden 

A 
B 
C 
D 

A 
B 
C 
D

XB (2) (3)X
X

A 
B 
C 
D 

 (1) 

 
O
Geef niet meer
gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geef
dan twee redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling 
meegeteld. 
 

L

 
aart 1 

 en omgeving  
k
Arnhem
 

IJs
se

l

N
eder-R

ijn

Giesbeek

Rheden

Velp

Duiven

Huissen

0 2 4 km

ArnhemArnhem

Zevenaar

Dieren

Wester-
    voort

Oosterbeek

Wolfhezeolfhezeolfheze

Legenda:
snelweg wegplaats spoorweg

station

0 50 100 km

ligging kaartfragment

rivier dijk  
 

1p 1 p kaart 1 staat Arnhem en omgeving. Veel middelbare scholieren gaan elke 

Wolfheze en Safiya woont in 

aar het voorzieningenniveau in deze drie plaatsen. 
l gaan? 

 

O
dag naar Arnhem. Ook Carlijn, Dada en Safiya. Ze zijn alledrie net veertien 
geworden en wonen nog bij hun ouders.  
Carlijn woont in Giesbeek, Dada woont in 
Zevenaar.  
We kijken n
Welke van deze drie scholieren kan niet met de trein naar schoo
A Carlijn uit Giesbeek 
B Dada uit Wolfheze 
C Safiya uit Zevenaar
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foto 1 
Wegwijzer naar McDonald’s  
 

 
 

1p 2 McDonald’s is een internationale restaurantketen met veel restaurants in 
Nederland. Ook in het centrum van Arnhem bevindt zich een restaurant van  
McDonald’s. 
Wat kun je zeggen over het verzorgingsgebied van deze McDonald’s in 
Arnhem? 
A Het verzorgingsgebied beperkt zich tot de stad Arnhem.  
B Het verzorgingsgebied beperkt zich tot de provincie Gelderland. 
C Het verzorgingsgebied beperkt zich tot Nederland. 
 

1p 3 Hieronder staan vier voorzieningen van een wijk of buurt. 
− een supermarkt 
− een postkantoor 
− een bibliotheek 
− fietspaden 
Welke voorziening verhoogt de verkeersveiligheid van een wijk of buurt? 
A een supermarkt 
B een postkantoor 
C een bibliotheek 
D fietspaden  
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tekst 1 
streeks 1980 

Een boek uit 1981 beschrijft de gemiddelde afstand tussen huis en winkels op 
het platteland en in de stad in Nederland: ‘De afstand tussen huis en winkels in 
de buurt wisselt van 700 meter in de stad tot 1,2 kilometer op het platteland.  
De afstand tot echt uitgebreide voorzieningen, zoals een groot warenhuis, zoals 
de Bijenkorf, varieert van 4 tot 7 kilometer’. 
 
 

2p 4 Naar aanleiding van tekst 1 vragen Alice en Kim zich af hoe het komt dat de 
afstand tot zo’n groot warenhuis, zoals de Bijenkorf, zo veel groter is dan de 
afstand tot winkels in de buurt. 
Kim zegt: ”De afstand tot zo’n groot warenhuis is groter omdat de 
drempelwaarde hoger is.” 
Alice zegt: “De afstand tot zo’n groot warenhuis is groter omdat de reikwijdte 
groter is.” 

 Omcirkel hieronder achter Kim en Alice of zij gelijk hebben of niet. 
Kim:  gelijk  /  ongelijk 
Alice:  gelijk  /  ongelijk 

 

n 

Onderzoek naar afstanden om
 

 
1p 5 In 2006 is opnieuw een onderzoek gedaan naar de afstand tussen huis en

winkels in de buurt.  
sultaat zijn geweest van dit onderzoek in 2006? Wat zal het re

De gemidA delde afstand tussen huis en winkels op het platteland in 
Nederland is kleiner geworden. 
De gemB iddelde afstand tussen huis en winkels op het platteland in 
Nederland is gelijk gebleven. 
De gemiddelde afstand tussen huis en winkels op het platteland iC 
Nederland is groter geworden. 
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tekst 2 
Grote veranderingen in de woonwijk Blekkerhoek in Raalte 

oor nieuwe woningen. 
 opgeknapt worden en aangepast aan deze tijd. 
 als seniorenwoning1) geschikt gemaakt worden. 

 
In de gemeente Raalte gaat in de woonwijk Blekkerhoek heel wat veranderen. 
De woningen in deze wijk zijn in de jaren vijftig gebouwd. 
Ze zijn verouderd en voldoen niet meer aan de huidige eisen.  
De woningen kunnen 
1 gesloopt worden en vervangen worden d
2
3
 
1) Seniorenwoningen zijn woningen voor mensen van 55 jaar en ouder. 
 
 
kaart 2 
Raalte  
 

0 50 100 km

Raalte

 
 

1p 6  
Ble ehandeling van het thema Leefbaarheid in 

e aardrijkskundeles bespreken de leerlingen tekst 2. 
oop zegt: “In de tekst wordt zowel gesproken over sanering als over renovatie.” 

Karel zegt: “In de tekst wordt alleen gesproken over renovatie.” 
Marieke zegt: “In de tekst wordt alleen gesproken over sanering.” 
Wie heeft er gelijk? 
A Joop 
B Karel 
C Marieke 
 

2p 7 Seniorenwoningen zijn bestemd voor mensen van 55 jaar en ouder. 
 Noem twee voordelen van dit soort woningen voor de bewoners. 

 
1 ......................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 
2 ......................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 

In het artikel wordt een aantal mogelijkheden genoemd om de woonwijk
kkerhoek op te knappen. Bij de b

d
J
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foto’s 2, 3 en 4   
Drie foto’s van verschillende woonwijken  
 
foto 2     foto 3 
 

 

foto 4 
 

 
 

ant een artikel over sanering in een woonwijk. 1p 8 
 vindt Lisanne foto’s van verschillende wijken. 

nwijk zal deze sanering waarschijnlijk plaatsvinden? 
jk op foto 2 

 

Lisanne ziet in de kr
In een atlas
In welke woo
A de woonwi

de woonwijk op foto 3 B
C de woonwijk op foto 4 
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kaart 3 
Herkomst hartoperatiepatiënten van twee ziekenhuizen, januari 1995 tot en 

et juni 1996   m
 

0 25 50 km

Aantal patienten van 15 jaar en ouder,
per 100 000 inwoners, die een hart-
operatie hebben ondergaan

minder dan 5
  5 - 10
10 - 50
50 of meer

Utrecht
Nieuwegein H

H

Legenda:

 
 

1p 9 In de twee ziekenhuizen, die op kaart 3 zijn aangegeven met een H, worden 
grote en ingewikkelde hartoperaties uitgevoerd.  
Het verzorgingsgebied van de beide ziekenhuizen is 
A de stad Utrecht. 
B de regio Utrecht. 
C een groot deel van Nederland. 

ikkelde hartoperaties 

en? 

. .................................................................................... 

 
 

 
1p 10 In Nederland zijn heel wat ziekenhuizen.  

In een beperkt aantal ziekenhuizen worden grote en ingew
uitgevoerd. 

 Wat is daarvoor de red
 
.... ...................................
 
............................................................................................................................
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diagram 1  
Bevolkingsdiagram, 1999  
 

5%432112345% 0

80+
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

5-9
0-4

mannenmannen vrouwenvrouwenvrouwen

 
 

1p 11 Naar aanleiding van bovenstaand bevolkingsdiagram ontstaat in de klas een 
discussie over de volgende vraag: Waarom is het aantal vrouwen van 70 jaar en 
ouder veel groter dan het aantal mannen van 70 jaar en ouder? 
Huriye zegt: “Dat komt doordat er meer meisjes worden geboren.” 
Karel zegt: “Dat komt doordat vrouwen een hogere levensverwachting hebben.” 
Kim zegt: “Dat komt doordat de vergrijzing bij de vrouwen veel kleiner is.” 
Welke leerling heeft gelijk? 
A Huriye 

 Karel 

2p 12 
s van een stad kan 

. ...................................................................... 

. 

............................................................................ 

B
C Kim 
 
Het aantal inwoners van een stad kan toenemen. 

 en waardoor het aantal inwonerNoem twee reden
toenemen. 

 
 . .................................................1

 
...........................................................................................................................
 
2 .. ...........................................
 
............................................................................................................................ 
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kaart 4 
Turkije, gemiddeld inkomen per inwoner, per provincie, 1996 in euro’s  
 

100 200 km0
Legenda:
gemiddeld inkomen per inwoner, per provincie, 1996 in euro s

minder dan 1600 1600 - 2400 3200 of meer

Georgie

Iran

BulgarijeBulgarije

Gr.

Syrie Irak

ArmenieArmenie

 
 

hting 
ije.” 

e gemiddelde levensverwachting zal overal in Turkije even hoog 

el hieronder achter de cijfers 1, 2 en 3 of deze uitspraak juist is of 
onjuist. 

3 ist 

ezondheidszorg en bevolking in enkele landen in 2000 

land P land Q land R 

 
2p 13 Het welvaartsniveau in een land of gebied is van invloed op de 

levensverwachting. In de klas ontstaat hierover een discussie.  
Drie leerlingen doen de volgende uitspraken. 
Jeroen zegt: “Als we naar Turkije kijken dan zal de gemiddelde 
levensverwachting het hoogst zijn in Oost-Turkije.” 
Pelin zegt: “Als we naar Turkije kijken dan zal de gemiddelde levensverwac
het hoogst zijn in West-Turk
Naimi zegt: “D
zijn.” 

 Omcirk

1 uitspraak van Jeroen:  juist  /  onjuist 
2 uitspraak van Pelin:  juist  /  onjuist 

uitspraak van Naimi:  juist  /  onju
 
tabel 1 
G
 
 
zuigelingensterfte in ‰ 49 4 5 
kraamvrouwensterfte in ‰ 180 7 10 
levensverwachting in jaren 71 78 79 
ingeënte kinderen onder 1 jaar in % 79 95 97 

 
In de tabel 1p 14 staan gegevens over de gezondheidszorg van enkele landen.  
In willekeurige volgorde zijn dit Frankrijk, Nederland en Turkije. 
Welke gegevens horen bij Turkije? 
A land P 
B land Q 
C land R 
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kaart 5 
De wereld  
 

0 2500 5000 km

1

2

3

4

 
 

1p 15 n 4.  
jfers? 

Op kaart 5 staan vier landen aangegeven met de cijfers 1, 2, 3 e
In welk antwoord staan de juiste namen achter de ci
 1 2 3 4 
A  Indonesië Suriname Turkije Marokko 
B  Indonesië Suriname Marokko Turkije 
C  Suriname Marokko Indonesië Turkije 
D  Suriname Marokko Turkije Indonesië 

 
1p 16 oeilijkst te organiseren zijn? 

 Turkije 

In welk land zal de gezondheidszorg het m
A Indonesië 
B Marokko 
C
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Migratie en de multiculturele samenleving 
 
 
tekst 3 
Multiculturele sportdag  
 
In een sportpark wordt een multiculturele sportdag  
georganiseerd door migrantenorganisaties. 
Op het programma staan onder andere volleybal, atletiek,  
jeu de boules en een demonstratie Turks olieworstelen. 
Het doel is om door middel van sport … X … verschillende  
culturen te bevorderen. 
 
 

1p 17 In een sportpark werd in september 2005 een sportdag georganiseerd. 
Bij de letter X is de tekst open gelaten. 
Welke woorden moeten op de stippellijn bij de letter X worden ingevuld? 
A inburgering van 

 integratie van 

 

B
C segregatie tussen 
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kaart 6      tekst 4  
van Chinezen in Nederland Herkomst 

 

0 1000 2000 km

Nederland

Suriname
6%

China
35%

Hongkong
23%

Hongkong
23%

20%

Overige landen
16%

Nederland

Er zijn naar

afkomstig u

verschillen

 schatting 
100.000 Chinezen in 
Nederland. Ze zijn 

it verschillende 
landen en ze spreken 

de talen. Slechts 
% van de Chinezen is 

afkomstig uit China. 
gkong, Indonesië en 

Suriname zijn andere, 
belangrijke landen van 
herkomst. 

ar 
Nederland om er te werken 

vrachtschepen, als 
pindaverkopers en later als 
kok of kelner in de 
restaurants. 

 
1p 18 Hoe kun je de in bovenstaande tekst genoemde Chinezen het beste noemen? 

A arbeidsmigranten 
B gezinsherenigers 
C gezinsvormers 
D politieke vluchtelingen 
 

1p 19 Welke groep Chinezen zal de minste problemen hebben gehad met de integratie 
in de Nederlandse samenleving? 
A De Chinezen die uit China komen. 
B De Chinezen die uit Hongkong komen. 
C De Chinezen die uit Suriname komen. 
 

35

Hon

Ze kwamen na

als stoker op 
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tabel 2 
Bevolking van Almere verdeeld naar herkomst, 2004  
 

113.381
3.826
3.165

975
676
495
492
434
391
340
995
838
499
423

16.551
4.058
4.754
2.444

425
1.995

Nederland
voormalig Nederlands-Indie
Duitsland
Groot-Brittannie
Belgie
Italie
Spanje
Polen
Frankrijk
Portugal
overige EU-landen
voormalig Joegoslavie
voormalig Sovjet Unie
overig Europa
Suriname
Nederlandse Antillen
Marokko
Turkije
Verenigde Staten
overig Amerika

Ghana
Egypte
Zuid-Afrika
overig Afrika
Indonesie
Irak
Iran
Afghanistan
China
Vietnam
Filippijnen
Pakistan
Hongkong
India
overig Azie
Australie en overig Oceanie
overig/onbekend

totaal

Afrika
4.007

867
509
389

2.242
2.165
1.309
1.180

526
516
514
491
483
367
366

1.233
347

64

170.725

land land

Azie
9.150

 

n, verdeeld naar lan
 

1p 20 Tabel 2 laat de bevolking van de stad Almere in 2004 zie d 
van herkomst. 

e grootste groep inwoners in Almere die niet in Nederland is geboren, komt uit 
 de Nederlandse Antillen. 

s-Indië. 

2p 21 n de allereerste bewoners van de stad Almere de 
leutel van hun nieuwe huis. Vanaf die datum is de stad gaan groeien. 

 het aantal autochtonen. 
erd als in Amsterdam. 
n 2 of deze uitspraak juist is of 

onjuist. 
uitspraak 1:  juist  /  onjuist 
uitspraak 2:  juist  /  onjuist 
 

D
A
B Suriname. 
C Marokko. 
D voormalig Nederland
 
Op 30 november 1976 krege
s
Hieronder staan twee uitspraken over Almere.  
Gebruik hierbij ook tabel 2. 
1 Het aantal allochtonen is groter dan
2 In Almere zijn evenveel buurten gesane

 Omcirkel hieronder achter de cijfers 1 e
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tekst 5 
Aantal asielzoekers in de Europese Unie, periode 2003 - 2004 

Het aantal asielzoekers in de Europese Unie (EU) blijft sterk dalen. 
De EU telde in 2004 ongeveer 282.000 asielzoekers.  
Ten opzichte van 2003 is het aantal met eenvijfde deel gedaald.  
 
 

2p 22 Hieronder staan vier mogelijke redenen waarom steeds minder mensen asiel 
aanvragen in de Europese Unie. 
1 Er zijn geen oorlogen meer in de wereld. 
2 Europa is veel strenger geworden bij het toelaten van asielzoekers. 
3 In veel Europese landen ging het in deze periode minder goed met de 

economie. 
4 Veel Afrikaanse landen hebben nu een tekort aan werknemers. 
Twee van deze redenen zijn juist 

 Welke twee redenen zijn juist? 
 
............................................................................................................................ 

... 

. 

................................................................................................... 

 

 
.........................................................................................................................
 
...........................................................................................................................
 
.........................
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kaarten 7 en 8 
Vergrijzing in 1995 en 2025   
 

(verwacht) percentage bejaarden van de totale bevolking per provincie 

10 - 12
12 - 14
14 - 16

18 - 20
20 - 22
22 - 24
24 of meer

minder dan 10

Legenda: Legenda:

0 50 100 km 0 50 100 km 

1995 2025

 
 
 

2p 23  2025 verwachten we dat de vergrijzing in het westen minder zal zijn dan in de 

ogelijke redenen zijn: 

 migratie van vooral ouderen vanuit het westen naar andere delen van 
Nederland 

3 hoger sterfte-overschot in het westen dan in de rest van Nederland 
Twee van deze redenen zijn juist. 

 Welke twee redenen zijn juist? 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 
 

In
rest van Nederland. 
M
1 de komst van vooral jongere migranten naar de Randstad 
2
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foto 5 
De minister op werkbezoek, 2005  
 

 
 
 
kaart 9      kaart 10 
Spreiding van allochtonen uit Stadsdelen van Den Haag 

  

 

Suriname, Aruba en de
Nederlandse Antillen over  
Den Haag 

Loosduinen

Scheveningen

Haagse Hout

Segbroek

Escamp

Laak

Centrum

grens stadsdee
Legenda:

0 1 2 km

Totaal aantal  Surinaamse en 
Antilliaanse  allochtonen: 48 900 (11,1%)

0%
1
5
10
20

 

 
 
De Minister van Vreemdelingenzaken en Integratie kreeg tijdens een 
werkbezoek aan het Haagse zorgcentrum Transvaal allerlei hapjes aangeboden. 
In dit zorgcentrum komen veel Surinamers van hindoestaanse afkomst. 
Walter en Lisette van klas 4B bespreken foto 5 en de kaarten 9 en 10. 
Hiermee zoeken zij uit in welk stadsdeel het zorgcentrum Transvaal ligt. 
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1p 24 ntwoord van Walter en Lisette is juist? 
broek. 

 Zorgcentrum Transvaal ligt in Scheveningen. 
C Zorgcentrum Transvaal ligt in Loosduinen. 
D Zorgcentrum Transvaal ligt in het Centrum. 
 
 
tekst 6 
Werken aan een prettige en leefbare wijk 
 
Stadsdelen die door … X ... onleefbaar zijn geworden, moeten worden 
aangepakt. Desnoods met gedwongen verhuizingen.  
Maar ook de wijk en de buurt zelf spelen een grote rol bij het werken aan 
een prettige en leefbare wijk. 
 
 

1p 25 Welk woord is op de stippellijn bij X in bovenstaande tekst weggelaten? 
A integratie 
B segregatie 

 stadsvernieuwing 
 verpaupering 

u mogelijk 

en Haag - De 31 grootste steden in Nederland hoeven straks kansarme 
bewoners niet meer in oude wijken toe te laten. 
 
 

2p 26 Hieronder staan drie mogelijke redenen van de regering om deze maatregel in te 
voeren. 
1 om de segregatie in de stad te verminderen 
2 om verdere verpaupering van oude wijken tegen te gaan 
3 om suburbanisatie van allochtonen tegen te gaan. 

 Omcirkel hieronder achter de cijfers 1, 2 en 3 of deze mogelijke reden juist is 
of onjuist. 

reden 1:  juist  /  onjuist 
reden 2:  juist  /  onjuist 
reden 3:  juist  /  onjuist 

Welk a
A Zorgcentrum Transvaal ligt in Seg
B

C
D
 
 
tekst 7 
Hard ingrijpen in wijken is n
 
D
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tekst 8      foto 6 
engd naar school  

ver de Roosendaalse basisscholen 
oet desnoods worden bevorderd 

n leerlingenstop,” zegt de 

Gemengd naar school Gem
  

 

“Een goede verdeling van allochtone 
leerlingen en autochtone leerlingen 
o
m
door ee
onderwijswethouder. 

 
 

1p 27 ande tekst wil de onderwijswethouder van Roosendaal de 
 autochtone leerlingen beter verdelen over alle 

sendaal. Desnoods door een leerlingenstop op enkele 

en nadeel ervan is echter 
de afstand naar school groter kan worden. 

n. 
  

Volgens bovensta
allochtone leerlingen en
basisscholen in Roo
cholen. s

E
A dat 
B dat er erg grote scholen zullen ontstaa

dat ouders meer schoolgeld zullen moeten gaan betalen.C
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diagram 2 
Uitkeringen aan drie verschillende groepen mensen   
 

0 10 20 30

niet- westerse immigranten

westerse immigranten

Nederlanders

procent 
 

2p 28 Tijdens de aardrijkskundeles van mevrouw De Wilde wordt bovenstaande grafiek 
besproken. 
Meriam zegt: ”Logisch dat de groep niet-westerse immigranten met een uitkering 
zo groot is. Veel niet-westerse immigranten zijn asielzoekers en die mogen nog 

iet werken.” 

r 

 
 
 
 
 

n
Josien zegt: ”Veel niet-westerse immigranten zijn vaak ongeschoold of niet 
voldoende geschoold. Hierdoor krijgen zij vaak moeilijker een baan en eerde
een uitkering.” 

 Omcirkel hieronder achter de namen Meriam en Josien of deze uitspraak 
juist is of onjuist. 

uitspraak Meriam:  juist  /  onjuist 
uitspraak Josien:  juist  /  onjuist 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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tekst 9  
Dubbele wachtlijsten 
 
Het Rotterdamse gemeentebestuur wil onder meer met  
dubbele wachtlijsten (één voor allochtone kinderen en één voor  
autochtone kinderen) bereiken dat er meer gemengde scholen  
komen en minder zwarte scholen.  
 
 

2p 29 Hieronder staan twee uitspraken naar aanleiding van tekst 9. 
1 Te weinig gemengde scholen is het probleem van alle gemeenten in 

Nederland. 

l hieronder achter de cijfers 1 en 2 of deze uitspraak juist is of 

ist  /  onjuist 

rote stad  

2 Taalachterstand komt alleen voor op zwarte scholen in de vier grote steden. 
 Omcirke

onjuist. 
uitspraak 1:  juist  /  onjuist 
uitspraak 2:  ju
 
foto 7 
Een flat in een g
 

 
 

1p 30 Bovenstaande foto is genomen in een grote stad ergens in Nederland. 
In deze flat wonen waarschijnlijk veel 
A westerse immigranten. 
B niet-westerse immigranten. 
C autochtone Nederlanders. 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2007 
tijdvak 2 

 
 

 aardrijkskunde CSE BB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
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. 
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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; 

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. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 
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4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 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. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen 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. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 40 scorepunten worden behaald. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Vraag Antwoord Scores 

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Leefbaarheid en zorg in stedelijke en landelijke gebieden 
 

 1 A 
 

 2 A 
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Vraag Antwoord Scores 

 3 D 
 

• 1 
• 1 

 4 maximumscore 2 
• Kim heeft gelijk 
• Alice heeft gelijk 
 

 5 C 
 

 6 A 
 

 7 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− Dan kunnen ze langer zelfstandig blijven wonen. 
− De woningen zijn gelijkvloers. 
− Er wonen mensen van dezelfde leeftijdsgroep. 
 
per juist antwoord 1 
 

 8 C 
 

 9 C 
 

 10 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Daar zijn speciale specialisten voor nodig. 
− Het komt niet zo heel veel voor. 
− De drempelwaarde voor dit soort ziekenhuizen is heel erg hoog. 
 

 11 B 
 

 12 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− geboorte-overschot 
− migratie-overschot 
− meer geboortes 
− meer vestiging 
− bouw van meer woningen 
 
per juist antwoord  1 
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Vraag Antwoord Scores 

 13 maximumscore 2 
1 = onjuist 
2 = juist 
3 = onjuist 
 
Indien drie antwoorden juist  2 
Indien twee antwoorden juist  1 
Indien één antwoord juist  0 
 

 14 A 
 

 15 D 
 

 16 A 
 

Migratie en de multiculturele samenleving 
 

 17 B 
 

 18 A 
 

 19 C 
 

 20 B 
 

 21 maximumscore 2 
• uitspraak 1 = onjuist 1 
• uitspraak 2 = onjuist 1 
 

 22 maximumscore 2 
• reden 2 1 
• reden 3 1 
 

 23 maximumscore 2 
• reden 1 1 
• reden 2 1 
 

 24 D 
 

 25 D 
 
 
 

Vraag Antwoord Scores Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

• 1 

 26 maximumscore 2 
reden 1 = juist 
reden 2 = juist 
reden 3 = onjuist 
 
Indien drie antwoorden juist 2 
Indien twee antwoorden juist  1 
Indien één antwoord juist  0 
 

 27 A 
 

 28 maximumscore 2 
• uitspraak Meriam = juist 
• uitspraak Josien = juist 1 
 

 29 maximumscore 2 
• uitspraak 1 = onjuist 1 
• uitspraak 2 = onjuist 1 
 

 30 B 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 22 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
kaart 1 Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001 
foto 1 Bron: Eigen archief 
tekst 1 Vrij naar: Het leven van een Nederlander, Prof. dr. H. Galjaard, 1981 
tekst 2 Vrij naar: Stentor, 31-10-2005 
kaart 2 Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001 
foto’s 2, 3, 4 Bron: Basis Bosatlas, 2003 en eigen archief 
kaart 3 Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001 
diagram 1 Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001 
kaart 4 Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2003 
tabel 1 Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001 
kaart 5  Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001 
tekst 3 Vrij naar: BN/DeStem, 14-09-2005 
kaart 6, tekst 4 Vrij naar: de Volkskrant, 8-2-2005 
 

Vraag Antwoord Scores Vraag Antwoord Scores 
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tabel 2 Vrij naar: To the point, kerngegevens van Almere, 2004 
tekst 5 Vrij naar: NRC, 18-4-2005 
kaarten 7, 8 Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001 
foto 5 Bron: BN/De Stem, 18-11-2005 
kaart 9, 10 Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001 
tekst 6 Vrij naar: BN/DeStem, 30-4-2005 
tekst 7 Vrij naar: Spits, 19-1-2005 
tekst 8 Vrij naar: BN/De Stem, 11-11-2005 
foto 6 Bron: het Onderwijsblad, 4-3-2006 
diagram 2 Vrij naar: Elsevier, 28-05-2005 
tekst 9 Vrij naar: de Volkskrant, 23-12-2004 
foto 7 Bron: Elsevier, 19-03-2005 
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600013-1-649o 

Examen VMBO-BB 

2006 
 
 
 

 AARDRIJKSKUNDE CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 

Dit examen bestaat uit 32 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 40 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
woensdag 31 mei
11.30 - 13.00 uur

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________
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600013-1-649o 2 ga naar de volgende pagina 

 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
 
MIGRATIE EN DE MULTICULTURELE SAMENLEVING 
 
diagram 1 
Voorkeur van jongeren voor of meteen trouwen, of eerst samenwonen en dan 
trouwen, of ongehuwd samenwonen  

 
tekst 1 
Scholierenonderzoek over trouwen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p  1  Hoeveel procent van de Turkse meisjes wil meteen trouwen? 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................

A 
B 
C 
D

A 
B 
C 
D

XB(2) (3)X
X

A 
B 
C 
D

 (1) 

In 1996 en in 1999 is een scholierenonderzoek over trouwen en samenwonen 
gehouden. Aan jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar werden drie vragen gesteld: 
1)  Wil je in de toekomst meteen trouwen? 
2)  Wil je in de toekomst eerst samenwonen en dan trouwen? 
3)  Wil je in de toekomst ongehuwd samenwonen? 
Uit het onderzoek bleek dat er grote verschillen bestaan bij de bevolkingsgroepen van 
diagram 1.  
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Legenda:
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1p  2  Noem een belangrijke reden waarom veel Turkse meisjes ervoor kiezen om meteen te 
trouwen en niet eerst te gaan samenwonen. 

 
Reden: ...............................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
foto 1 
Een vertrekkend schip met emigranten in de Rotterdamse haven 
 

 
 

1p  3 Foto 1 is genomen in de Rotterdamse haven tussen 1950 en 1960. 
Op deze foto is een vertrekkend schip met emigranten te zien. 
Naar welke landen vertrokken veel emigranten tussen 1950 en 1960? 
A Canada en de Verenigde Staten 
B China en Indonesië 
C Duitsland en België 
D Suriname en de Nederlandse Antillen 
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kaart 1     kaart 2 
Verstedelijking in de provincie Percentage allochtonen in de provincie 
Overijssel, in 1994/1995 Overijssel, in 1994/1995 
 

 
2p  4 Hieronder staan twee uitspraken over de kaarten 1 en 2 van de provincie Overijssel. 

1 Hoe groter de verstedelijking, hoe hoger het percentage allochtonen. 
2 De meeste zwarte scholen zul je vinden in de gebieden aangegeven op kaart 1 met 

‘overig’. 
 Omcirkel hieronder achter de cijfers 1 en 2 of deze uitspraak juist is of onjuist. 

 
Uitspraak 1: juist / onjuist 
Uitspraak 2: juist / onjuist 
 

1p  5 Veel vaders van Turkse kinderen zijn tussen 1960 en 1979 naar Nederland gekomen.  
Wat was daarvoor de belangrijkste reden? 
A Er was oorlog in Turkije. 
B Hier was vrije schoolkeuze. 
C In Nederland was veel werk in de landbouw. 
D In Nederland was veel werk in de industrie. 

0 50 100 km

ligging kaartfragment

Overijssel

0 10 20 km
Legenda:
verstedelijking

steden
verstedelijkt gebied

overig
0 10 20 km

Legenda:
% allochtonen

minder dan 0,5
0,5 - 1,0

1,0 - 5,0
meer dan 5,0
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kaart 3 
De verdeling van allochtonen over de zeven stadsdelen van Den Haag 
 

 
foto 2 
Een markt in Den Haag 
 

 
1p  6 Den Haag bestaat uit zeven stadsdelen. 

Op kaart 3 staat de verdeling van allochtonen over de zeven stadsdelen van Den Haag.  
Foto 2 is genomen op een markt in een bepaald stadsdeel in Den Haag. 
In welk stadsdeel zal deze foto vrijwel zeker zijn gemaakt? 
A in het stadsdeel Centrum 
B in het stadsdeel Haagse Hout 
C in het stadsdeel Loosduinen 
D in het stadsdeel Scheveningen

0 1 2 km

Loosduinen

Scheveningen

Haagse Hout

Segbroek

Escamp

Laak
Centrum

Aantal allochtonen per stadsdeel,
1999

één blokje is 1000 personen

Legenda:
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tekst 2 
 

 
2p  7 Naar aanleiding van tekst 2 ontstaat er in de klas een discussie over de Deventer 

Zaanstraat. 
Fuat zegt: “Deze straat ligt vast en zeker in een nieuwbouwwijk aan de rand van 
Deventer.” 
Kees zegt: “Deze straat lijkt een goed voorbeeld van integratie van verschillende 
volkeren.” 
Safiya zegt: “Deze straat wordt vooral bewoond door mensen die als politiek vluchteling 
naar Nederland zijn gekomen.” 
Willem zegt: “Deze straat is een voorbeeld van een multiculturele samenleving in het 
klein.” 

 Welke twee leerlingen hebben gelijk? 
 
1 .......................................................................................................................................  
 
2 .......................................................................................................................................  
 

Oranjegevoel bindt mensen
in kleurrijke buurt Deventer
DEVENTER- 19-6-2004
De Deventer Zaanstraat. Een 
straat half Nederlands, half 
buitenlands. Een smeltkroes van 
culturen. Achter verveloze deuren 
wonen Turken, Irakezen, Joego-
slaven, een Belg en Nederlanders. 
Ieder met zijn eigen verhaal.

Die verscheidenheid aan bewo-
ners maakt de Zaanstraat tot een 
kleurrijke samenleving.
Maar in deze dagen van het Euro-
pees voetbalkampioenschap  
overheerst slechts één kleur het 
straatbeeld: oranje.
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tekst 3 
Het verhaal van Arton, een Albanees uit Kosovo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2p  8 Hieronder staan vier begrippen die betrekking hebben op allochtonen in Nederland. 
- arbeidsmigrant 
- asielzoeker 
- economische vluchteling 
- politieke vluchteling 

 Welke twee van bovenstaande begrippen zijn van toepassing op Arton? 
 
1 .......................................................................................................................................  
 
2 .......................................................................................................................................  
 

“In 1996, ik was toen vijftien, moest 
ik in het Servische leger. Dat wilde ik 
niet, ik wilde niet vechten tegen mijn 
eigen volk. Ik ben toen gevlucht. In 
een vrachtwagen, de grens over. De 
reis was met meerdere mensen, 
maar zonder mijn familie of vrienden. 
Eenmaal in Nederland werd ik 
gedropt in Breda. Ik kende niemand, 
wist niet waar ik naar toe moest. 
Uiteindelijk heb ik het aan een vrouw 
op straat gevraagd. Zij begreep dat ik 
een vluchteling was en heeft toen op 
een papiertje geschreven waar ik 
naar toe moest. Ik moest naar het 
opvangcentrum in Rijsbergen, vlakbij 
Breda.” 
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kaart 4 
Belangrijke …… X …… voor Nederlanders in 2004 
 
 

 
1p  9 Boven kaart 4 staat een kop. Er is een woord weggelaten. 

Welk woord moet er op de stippellijn bij …X… worden ingevuld? 
A emigratielanden 
B immigratielanden 
 

1p  10 Naar aanleiding van kaart 4 ontstaat er in de aardrijkskundeles een discussie in  
klas 4 VMBO. 
Antonio zegt: “In de donker gekleurde landen op kaart 4 is iedereen welkom als je maar 
de taal van het land spreekt.” 
Carmen zegt: “In de donker gekleurde landen op kaart 4 heeft men vooral graag 
Nederlanders die een vakopleiding en voldoende geld hebben.” 
Kira zegt: “In de donker gekleurde landen op kaart 4 heeft men vooral behoefte aan  
Nederlanders die met pensioen zijn en/of de taal van het land goed spreken.” 
Welke leerling heeft gelijk? 
A Antonio 
B Carmen 
C Kira 
 

Canada
Toegelaten worden bijvoorbeeld: 
komieken, boeren en metse-
laars.
Nieuwkomers moeten minimaal 
10.000 Canadese dollars (EUR 
6.200) meebrengen.VS

Toegelaten worden bijvoorbeeld: 
professoren, sportmensen, artiesten, 
kunstenaars of wetenschappers.
Mensen die een eigen zaak beginnen, 
moeten 1 miljoen dollar startkapitaal 
meebrengen en zorgen voor werkgele-
genheid voor minimaal 10 Amerikanen.

Brazilië
Toegelaten worden bijvoorbeeld: 
directeuren, managers en onder-
zoekers.
Ook investeerders met minimaal 
200.000 dollar zijn welkom.
Gepensioneerden moeten mini-
maal een pensioen hebben van 
2.000 dollar per maand.

Nieuw-Zeeland
Toegelaten worden bijvoorbeeld: 
leraren, architecten en vroed-
vrouwen.
Maximale leeftijd 55 jaar.

Australië
Toegelaten worden bijvoorbeeld: 
artsen, verplegend personeel en 
dakdekkers.
Maximale leeftijd 45 jaar.
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kaart 5  
Spreiding allochtonen in Rotterdam   

 
2p  11 De wijk Feijenoord (zie kaart 5) is een typisch voorbeeld van een achterstandswijk. 

Een aantal mogelijke kenmerken zijn: 
V vooral koopwoningen 
W weinig openbaar groen 
X veel mensen met lage inkomens 
Y veel werkloosheid 
Z veel vrijstaande woningen 

 Welke drie kenmerken zijn van toepassing op de wijk Feijenoord? 
 
1 .......................................................................................................................................  
 
2 .......................................................................................................................................  
 
3 .......................................................................................................................................  
 
 
 

Legenda:
allochtonen

minder dan 11,2%
11,2-22,4%

22,4-33,6%
33,6-44,8%

meer dan 44,8%

0 2,5 5 km

Nieuwe Maas

Feijenoord
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tekst 4 
Huwelijksmigratie als het grootste probleem voor integratie 
 
 
 
 
 

2p  12 Mustafa, die in Utrecht woont en getrouwd is met een vrouw uit Turkije, zegt: “Dat is 
logisch. Alle vrouwen uit Turkije hebben een veel betere opleiding gevolgd dan 
Nederlandse vrouwen.” 
Huriye, die ook in Utrecht woont en getrouwd is met een man uit Marokko, zegt: “Dat is 
logisch. Marokkaanse mannen hebben een veel betere opleiding gevolgd dan 
Nederlandse mannen.” 

 Zet achter de namen Mustafa en Huriye of deze uitspraak juist is of onjuist. 
 
Mustafa: juist / onjuist  
Huriye: juist / onjuist 
 

1p  13 Veel allochtone mannen trouwen met een vrouw die zij ophalen in hun vaderland. Dat 
levert de nodige problemen op bij het integreren in de Nederlandse samenleving.  
Welke van de onderstaande vrouwen zal waarschijnlijk de minste problemen ondervinden 
bij het integreren in de Nederlandse samenleving?  
A Leyla uit Marokko 
B Rosa uit Suriname 
C Semra uit Turkije 
 

1p  14 De leerlingen van de Basisberoepsgerichte Leerweg van het Carmel College Salland 
bereiden zich voor op het aardrijkskunde-examen.  
Tijdens de behandeling van het onderwerp ‘Migratie en de multiculturele samenleving’ 
maakt hun docent de volgende opmerking:  
“Tussen 1970 en 1999 zijn bijna drie miljoen allochtonen naar Nederland gekomen.” 
Welk kenmerk is van toepassing op deze allochtonen die tussen 1970 en 1999 naar 
Nederland zijn gekomen? 
A Zij waren allemaal hooggeschoold. 
B Zij wonen vooral in de noordelijke provincies. 
C Zij wonen vooral in de steden. 
 

Het grootste deel van de Turken en Marokkanen trouwt met iemand uit Turkije 
of Marokko. Twee voorbeelden hiervan zijn Mustafa en Huriye. 
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foto 3  
Straatbeeld jaren 60  

 
foto 4 
Straatbeeld omstreeks 2000    

 
1p  15 Het straatbeeld van veel grote steden is veranderd (zie de foto’s 3 en 4). 

 Geef hiervoor een reden. 
 
Reden ...............................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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tekst 5 
Verdeling leerlingen over verschillende scholen 
 
 
 
 
 
 

1p  16 Naar aanleiding van tekst 5 ontstaat er in de klas een discussie. 
Jamila zegt: “Ik denk dat heel veel allochtonen dan de stad verlaten en gaan wonen in de 
randgemeenten.” 
Karim zegt: “Ik denk dat heel veel autochtonen dan de stad verlaten en gaan wonen in de 
randgemeenten.” 
Loes zegt: “Ik denk wel dat heel veel allochtonen dan van de Randstad naar Noord-
Nederland verhuizen.” 
Wout zegt: “Ik denk wel dat heel veel autochtonen dan van de Randstad naar Noord-
Nederland verhuizen.” 
Wie van de leerlingen heeft waarschijnlijk gelijk? 
A Jamila 
B Karim 
C Loes 
D Wout 
 

De Nederlandse regering denkt erover om in de grote steden de allochtone leerlingen 
beter te verdelen over de verschillende scholen. Als dat gebeurt, dan worden alle 
scholen in de grote steden voor eenderde wit en tweederde zwart. 
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LEEFBAARHEID EN ZORG IN STEDELIJKE EN LANDELIJKE GEBIEDEN 
 
kaart 6 
Deel van Noord-Brabant   
 

 
1p  17 Bas, Marc en Sander wonen in Hoogerheide, een dorp met 7.500 inwoners. 

Op 10 km afstand ligt de stad Bergen op Zoom met 60.000 inwoners. 
Tijdens de les spreken zij over het voorzieningenniveau. 
Bas zegt: “In Hoogerheide zijn even veel voorzieningen als in Bergen op Zoom, ook al is 
het maar een dorp.” 
Marc zegt: “Het voorzieningenniveau van een plaats heeft niets te maken met het aantal 
inwoners van die plaats.” 
Sander zegt: “Bergen op Zoom heeft meer voorzieningen, want het is een stad.” 
Wie heeft er gelijk? 
A Bas 
B Marc 
C Sander 
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tekst 6 
Tandartspraktijk verhuist naar oud schoolgebouw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p  18 Uit tekst 6 blijkt dat deze tandarts een praktijk gaat beginnen in een oud schoolgebouw. 
In deze tekst staan twee soorten van zorg genoemd: tandarts en school. 
Deze twee soorten van zorg zijn 
A vooral bestemd voor de bewoners van Hoogerheide. 
B alleen bestemd voor de bewoners van Bergen op Zoom. 
C zowel bestemd voor de bewoners van Bergen op Zoom als van Hoogerheide. 
 

1p  19 Er werkt nog geen mondhygiëniste in Hoogerheide. 
Een mondhygiëniste is iemand die een deel van de werkzaamheden van de tandarts 
overneemt. 
In het schoolgebouw is plaats voor haar. 
Als zij er bij komt, wat gebeurt er dan met het voorzieningenniveau in Hoogerheide? 
A Het voorzieningenniveau verandert niet. 
B Het voorzieningenniveau wordt hoger. 
C Het voorzieningenniveau wordt minder. 
 

1p  20 Pieter en Marja wonen met hun kinderen in een moderne rustige woonwijk, met voldoende 
parkeerruimte en mooie speelweiden voor de kinderen. De woonwijk is pas drie jaar 
geleden gebouwd. 
Murat en Anissa wonen in een oude stadswijk met veel geluidsoverlast. Hun woning is 
gebouwd in 1960, naast een machinefabriek. 
Een aantal begrippen staat in deze twee voorbeelden van woonwijken.  
Welke twee begrippen dragen bij aan een prettig leefklimaat van de wijk? 
A Er is geluidsoverlast van de fabriek en voldoende parkeerruimte. 
B Er is geluidsoverlast van het verkeer en er zijn speelweiden. 
C Het is er rustig en er is voldoende parkeerruimte. 
 

HOOGERHEIDE -  
Tandartspraktijk W. van Geest 
verhuist begin volgend jaar naar het 
oude schoolgebouw aan de 
Plesmanlaan in Hoogerheide.  
Deze school kwam leeg door verhuizing 
naar een nieuw gebouw. 
“De komende tijd ga ik kijken of ik de 
praktijk kan uitbouwen. Ik wil er in ieder 
geval op korte termijn een tandarts bij 
hebben”, zei tandarts van Geest. 
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foto 5 
Spelen op een halfpipe 
 

 
2p  21 Pieter en Jaap zijn alle twee zeer ervaren skaters in de halfpipe (zie foto 5).  

Ze zijn erg blij dat de gemeente na lang aandringen in hun wijk een mooie halfpipe heeft 
gebouwd. 
Recht tegenover deze halfpipe is een bejaardenwoning. 
Daar wonen meneer en mevrouw Smeets. 
Meneer Smeets vindt dat de leefbaarheid van de woonomgeving hierdoor is verslechterd. 
Mevrouw Smeets vindt dat de leefbaarheid van de woonomgeving hierdoor juist is 
verbeterd. 

 Geef eerst een argument voor meneer Smeets en daarna een argument voor 
mevrouw Smeets. 

 
Meneer Smeets vindt: .......................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
Mevrouw Smeets vindt: .....................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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1p  22 Medische zorg is voor iedereen belangrijk. 
Bijna iedere inwoner van Nederland heeft nog steeds een eigen huisarts. 
De meeste patiënten wonen op een afstand van 
A  0 - 10 km van hun huisarts. 
B 10 - 20 km van hun huisarts. 
C 20 - 30 km van hun huisarts. 
D meer dan 30 km van hun huisarts. 
 

1p  23 Naast kleinere ziekenhuizen zijn er ook academische ziekenhuizen. 
Zij zijn een onderdeel van een universiteit. 
Daar worden ingewikkelde operaties of onderzoeken verricht. 
Een voorbeeld van een academisch ziekenhuis is het UMC in Utrecht. 
Het UMC heeft 
A alleen patiënten die in de stad Utrecht wonen. 
B alleen patiënten die in de provincie Utrecht wonen. 
C patiënten die in geheel Nederland wonen. 
 

1p  24 Wethouder Velterop vindt dat er te weinig aandacht is voor de culturele voorzieningen in 
zijn gemeente. 
Hij wil dit verbeteren en stelt € 25.000,-- ter beschikking aan een culturele instelling. 
Aan welke instelling zal hij dit bedrag van € 25.000,-- dan willen besteden? 
A een bejaardenhuis 
B een bibliotheek 
C een supermarkt 
D een ziekenhuis 
 

1p  25 Wethouder Dielens wil dit bedrag van € 25.000,-- liever uitgeven aan de gezondheidszorg 
in haar gemeente. 
Aan welke instelling zal zij dit bedrag van € 25.000,-- dan willen besteden? 
A een basisschool 
B een bibliotheek 
C een kleuterbureau 
D een supermarkt 
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1p  26 Veel mensen wonen in een dorp, maar werken vaak in een stad. 
Deze stad ligt soms wel 50 tot 100 km van hun woonplaats verwijderd. 
Ze vinden het heerlijk wonen in hun dorp, want het is daar veel rustiger dan in de stad. 
Ze reizen dus dagelijks heen en weer. 
Deze mensen noemen we 
A allochtonen. 
B autochtonen. 
C forensen. 
D migranten. 
 

1p  27 In de kleine dorpen verdwijnen steeds meer winkels, omdat veel mensen de wekelijkse 
boodschappen in de stad vlakbij gaan halen.  
In sommige dorpen is zelfs geen winkel meer.  
De winkels zijn gesloten omdat 
A de bereikbaarheid is afgenomen. 
B de drempelwaarde niet meer gehaald werd. 
C het forensisme is toegenomen. 
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tekst 7 
Langer leven 

 
1p  28 In tekst 7 staan zes verschillende punten genoemd die de levensduur kunnen verlengen. 

Bovenstaande punten zijn belangrijk voor  
A kinderen. 
B jongeren. 
C ouderen. 
D alle leeftijdsgroepen. 
 

Wat verlengt de levensduur?

- gezond eten

- veel bewegen

- goed gewicht

- niet roken

- weinig stress

- positief denken
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grafiek 1 
Stijging van de kosten van de zorg   

 
2p  29 In de bovenstaande grafiek zie je dat de kosten van de zorg erg hard stijgen. 

Hieronder staan twee redenen voor deze grote stijging. 
1 Mensen in Nederland worden steeds ouder en hebben steeds meer zorg nodig. 
2 Specialisten kunnen steeds ingewikkelder operaties uitvoeren waardoor de zorg 

steeds duurder wordt. 
 Omcirkel hieronder achter de cijfers 1 en 2 of deze uitspraak juist is of onjuist. 

 
Uitspraak 1: juist / onjuist 
Uitspraak 2: juist / onjuist 
 

55
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Legenda:
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kaart 7 
Turkije, BNP in euro per inwoner per provincie in 1996    
 

 
 

2p  30 De welvaart in een gebied kun je bepalen aan de hand van het Bruto Nationaal  
Product (BNP). 
Een gebied met een hoog BNP is meestal welvarend. 
Hoe welvarender een gebied is, des te beter is de gezondheidszorg. 
Hieronder staan twee uitspraken over kaart 7. 
1 In het oosten van Turkije wordt meer uitgegeven aan de gezondheidszorg dan in het 

westen van Turkije. 
2 In Istanbul zal de zuigelingensterfte lager zijn dan in Diyarbakir. 

 Omcirkel hieronder achter de cijfers 1 en 2 of deze uitspraak juist is of onjuist.  
 
Uitspraak 1: juist / onjuist 
Uitspraak 2: juist / onjuist 
 

1p  31 Mariska, Petra en Sigrid hebben het over de verzorging van ouderen in Nederland en 
Turkije.  
Zij hebben een verschillende mening. 
Mariska zegt: ”Ik denk dat het percentage ouderen dat in Turkije in verzorgingstehuizen 
woont veel hoger is dan in Nederland.” 
Petra zegt: “Ik denk dat het percentage ouderen dat in Nederland in verzorgingstehuizen 
woont veel hoger is dan in Turkije.” 
Sigrid zegt: “Ik denk dat het percentage ouderen dat in Nederland in verzorgingstehuizen 
woont even hoog is als in Turkije.” 
Wie heeft er gelijk? 
A Mariska 
B Petra 
C Sigrid 
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diagram 2 
Vier miljoen ouderen 
 

 
1p  32 Diagram 2 laat het aantal 55-plussers zien in Nederland. 

Welke uitspraak over diagram 2 is juist? 
A Bij de groep van 85 - 89 zijn er ruim twee keer zoveel vrouwen als mannen in 

Nederland. 
B Het aantal 55-plussers in Nederland zal in de komende tien jaar dalen. 
C Mannen worden gemiddeld ouder dan vrouwen. 
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x1000
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2006 
tijdvak 1 

 
 

 AARDRIJKSKUNDE CSE BB 
 
 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 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. 

600013-1-649c 
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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; 

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 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen 
scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen 
scorepunten toegekend.  

5 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.  

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden 
aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 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. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere 
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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.  
 

N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij 
de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
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3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen aardrijkskunde BB kunnen maximaal 40 scorepunten worden 
behaald. 
 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
Antwoord ScoresVraag 

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
MIGRATIE EN DE MULTICULTURELE SAMENLEVING || 
 

 1 maximumscore 1 
ongeveer 70% 
 

 2 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

 Dat past hun in hun traditie. 
 Dat hoort bij hun cultuur. 

 
 3 A 

 
 4 maximumscore 2 

• 1 = juist 1 
• 2 = onjuist 1 
 

 5 D 
 

 6 A 
 

 7 maximumscore 2 
• Kees  1 
• Willem  1 
 

 8 maximumscore 2 
• asielzoeker  1 
• politieke vluchteling  1 
 

 9 A 
 

 10 B 
 

 11 maximumscore 2 
W, X en Y 
 
Indien drie antwoorden goed  2 
Indien twee antwoorden goed  1 
Indien één antwoord goed  0 
 

 12 maximumscore 2 
• Mustafa = onjuist   1 
• Huriye = onjuist   1 
 

600013-1-649c 3 

Pagina: 425Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

600013-1-649c 4 

Vraag Antwoord Scores

 13 B 
 

 14 C 
 

 15 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

 Er zijn veel allochtonen bij gekomen (of een voorbeeld hiervan). 
 In grote steden wonen tegenwoordig veel allochtonen (of een voorbeeld hiervan). 

 
 16 B 

 
LEEFBAARHEID EN ZORG IN STEDELIJKE EN LANDELIJKE GEBIEDEN || 
 

 17 C 
 

 18 A 
 

 19 B 
 

 20 C 
 

 21 maximumscore 2 
Meneer Smeets vindt:  
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 1 

 Dat het er minder rustig wordt. 
 Dat er meer lawaai is. 

Mevrouw Smeets vindt: 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 1 

 Dat het levendiger wordt op straat. 
 Dat de stilte wordt doorbroken. 
 Dat er (meer) contacten met jongeren mogelijk zijn. 

 
 22 A 

 
 23 C 

 
 24 B 

 
 25 C 

 
 26 C 

 
 27 B 

 
 28 D 

 
 29 maximumscore 2 

• 1 = juist   1 
• 2 = juist  1 
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Vraag Antwoord Scores

 30 maximumscore 2 
• 1 = onjuist   1 
• 2 = juist   1 
 

 31 B 
 

 32 A 
 
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 7 juni naar Cito. 
 
 
BRONVERMELDINGEN  
 
 
diagram 1  Bron: Demos, jaargang 19, augustus, 2003 
tekst 1   Vrij naar: Eigen archief 
foto 1   Bron: de Volkskrant, 13-11-2004 
kaart 1, 2 Vrij naar: Maatschappelijke staat van Overijssel 1996, 
 Sociaal-maatschappelijke indicatoren per gemeente 
kaart 3   Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001 
foto 2   Bron: Eigen archief 
tekst 2   Vrij naar: Stentor, 19-6-2004 
tekst 3   Vrij naar: Nederland bekent kleur, z.j.  
kaart 4   Vrij naar: de Volkskrant, 27-4-2004 
kaart 5   Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001 
tekst 4 Vrij naar: Eigen archief 
foto 3   Bron: Elsevier, 12-6-2004 
foto 4 Bron: Atlas van Nederland, deel 3, 1988 
tekst 5   Vrij naar: Eigen archief 
kaart 6   Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001 
tekst 6   Vrij naar: BN/De Stem, 30-8-2004 
foto 5   Bron: Eigen archief 
tekst 7   Vrij naar: Elsevier, 12-6-2004 
grafiek 1  Vrij naar: Elsevier, 12-6-2004 
kaart 7   Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001 
diagram 2  Vrij naar: Elsevier, 5-6-2004 
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600051-2-649o 

Examen VMBO-BB 

2006 
 
 
 

 AARDRIJKSKUNDE CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 

Dit examen bestaat uit 32 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 40 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
woensdag 21 juni

9.00 - 10.30 uur

Naam kandidaat __________________________________ Kandidaatnummer _______________
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
MIGRATIE EN DE MULTICULTURELE SAMENLEVING 
 
foto 1 tekst 1 
1998: Op weg naar …….? 
 

 
 

1p  1 Op de stippellijn bij de letter X van tekst 1 moet nog wat worden ingevuld. 
Wat moet hier worden ingevuld? 
A arbeidsmigranten 
B economische vluchtelingen 
C gastarbeiders 
D politieke vluchtelingen 
 

A 
B 
C 
D

A 
B 
C 
D

XB (2) (3)X
X

A 
B 
C 
D

 (1) 

In zo’n kamp zitten, is wel heel 
anders dan lekker op een camping 
zitten, denkt Peter. 
Tjonge, het is me nogal wat, als je 
zomaar je land wordt uitgejaagd en 
in een ander land onderdak moet 
zoeken. 
Hij denkt weer terug aan wat hij las 
bij dat reisbureau: “Alles wordt 
voor u geregeld!” 
Hmm, dat zal niet voor die … X … 
het geval zijn. Hoewel ze naar een 
ander land reizen, gaan ze echt 
niet op vakantie. 
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kaart 1 
Europa    

 
 

1p  2 Foto 1 is op kaart 1 genomen. 
Waar op kaart 1 is foto 1 genomen? 
A op plaats K 
B op plaats L 
C op plaats M 
D op plaats N 
 

1p  3 Migranten uit België en Duitsland worden westerse allochtonen genoemd.  
Over het algemeen hebben westerse allochtonen minder problemen met integratie in 
Nederland dan niet-westerse allochtonen. 
Wat is daarvan de reden? 
A De culturele verschillen tussen Nederlanders en deze westerse allochtonen zijn niet 

zo groot. 
B De meeste westerse allochtonen zijn jonger dan 20 jaar. 
C Deze westerse allochtonen hebben allemaal een hoge opleiding. 
D Deze westerse allochtonen spreken geen Nederlands. 
 

1p  4 Een deel van de niet-westerse allochtonen hoort bij de achterstandsgroepen in ons land. 
Je kunt dat bijvoorbeeld zien aan het percentage werklozen onder de niet-westerse 
allochtonen. 

 Noem een andere reden waarom de niet-westerse allochtonen gemakkelijker gaan 
behoren tot de achterstandsgroepen in ons land. 

 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 

M

L

NK

Legenda:
K
L
M
N 

= Portugal
= Duitsland
= Italië
= Bosnië-Hercegovina 

0 400 800 km
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diagram 1 
Percentage niet-westerse allochtonen in tien gemeenten van Nederland,  
1 januari 2003   
 

 
1p  5 Diagram 1 geeft het percentage niet-westerse allochtonen aan op 1 januari 2003 in tien  

gemeenten van Nederland. In het diagram is de naam van één gemeente weggevallen.  
Welke plaatsnaam moet worden ingevuld op de stippellijn bij 1? 
A Amsterdam 
B Groningen  
C Maastricht 
D Zwolle 
 

Rotterdam
     1     

Den Haag
Schiedam

Almere
Utrecht

Lelystad
Arnhem

Dordrecht
Delft

0 10 20 30 40
%
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tabel 1 
Acht verschillende wijken in Rotterdam 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
Bevolkingsaantal  29.940 72.420 15.850 51.080 41.810 9.360 170 67.130
Percentage 
allochtonen 

 
34% 

 
60% 

 
21% 

 
37% 

 
16% 

 
3% 

 
4% 

 
40% 

 
1p  6 Tabel 1 gaat over acht verschillende wijken in Rotterdam, aangegeven met de cijfers 1 tot 

en met 8. Onder elk cijfer staat van die wijk het aantal inwoners en het percentage 
allochtonen.  
In welke twee wijken zul je waarschijnlijk vooral witte scholen aantreffen (zie tabel 1)? 
A in wijk 1 en wijk 4 
B in wijk 6 en wijk 7 
C in wijk 2 en wijk 4 
D in wijk 2 en wijk 8 
 

1p  7 Lisa en Jaap bekijken de cijfers van tabel 1. 
Lisa zegt: “Als je naar de cijfers kijkt dan is er duidelijk sprake van segregatie.” 
Jaap is het niet met haar eens. Hij zegt: “Er is helemaal geen sprake van segregatie.” 

 Wie heeft er gelijk? 
Kies eerst voor Lisa of Jaap en omcirkel de naam. 
Geef daarna de reden. 

 
Lisa / Jaap 
 
Reden: ................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
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kaarten 2, 3, 4 en 5 
Spreiding van allochtonen over de Nederlandse provincies, 1999   
 
kaart 2 kaart 3 

 
kaart 4 kaart 5 

0 50 100 km

Marokko
Nederland: gemiddeld 1,7%

Legenda:
minder dan 0,5
0,5 - 1,0
1,0 - 2,0
2,0 of meer

0 50 100 km

Indonesië/Nederlands Indië
Nederland: gemiddeld 2,5%

Legenda:
minder dan 2,0
2,0 - 2,5
2,5 - 3,0
3,0 of meer

 
 
1p  8 Op kaart 2 staat de spreiding van de Turkse allochtonen over de Nederlandse provincies 

weergegeven. 
Hieronder staan vier conclusies naar aanleiding van kaart 2. 
Welke conclusie is juist? 
A In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Overijssel is het percentage Turkse 

allochtonen het grootst. 
B In sommige provincies wonen geen Turkse allochtonen. 
C Turkse allochtonen wonen alleen in de provincie Limburg. 
D Turkse allochtonen wonen vooral in de noordelijke provincies van ons land. 
 

1p  9 Naast de Turkse allochtonen op kaart 2 staat op de kaarten 3, 4 en 5 de spreiding van 
andere allochtonen over de Nederlandse provincies weergegeven. 
Welke groep allochtonen woont het meest verspreid in Nederland? 
A allochtonen uit Indonesië/Nederlands Indië 
B allochtonen uit Marokko 
C allochtonen uit Suriname en de Nederlandse Antillen 
D allochtonen uit Turkije

0 50 100 km

Suriname en Antillen
Nederland: gemiddeld 2,7%

Legenda:
minder dan 1,0
1,0 - 2,0
2,0 - 3,0
3,0 of meer

0 50 100 km

Turkije
Nederland: gemiddeld 2,0%

Legenda:
minder dan 0,5
0,5 - 1,0
1,0 - 2,0
2,0 of meer

Noord-
Holland 

Zuid-
Holland   

Limburg

OverijsselOverijsselOverijssel
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foto 2 
Een gastarbeider aan het werk   

 
2p  10 Hieronder staan twee uitspraken naar aanleiding van foto 2. 

1 Het werk op foto 2 is een voorbeeld van werk waarvoor veel gastarbeiders naar 
Nederland kwamen. 

2 Veel van deze buitenlandse werknemers deden aan gezinsvorming in de periode  
1990 – 2000 toen ze hun vrouwen en kinderen lieten overkomen. 

 Omcirkel hieronder achter de cijfers 1 en 2 of deze uitspraak juist is of onjuist. 
 
Uitspraak 1:  juist / onjuist 
Uitspraak 2:  juist / onjuist 
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diagrammen 2 en 3 
Werk en Nederlandse taal van verschillende bevolkingsgroepen in Nederland   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p  11 Diagram 2 gaat over het percentage Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen en 
autochtonen in Nederland dat een betaalde baan heeft. 
De verschillende bevolkingsgroepen zijn onderverdeeld in drie leeftijdsgroepen. 
Bij welke leeftijdsgroep is de werkloosheid het kleinst? 
A 15 - 24 jarigen 
B 25 - 39 jarigen 
C 40 - 64 jarigen 
 

2p  12 Hieronder staan twee uitspraken naar aanleiding van de diagrammen 2 en 3. 
1 Het percentage Turken en Marokkanen dat een betaalde baan heeft is veel groter dan 

het aantal Surinamers en Antillianen dat een betaalde baan heeft. 
2 Het percentage Turkse en Marokkaanse ouders dat met hun kinderen Nederlands 

spreekt is veel kleiner dan het percentage bij Surinamers en Antillianen. 
 Omcirkel hieronder achter de cijfers 1 en 2 of deze uitspraak juist is of onjuist. 

 
Uitspraak 1:  juist / onjuist 
Uitspraak 2:  juist / onjuist 
 

Turken
15-24j
25-39j
40-64j

42
62

38

Marokkanen
15-24j
25-39j
40-64j

44
64

32

Surinamers
15-24j
25-39j
40-64j

46
86

71

Antillianen
15-24j
25-39j
40-64j

44
78

71

autochtonen
15-24j
25-39j
40-64j

51
87

66

werk
deelname aan de arbeidsmarkt
naar bevolkingsgroep, in drie
leeftijdsgroepen

Turken
nooit
soms

vaak/altijd

nooit
soms

vaak/altijd

nooit
soms

vaak/altijd

nooit
soms

vaak/altijd

30,2
50,2

19,6

Marokkanen
24,8

46,6
28,6

Surinamers
1,2
7,4

91,4

Antillianen
6,7

28,3
65,0

Nederlandse taal
percentage ouders dat al dan
niet Nederlands spreekt met
hun kinderen
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tekst 2 
De gemeente Utrecht wil de problemen in Kanaleneiland aanpakken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2p  13 De gemeente Utrecht probeert op verschillende manieren de problemen in Kanaleneiland 
aan te pakken. 

 Noem twee manieren om de problemen op te lossen. 
 
 
Manier 1: ............................................................................................................................. 
 
 
Manier 2: ............................................................................................................................. 
 
 

1p  14 Een aantal kenmerken van woonwijken: 
1 veel verpaupering 
2 vooral koopwoningen 
3 veel werklozen 
4 vooral witte basisscholen. 
Welke twee kenmerken passen bij Kanaleneiland? 
A alleen 1 en 4 
B alleen 1 en 3 
C alleen 2 en 3 
D alleen 2 en 4 

Met een grondige vernieuwing van het centrum van 
Kanaleneiland wil de gemeente Utrecht een begin maken met 
het uit het slop halen van de probleemwijk. 
Kanaleneiland is een naoorlogse flatwijk met veel criminaliteit 
en onveiligheid. Volgens de gemeente Utrecht zijn veel van de 
problemen te wijten aan de eenzijdige bevolkingsopbouw, die 
is ontstaan doordat de wijk veel dezelfde goedkope 
huurwoningen telt.  
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tekst 3     foto 3   
Zomerfestival Tamtam 

 
 
 

1p  15 Het gevarieerde programma spreekt verschillende groepen bewoners aan. 
 Welke twee verschillende groepen bewoners zullen hier bedoeld worden? 

Gebruik bij je antwoord tekst 3 en foto 3. 
 
 
Groep 1: .............................................................................................................................. 
 
 
Groep 2: .............................................................................................................................. 
 
 

1p  16 Het zomerfestival Tamtam was een van de winnaars van ‘Appeltje van Oranje 2003’. Dit is 
een jaarlijkse prijs voor organisaties die zich inzetten voor een leefbare samenleving. 
Prinses Maxima reikte de prijs uit. 

 Leg uit hoe dit zomerfestival Tamtam bijdraagt aan een meer leefbare samenleving. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
 

Sinds 2001 organiseren de inwoners van 
de Leidse wijken Leiden-Noord en 
Slaaghwijk het zomerfestival Tamtam. 
Veel buurtbewoners doen mee met het 
festival. De eigen producties, zoals de 
buurtmusical en de film hebben kwaliteit 
en trekken veel bezoekers.  
Het gevarieerde programma spreekt 
verschillende groepen bewoners aan.  
Dit is een succesvol middel om elkaar  
te leren kennen. 
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LEEFBAARHEID EN ZORG IN STEDELIJKE EN LANDELIJKE GEBIEDEN 
 
 
tekst 4 
Het kan in Almere 
 
 
 
 
 
 
 
 

2p  17 Tijdens de aardrijkskundeles lezen Peter en Mohammed bovenstaande tekst. 
Peter zegt: ”Ik denk dat Almere het voorzieningenniveau wil verhogen om zo meer 
welvarende inwoners aan te trekken.” 
Mohammed zegt: ” Ik denk dat door meer welvarende inwoners aan te trekken de 
verpaupering in Almere minder kans krijgt.” 

 Omcirkel hieronder achter de namen Peter en Mohammed of deze uitspraak juist is of 
onjuist. 

 
Peter:  juist / onjuist 
Mohammed:  juist / onjuist 
 
 
tekst 5 
Rotterdamse allochtonen verspreiden zich over andere wijken van de stad 
 
 
 
 
 
 
 

1p  18 Sander leest tekst 5 in de krant en zegt dat dit positief is voor de stad en ook voor de 
allochtonen zelf. 

 Geef een argument waarom dit positief is voor de stad. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 

1p  19  Geef een argument waarom dit positief is voor de allochtonen zelf. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
 

‘Het kan in Almere’ heet de promotiecampagne 
waarmee Almere sinds 1998 nieuwe inwoners wil 
aantrekken. 
Doel is om meer welvarende autochtone inwoners 
te krijgen. 

Rotterdam - Allochtonen in Rotterdam verlaten al 
enkele jaren wijken als Delfshaven en Feijenoord om 
zich te vestigen in kansrijkere wijken, zoals 
Kralingen, Hillegersberg en IJsselmonde. 
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tekst 6 
Sloop van 95.000 woningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2p  20 In bovenstaande tekst zijn één of twee woorden weggelaten. 
 Omcirkel hieronder achter de cijfers 1 en 2 wat er in de tekst moet worden ingevuld. 

 
Woord 1:  sociale huurwoningen / sociale koopwoningen 
Woord 2:  hoge / lage 
 

1p  21 Carien, Hylke en Marinda hebben tijdens de aardrijkskundeles tekst 6 gelezen. 
Carien zegt: “Volgens mij wordt dit renovatie genoemd.” 
Hylke zegt: “Nee, dit heet juist saneren.” 
Marinda zegt: “Volgens mij wordt dit verpaupering genoemd.” 
Welk meisje heeft gelijk? 
A Carien 
B Hylke 
C Marinda 
 
 
 
 

Den Haag - 20-9-2004 - In probleemwijken in dertig grote 
steden worden de komende jaren 95.000 voornamelijk 
… 1 … afgebroken. Daarvoor worden op dezelfde 
plaatsen 115.000 duurdere koop- en huurhuizen 
gebouwd. 
“Met deze maatregelen gaat minister Dekker de 
problemen van in totaal 56 stadswijken te lijf,” schrijft ze 
in een brief aan de Tweede Kamer. 
Deze wijken worden nu hoofdzakelijk bewoond door 
mensen met … 2 … inkomens. 
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foto 4 
De groentewinkel van Youssouf 

 
 

1p  22 Op foto 4 is de groentewinkel van Youssouf te zien. 
In veel steden zie je steeds meer migranten die een winkel beginnen, vaak in wijken waar 
veel migranten wonen. 
Wat gebeurt er met het voorzieningenniveau in de wijk door de komst van deze winkels? 
Het voorzieningenniveau 
A blijft gelijk. 
B neemt af. 
C neemt toe. 
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foto 5 
Skatebaan (halfpipe) voor de jeugd   

 
1p  23 In een stad (zie foto 5) heeft de gemeente voor de skaters een halfpipe gebouwd, vlakbij 

een nieuw overdekt zwembad en een sporthal.  
Deze halfpipe ligt schuin tegenover het Parkhotel. 
Toen de gemeente het plan bekend maakte voor deze halfpipe, maakte de eigenaar van 
dit Parkhotel daar bezwaar tegen. 
De gemeente keurde dit bezwaar af en liet de aanleg van de halfpipe gewoon doorgaan. 

 Noem een argument waarom de hoteleigenaar bezwaar zal hebben gemaakt tegen 
deze halfpipe. 

 
Argument: ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................. 
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foto 6 
Ouderen zouden in Spanje moeten blijven wonen   

 
1p  24 Ouderen zouden in Spanje moeten blijven wonen. 

 Geef een reden waarom het voor de zorg in Nederland goedkoper is als ouderen in 
Spanje blijven wonen. 

 Gebruik bij je antwoord foto 6. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
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tekst 7 
 
 
 
 
 
 
diagrammen 4, 5 en 6   
Bevolkingsopbouw van drie verschillende landen 
 
diagram 4 diagram 5 diagram 6 

 
1p  25 Hierboven zie je drie leeftijdsdiagrammen (diagrammen 4, 5 en 6) die de 

bevolkingsopbouw van drie verschillende landen weergeven. 
Welk diagram hoort bij landen, zoals bijvoorbeeld Nederland, die te maken hebben met 
vergrijzing? 
A 4 
B 5 
C 6 

Vergrijzing, een probleem in Nederland? 
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tabel 2 
 

We worden gemiddeld ouder 
Leeftijdsgroepen 2005 2020* 2040* 
 0 - 19 jaar 24,5% 22,6% 22,5% 
20 - 64 jaar 61,5% 58,9% 54,3% 
65 jaar en ouder 14,0% 18,5% 23,2% 

*verwachting 
 

2p  26 Hieronder staan twee uitspraken over tabel 2. 
1 In 2040 verwachten we dat er meer mensen van 65 jaar en ouder zijn dan jongeren 

van 0 tot 19 jaar. 
2 We verwachten dat de groep mensen van 20 tot 64 jaar vanaf 2005 steeds kleiner zal 

worden. 
 Omcirkel hieronder achter de cijfers 1 en 2 of deze uitspraak juist is of onjuist. 

 
Uitspraak 1:  juist / onjuist 
Uitspraak 2:  juist / onjuist 
 

1p  27 Wat is de belangrijkste oorzaak waardoor we gemiddeld ouder worden? 
A De luchtvervuiling is sterk aan het afnemen. 
B De medische voorzieningen worden steeds beter. 
C Het aantal verkeersongelukken is sterk aan het dalen. 
D We gaan steeds later met pensioen. 
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kaart 6 
Marokko, bevolkingsdichtheid   

 
1p  28 Op kaart 6 staan met de letters W, X, Y en Z vier gebieden aangegeven. 

In welk gebied zul je de meeste ziekenhuizen vinden (zie kaart 6)? 
A gebied W 
B gebied X 
C gebied Y 
D gebied Z 
 
 

150 300 km0

X

Y

Z

W

N
inwoners per km2 (2001)
Legenda:

minder dan 10
  10 -   50
  50 - 100
100 - 200
200 of meer
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kaart 7 
Raalte en omgeving   
 

0 1,5 3 km

Raalte

Mariënheem

Luttenberg

Legenda:
bebouwing

landbouw spoorweg

bos weg

0 50 100 km

ligging kaartfragment

Raalte

Overijssel

 
 

2p  29 De leerlingen uit de vierde klas VMBO van de heer Van den Berg van het Carmel College 
Salland komen uit Raalte en omgeving. Raalte ligt in de provincie Overijssel. 
Renée woont al sinds haar geboorte in Raalte, Angela komt uit Luttenberg. 
Luttenberg is een klein dorpje op zo’n zeven km afstand van Raalte. 
Beiden zijn erg tevreden over hun woonplaats en zouden voor geen goud met elkaar 
willen ruilen. 
Renée wil in Raalte blijven wonen en heeft daar twee argumenten voor.  
Angela die in Luttenberg wil blijven wonen, heeft daar ook twee argumenten voor. 

 Kies eerst Renée of Angela en omcirkel de naam. 
Geef daarna twee argumenten van degene die jij hebt gekozen. 

 
Renée / Angela 
 
 
Argument 1: ......................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
Argument 2: ......................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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tabel 3 
Belang van de gewenste aanwezigheid van voorzieningen in de wijk Hartkamp in 
Raalte in procenten, 2002 
 
voorzieningen (zeer) 

belangrijk 
niet (zo) 

belangrijk 
geen 

antwoord 
 1-speelgelegenheid 76 13 11 
 2-basisonderwijs 71 16 13 
 3-huisartsen 62 29   9 
 4-sportveld 48 40 12 
 5-recreatiemogelijkheden 48 41 11 
 6-peuterspeelzaal 44 42 14 
 7-kinderopvang 42 45 13 
 8-recreatieve activiteiten 42 46 12 
 9-sportzaal 41 48 11 
10-tandarts 41 50   9 
11-ontmoetingsactiviteiten 38 52 10 
12-winkel 36 55   9 
13-kerken 27 63 10 

 
 

1p  30 Renée woont in Raalte in de wijk Hartkamp. Daar hebben ze in 2002 een onderzoek 
gedaan naar een groot aantal voorzieningen. Ze hebben de bewoners gevraagd of ze 
bepaalde voorzieningen wel of niet belangrijk vonden (zie tabel 3). 
Renée vindt drie van de voorzieningen heel belangrijk. 
Welke drie zullen dat zijn? 
A 3, 6 en 10 
B 2, 7 en 11 
C 8, 11 en 12 
D 7, 9 en 13 
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1p  31 Herman, John en Yvonne hebben een discussie over een aantal begrippen die zij voor 
aardrijkskunde moeten bestuderen. 
Herman zegt: “De zuigelingensterfte is in de ontwikkelingslanden veel hoger dan in de 
westerse wereld.” 
John zegt: “Dat was eerst wel zo maar de gezondheidszorg in de ontwikkelingslanden is 
aanzienlijk verbeterd. Dus de zuigelingensterfte is daar nu net zo laag als in Europa.” 
Yvonne zegt: “In ontwikkelingslanden is de zuigelingensterfte hoog want er zijn alleen 
maar artsen in de hoofdstad.” 
Wie heeft er gelijk? 
A Herman 
B John 
C Yvonne 
 

2p  32 Als mensen genoeg te eten hebben, maar er zitten te weinig vitaminen, mineralen en 
eiwitten in hun voedsel dan kunnen zij last krijgen van ... 1 … honger. 
Een langdurig tekort aan vitaminen, mineralen en eiwitten zal … 2 ... invloed hebben op 
het sterftecijfer van een land. 
In deze twee zinnen zijn twee woorden weggelaten. 

 Omcirkel hieronder achter de cijfers 1 en 2 welke woorden er in de tekst moeten 
worden ingevuld. 

 
Woord 1:  kwalitatieve / kwantitatieve 
Woord 2:  wel / geen 
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2006 
tijdvak 2 

 
 

 AARDRIJKSKUNDE CSE BB 
 
 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 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 
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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; 

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 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen 
scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen 
scorepunten toegekend.  

5 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.  

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden 
aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 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. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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.  
 

N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde 
scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
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3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen aardrijkskunde BB kunnen maximaal 40 scorepunten worden 
behaald. 
 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
MIGRATIE EN DE MULTICULTURELE SAMENLEVING || 
 

 1 D 
 

 2 D 
 

 3 A 
 

 4 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

 Ze hebben een lager opleidingsniveau. 
 Ze hebben lagere inkomens. 
 Ze spreken slecht Nederlands. 

 
 5 A 

 
 6 B 

 
 7 maximumscore 1 

Lisa heeft gelijk. 
In sommige wijken is het percentage allochtonen (heel) hoog en in andere wijken is het 
(heel) laag.  
 
Opmerking 
Alleen Lisa goed is 0 punten. 
Alleen Lisa met haar juiste antwoord levert 1 punt op. 
 

 8 A 
 

 9 D 
 

 10 maximumscore 2 
• 1 = juist 1 
• 2 = onjuist 1 
 

 11 B 
 

 12 maximumscore 2 
• 1 = onjuist 1 
• 2 = juist 1 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 13 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 

 saneren 
 renoveren 
 meer blauw op straat 
 herinrichten 

 
per juist antwoord 1 
 

 14 B 
 

 15 maximumscore 1 
allochtonen (of een voorbeeld hiervan) en autochtonen (of een voorbeeld hiervan) 
 
Indien beide groepen genoemd 1 
Indien één van beide groepen genoemd 0 
 

 16 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat dit een goed middel is om elkaar (beter) te leren 
kennen. 
 
LEEFBAARHEID EN ZORG IN STEDELIJKE EN LANDELIJKE GEBIEDEN || 
 

 17 maximumscore 2 
• Peter = juist 1 
• Mohammed = juist 1 
 

 18 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

 Meer spreiding van allochtonen is minder kans op achterstandswijken/getto’s. 
 De bevolking leert elkaar beter kennen. 

 
 19 maximumscore 1 

Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
 Ze hebben kans op een betere woning. 
 betere kansen op integratie 
 door spreiding meer opgenomen in de samenleving 

 
 20 maximumscore 2 

• 1 = sociale huurwoningen 1 
• 2 = lage 1 
 

 21 B 
 

 22 C 
 

 23 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

 Door deze halfpipe zal er (geluids)overlast kunnen komen. 
 Hierdoor ontstaat er een toeloop van (hang/probleem)jongeren. 
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Vraag Antwoord Scores

 24 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

 In Spanje is de zorg goedkoper dan in Nederland. 
 Ze worden in Spanje geholpen dus ze gebruiken de medische zorg in Nederland 

niet. 
 Veel ouderen hebben zorg nodig (en dat is in Nederland veel duurder). 

 
 25 C 

 
 26 maximumscore 2 

• 1 = juist 1 
• 2 = juist 1 
 

 27 B 
 

 28 B 
 

 29 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste argumenten bij Renée zijn: 

 In Raalte zijn veel winkels. 
 In Raalte zijn meer uitgaansmogelijkheden. 
 In Raalte is minder sociale controle. 

Voorbeelden van juiste argumenten bij Angela zijn: 
 In Luttenberg is het lekker rustig. 
 In Luttenberg kennen de mensen elkaar veel beter. 
 In Luttenberg zijn veel activiteiten. 

 
per juist argument 1 
 

 30 C 
 

 31 A 
 

 32 maximumscore 2 
• 1 = kwalitatieve 1 
• 2 = wel 1 
 
inzenden scores 
Voor dit examen hoeft u geen afnamegegevens aan Cito te verstrekken. 
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BRONVERMELDINGEN  
 
foto 1 en tekst 1 Vrij naar: © UNHCR / ZAO Vluchtelingenzorg Apeldoorn,z.j. 
kaart 1  Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001 
diagram 1 Vrij naar: Atlas voor gemeenten, 2004 
tabel 1  Vrij naar: CBS, 2004 
kaarten 2, 3, 4 en 5 Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001 
foto 2  Bron: Demos, 19 november/december, 2003 
diagrammen 2 en 3 Vrij naar: de Volkskrant, 20-1-2004 
tekst 2  Vrij naar: Metro, 28-11-2003 
tekst 3 en foto 3 Vrij naar: Folder Oranjefonds Bunnik, z.j. 
tekst 4  Vrij naar: Elsevier, 12-6-2004 
tekst 5  Vrij naar: BN/De Stem,26-11-2004 
tekst 6  Vrij naar: BN/De Stem, 20-9-2004 
foto 4  Bron: Geografie, april, 2004 
foto 5  Bron: Eigen archief 
foto 6  Bron: BN/De Stem, 16-11-2004 
tekst 7  Bron: BN/De Stem, 18-9-2004 
diagrammen 4, 5 en 6  Bron: Eigen archief 
tabel 2  Bron: BN/De Stem, 18-9-2004 
kaart 6  Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001 
kaart 7  Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001 
tabel 3  Vrij naar: Rapport Hartkamp, Raalte, 2002 
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Examen VMBO-BB 

2005 
 
 
 

 AARDRIJKSKUNDE CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 33 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 40 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
dinsdag 31 mei

13.30 – 15.00 uur

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
 
MIGRATIE EN DE MULTICULTURELE SAMENLEVING 
 
Bij dit onderwerp worden tot de etnische groepen (allochtonen) personen gerekend die 
niet in Nederland geboren zijn of personen waarvan één van beide ouders in het 
buitenland is geboren. 
 
Gebruik voor diagram 1 de bijlage. 
 

1p  1 In Nederland wonen verschillende etnische groepen (allochtonen). 
Deze verschillende groepen kun je terugvinden in diagram 1. 
Welke groep is het grootst? 
A de groep mensen uit Duitsland 
B de groep mensen uit overig Europa 
C de groep mensen uit Marokko 
D de groep mensen uit Turkije 
 

1p  2 De etnische groepen (allochtonen) zijn een onderdeel van de totale bevolking in 
Nederland.  
Het aandeel van de etnische groepen zal de komende tien tot vijftien jaar waarschijnlijk 
A dalen. 
B gelijk blijven. 
C stijgen. 
 
 

A 
B 
C 
D

A 
B 
C 
D

XB(2) (3)X
X

A 
B 
C 
D

 (1) 
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foto 1 
Marokkaanse gastarbeiders krijgen van een Zeeuwse vrouw in haar pension 
een maaltijd 
 

 
1p  3 Op deze foto zie je een groep Marokkaanse ‘gastarbeiders’ in een pension in Zeeland. 

Deze foto werd in 1970 genomen.  
We spraken in Nederland in die tijd over ‘gastarbeiders’.  
Dit woord wordt nu niet meer gebruikt. 

 Waarom werd er in de jaren 70 gesproken over ‘gastarbeiders’? 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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grafiek 1 
De immigratie in de Verenigde Staten van 1995 – 2000 in miljoenen mensen  
 

 
2p  4 In grafiek 1 zie je de immigratie in de Verenigde Staten van 1995 tot en met 2000 in 

miljoenen mensen. 
Hieronder staan twee uitspraken over grafiek 1. 
1 In 1996 kwamen er minder immigranten dan in 2000. 
2 Van 1995 tot en met 2000 kwamen er elk jaar meer dan één miljoen immigranten. 

 Omcirkel hieronder achter de cijfers 1 en 2 juist of onjuist. 
 1 juist / onjuist 
 2 juist / onjuist 
 

2p  5 De gezinsmigratie is de laatste tien tot vijftien jaar een belangrijke reden voor migratie 
naar Nederland. 
Hieronder staan twee uitspraken over deze migratie naar Nederland. 
1 De gezinshereniging van Turkse vrouwen en kinderen die uit Turkije overkomen, is de 

laatste tien tot vijftien jaar flink afgenomen. 
2 Veel Turkse mannen trouwen met een vrouw uit Turkije en vormen zo in ons land een 

gezin. 
 Omcirkel hieronder achter de cijfers 1 en 2 juist of onjuist. 

 1 juist / onjuist 
 2 juist / onjuist 

1995 1996 1997 1998 1999 2000
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8x1.000.000
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Gebruik voor kaart 1 de bijlage. 
 

1p  6 Kaart 1 laat de woonwijken van Den Haag zien.  
Op kaart 1 staat de spreiding van de Marokkanen over de woonwijken van Den Haag. 
Wat is juist? 
A De meeste Marokkanen wonen in de wijken die vlak aan zee liggen. 
B De meeste Marokkanen wonen in de wijken die grenzen aan het centrum. 
C In elke wijk wonen in verhouding ongeveer evenveel Marokkanen. 
 
grafiek 2 
Migratiesaldo* van Nederland van 1960 tot en met 2002   
 

 
*Migratiesaldo is het verschil tussen het aantal mensen dat in Nederland komt wonen 
(immigratie) en het aantal mensen dat uit Nederland vertrekt (emigratie). 
 

1p  7 In grafiek 2 is het migratiesaldo van Nederland te zien van 1960 tot en met 2002. 
In 1975 kwam er een groot aantal immigranten naar Nederland: 72.000. 
De reden van deze grote hoeveelheid immigranten in 1975 was het onafhankelijk worden 
van 
A de Nederlandse Antillen. 
B Indonesië. 
C Suriname. 
D Zuid-Afrika. 
 

1p  8 In grafiek 2 is het migratiesaldo van Nederland te zien van 1960 tot en met 2002. 
In welke twee jaren was er een emigratie-overschot? 
A 1960 en 1967 
B 1970 en 1971 
C 1982 en 1983 
D 1995 en 1996 
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foto 2      tekst 1  
Meneer Koopal   Meneer Koopal 
 

 
2p  9 In tekst 1 zijn op twee plaatsen woorden weggelaten. 

 Wat moet er op de plaatsen 1 en 2 worden ingevuld? 
 Kies hierbij uit: 
 bij 1: immigreren of emigreren 
 bij 2: politieke (reden) of sociale (reden) 
 
1 .......................................................................................................................................  
 
2 .......................................................................................................................................  
 
tekst 2 
 
 
 
 
 

2p  10 Dit is de kop van een krantenartikel. 
 Maak duidelijk wat er met deze kop uit de krant wordt bedoeld. 

 
Grijzer: ..............................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
Kleurrijker: ........................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

Breda,  
Het leven begint bij honderd, moet 
meneer Koopal uit Breda hebben 
gedacht, toen hij besloot naar Zuid-
Afrika te ...(1)… 
Daar woont ook zijn zoon Gerard met 
vrouw, kinderen en kleinkinderen. 
En dan kan een overgrootvader er nog 
wel bij. Dit is een …(2)…reden. 

In Nederland wordt de bevolking niet 
alleen grijzer, maar ook kleurrijker. 
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1p  11 Tijdens de aardrijkskundeles verschillen Anja, Karima en Marc van mening over de zwarte 
scholen in Nederland. 
Anja zegt: “De meeste zwarte scholen zijn in de grotere steden.” 
Karima zegt: “Veel kleine dorpen hebben ook zwarte scholen.” 
Marc zegt: “In de kleine dorpen zijn evenveel zwarte scholen als in de grotere steden.” 
Welke leerling heeft gelijk? 
A Anja 
B Karima 
C Marc 
 
 
foto 3 
Een winkel  
 

 
2p  12 Steeds meer allochtonen beginnen een eigen winkel. Zo is er de islamitische slager, de 

Turkse groentenman, de Marokkaanse bakker, het Surinaamse reisbureau, enzovoort. 
Ook Nederlanders doen boodschappen in deze winkels. 
Hieronder staan twee uitspraken over deze winkels. 
1 Deze winkels zijn goed voor de integratie want de buitenlanders komen zo 

gemakkelijker in contact met de Nederlanders. 
2 Deze winkels vind je vooral in de nieuwe wijken aan de rand van de stad. 

 Omcirkel hieronder achter de cijfers 1 en 2 juist of onjuist. 
 1 juist / onjuist 
 2 juist / onjuist 
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foto 4 
Een woonwijk in een Nederlandse plaats 
  

 
1p  13 Op foto 4 zie je een woonwijk in een Nederlandse plaats. 

Mariska zegt: “De bewoners van huizen zoals op foto 4 zijn meestal autochtonen.” 
Fatima zegt: “De bewoners van huizen zoals op foto 4 zijn meestal allochtonen.” 
Femke zegt: “Allochtonen en autochtonen wonen gelijkmatig verspreid over alle wijken.” 
Welk meisje heeft gelijk? 
A Mariska 
B Fatima 
C Femke 
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diagram 2 
Besteedbaar inkomen van etnische groepen (allochtonen) en autochtonen 
 

 
1p  14 Welke groep heeft in Den Haag het hoogst besteedbare inkomen (zie diagram 2)? 

A de etnische groepen (allochtonen) 
B de autochtonen 
 

1p  15 De hoogte van het besteedbare inkomen in een stad is een aanwijzing voor de hoogte 
van de werkloosheid van bepaalde groepen. 
In welke stad zal de werkloosheid onder de etnische groepen (allochtonen) het hoogst zijn 
(zie diagram 2)? 
A Amsterdam 
B Rotterdam 
C Den Haag 
D Utrecht 
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TRANSPORT EN INFRASTRUCTUUR 
 

1p  16 Op dit moment is de overheid bezig met de aanleg van twee belangrijke, nieuwe 
spoorlijnen. Eén van deze nieuwe spoorlijnen is bedoeld voor personenvervoer, de 
andere spoorlijn is bedoeld voor het goederenvervoer. 
Wat is de naam van de spoorlijn die voor personenvervoer bedoeld is? 
A Betuwespoorlijn 
B HogeSnelheidsLijn (HSL) 
C IJzeren Rijn 
 
Gebruik voor kaart 2 de bijlage. 
 

1p  17 Op kaart 2 staat met kleuren het aantal files weergegeven in 2001. 
In de legenda staan zes groepen files. 
Bij welke letter komen de meeste files voor? 
A K 
B L 
C M 
 
foto 5     tekst 3  
Amsterdams eerste motortaxi Amsterdams eerste motortaxi 
 

 
1p  18 In de tekst is bij de letter X een woord weggelaten. 

Welk woord moet er bij de lettter X worden ingevuld? 
A comfort 
B snelheid 
C veiligheid 

Deze motor ziet er avontuurlijk uit. En 
je moet avontuurlijk aangelegd zijn, wil 
je de overstap van een gewone 
autotaxi naar een motortaxi maken, 
erkent Ruud Kalenbach, bestuurder 
van Amsterdams eerste motortaxi. 
In de door verkeersopstoppingen en 
parkeerproblemen geplaagde stad 
moet de motortaxi uitkomst bieden. 
“De grote voordelen van een motortaxi 
zijn ...X… en prijs,” zegt Kallenbach. 
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Gebruik voor grafiek 3 de bijlage. 
 

2p  19 Grafiek 3 gaat over de samenstelling van het motorvoertuigenverkeer op werkdagen. 
Hieronder staan twee uitspraken over grafiek 3. 
1 In verhouding maakt het aantal personenauto’s nog steeds het grootste deel uit van 

het motorvoertuigenverkeer. 
2 In verhouding is het aantal vrachtauto’s tussen 1980 en 2001 ongeveer gelijk 

gebleven. 
 Omcirkel hieronder achter de cijfers 1 en 2 juist of onjuist. 

 1 juist / onjuist 
 2 juist / onjuist 
 
Gebruik voor kaart 3 de bijlage. 
 

1p  20 Op kaart 3 staat de verkeersdrukte op een groot aantal wegen in Nederland aangegeven. 
Hillegonda moet van Groningen naar Utrecht. 
Zij vertrekt om 6 uur ’s morgens. 
Bij welke plaats is de kans op een file het kleinst? 
A bij Assen 
B bij Zwolle 
C bij Amersfoort 
D bij Utrecht 
 

1p  21  Waarom wordt de reistijd korter als Hillegonda een uur eerder vertrekt? 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
Gebruik voor grafiek 4 de bijlage. 
 

1p  22 Grafiek 4 geeft per maand een overzicht van het aantal filemeldingen naar oorzaak. 
Wat is de belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van files? 
A wegwerkzaamheden overdag 
B kijkfiles 
C het woon-werkverkeer 
 

1p  23 Uit grafiek 4 blijkt dat er in de maanden juli en augustus veel minder files zijn. 
Wat is daarvan de oorzaak? 
A Dan zijn er veel minder wegwerkzaamheden overdag. 
B Dan zijn er veel minder ongelukken. 
C Dan hebben veel mensen vakantie. 
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kaart 4 
Het Rijnmondgebied  
 

 
1p  24 Wout maakt met zijn klas een busexcursie door het Rotterdamse havengebied.  

Op school moeten ze een verslag maken van deze excursie. 
In zijn verslag heeft hij kaart 4 geplakt.  
Helaas heeft hij vergeten in de legenda op te schrijven welke goederen daar worden 
aangevoerd. 
Wat wordt er bij P aangevoerd? 
A aardolie 
B fruit 
C hout 
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grafiek 5 
Aantal binnengekomen schepen en aangevoerde goederen in Rotterdam van 1998 
tot en met 2001  
 

 
1p  25 Een meisje uit 4VMBO-verzorging bekijkt grafiek 5. 

Ze zegt: “Als je 1999 met 2000 vergelijkt, valt op dat er in 2000 meer goederen zijn 
aangevoerd dan in 1999, terwijl het aantal schepen gelijk is gebleven.” 
Wat is daarvan de oorzaak? 
A Steeds meer goederen worden nu in containers aangevoerd. 
B Er komen steeds grotere schepen. 
C Steeds meer aardolie wordt per pijpleiding aangevoerd. 
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figuur 1 
Opening Beneluxlijn  

 
 

1p  26 In Rotterdam is in november 2002 een nieuwe metroverbinding in gebruik genomen: de 
zogenaamde Beneluxlijn. 
Deze Beneluxlijn is 11,8 kilometer lang. 
Deze metrolijn is aangelegd voor het vervoer van 
A containers. 
B stukgoederen. 
C massagoederen. 
D passagiers. 
 
foto 6 
Metroviaduct in aanleg in een buitenwijk  
 

 
1p  27 Een groot deel van deze nieuwe metrolijn bestaat uit viaducten. 

Op foto 6 is een viaduct te zien dat aangelegd wordt. 
 Noem een reden waarom een groot deel van deze metrolijn uit viaducten bestaat. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

Marconiplein

Schiedam
Centrum

Hoogvliet Poortugaal

Tussenwater

CS Legenda:
Beneluxlijn

Pagina: 468Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

500010-1-637o 15 ga naar de volgende pagina 

tekst 4  
 

 
1p  28 Volgens tekst 4 wordt er onderhoud uitgevoerd uit aan de ringweg A10 West. 

 Waarom wordt dit onderhoud in het weekeinde uitgevoerd? 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
kaart 5  
Bouwplannen Noordelijke Randstad 
aantal te bouwen woningen na 2010 
 

 
tekst 5 
Bouwplannen Noordelijke Randstad 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p  29 In tekst 5 zijn bij de letter X enkele woorden weggelaten. 
Wat moet er bij de letter X worden ingevuld? 
A de bereikbaarheid 
B de reisduur 
C het aantal files 
 

1p  30 Veel bedrijven willen zich graag in het gebied op kaart 5 vestigen. 
Dat komt vooral door de aanwezigheid van 
A de Betuweroute. 
B de luchthaven Schiphol. 
C de Rotterdamse haven. 

De regering wil dat er in het gebied (zie kaart 5) 150.000 nieuwe woningen worden 
gebouwd. Volgens een wethouder uit Almere is dat alleen mogelijk als ook de 
infrastructuur in het gebied wordt uitgebreid. 
Als de bouw van woningen en de aanleg van nieuwe infrastructuur niet goed op elkaar 
worden afgestemd, zal ...X… afnemen. 

Weekendafsluiting Ringweg A10 West: S103      Coentunnel
Van vrijdagavond 20 juni tot zaterdagavond 21 juni: neem een andere route!
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kaart 6 
Luchthavens in een deel van West-Europa   
 

 
1p  31 Op kaart 6 kun je zien hoeveel passagiers en vracht via de verschillende luchthavens in 

Europa worden vervoerd. 
Als je met deze gegevens een top 4 van grootste luchthavens moet samenstellen, op 
welke plaats staat Amsterdam (Schiphol) dan? 
A op plaats 1 
B op plaats 2 
C op plaats 3 
D op plaats 4 

aantal vervoerseenheden (x miljoen) in 2001

   1 passagier  = 1 vervoerseenheid
100 kg vracht = 1 vervoerseenheid

100502050
passagiers

vracht

Legenda:

Londen

Amsterdam

Brussel

Parijs
Luxemburg

Frankfurt

Lyon
Genève

Zürich

Milaan

München

Berlijn
Hamburg

Kopenhagen

Dublin

Marseille

Manchester

Birmingham

Nice

Hannover

Düsseldorf

Keulen

Toulouse

Stuttgart

Barcelona

Rome

0 150 300 km

Pagina: 470Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

500010-1-637 17 ga naar de volgende pagina einde 

2p  32 Voor het vervoer van bloemen naar Amerika wordt vooral gebruik gemaakt van ...1… 
Voor het vervoer van tomaten naar Duitsland wordt vooral gebruik gemaakt van ...2... 
Op de plaatsen 1 en 2 zijn de vervoermiddelen niet ingevuld.  

 Welk vervoermiddel moet op de plaatsen 1 en 2 worden ingevuld? 
 
1 .......................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
2 .......................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  33 Schiphol vervoerde in 2003 ongeveer 40 miljoen passagiers. 
Wie worden bedoeld met deze passagiers? 
A alleen toeristen 
B alleen zakenlieden 
C zowel toeristen als zakenlieden 
 
 
 

500010-1-637* 
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diagram 1 
Herkomst van niet-Nederlanders  
 

 
 
kaart 1 
Spreiding van Marokkanen over de woonwijken van Den Haag  
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kaart 2 
Aantal files in 2001 in een deel van Nederland  
 

 
 
grafiek 3 
Samenstelling motorvoertuigenverkeer op werkdagen in 1980, 1986, 1993 en 2001 
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kaart 3 
Verkeersdrukte: gemiddeld aantal motorvoertuigen per werkdag, 1999     
 

 
grafiek 4 
Overzicht per maand van het aantal filemeldingen naar oorzaak 
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2005 
tijdvak 1 

 
 

 AARDRIJKSKUNDE CSE BB 
 
 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 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. 
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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; 

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 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen 
scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen 
scorepunten toegekend.  

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar een keer worden aangerekend, tenzij daardoor 
de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden 
aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 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. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere 
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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.  
Voor de beroepsgerichte programma’s in de basisberoepsgerichte leerweg geldt: 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de door het bevoegd gezag 
gegeven regels. 

 
N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij 

de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
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3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen Aardrijkskunde BB kunnen maximaal 40 scorepunten worden 
behaald. 
 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
Antwoord Vraag Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
MIGRATIE EN DE MULTICULTURELE SAMENLEVING || 
 

 1 C 
 

 2 C 
 

 3 maximumscore 1 
Omdat zij tijdelijk zouden werken in Nederland. 
 

 4 maximumscore 2 
• 1 = juist 1 
• 2 = onjuist 1 
 

 5 maximumscore 2 
• 1 = juist 1 
• 2 = juist 1 
 

 6 B 
 

 7 C 
 

 8 A 
 

 9 maximumscore 2 
• 1 = emigreren 1 
• 2 = sociale (reden) 1 
 

 10 maximumscore 2 
• Grijzer: de gemiddelde leeftijd van de Nederlanders wordt steeds hoger 1 
• Kleurrijker: de etnische groep (allochtonen) wordt steeds groter 1 
 

 11 A 
 

 12 maximumscore 2 
• 1 = juist 1 
• 2 = onjuist 1 
 

 13 A 
 

 14 B 
 

 15 B 
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Vraag Antwoord Scores

TRANSPORT EN INFRASTRUCTUUR || 
 

 16 B 
 

 17 C 
 

 18 B 
 

 19 maximumscore 2 
• 1 = juist 1 
• 2 = onjuist 1 
 

 20 A 
 

 21 maximumscore 1 
Dan is het nog niet zo druk/zijn er minder files. 
 

 22 C 
 

 23 C 
 

 24 A 
 

 25 B 
 

 26 D 
 

 27 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

 De metro heeft dan geen last van het andere verkeer. 
 om ruimte te besparen 
 In buitenwijken rijdt de metro bovengronds. 

 
 28 maximumscore 1 

Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
 Dan rijden er veel minder (vracht)auto’s. 
 Dan is er veel minder woon-werkverkeer. 
 Dan hebben er veel minder mensen last van. 

 
 29 A 

 
 30 B 

 
 31 D 

 
 32 maximumscore 2 

• 1 vliegtuig 1 
• 2 vrachtwagen 1 
 

 33 C 
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inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per school in het 
programma Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. 
Zend de gegevens uiterlijk op 8 juni naar de Citogroep. 
 
 
BRONVERMELDINGEN  
 
diagram 1  Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001 
foto 1   Bron: NRC/Handelsblad, 8-6-2002 
grafiek 1  Vrij naar: NRC/Handelsblad, 8-6-2002 
kaart 1   Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001 
grafiek 2  Vrij naar: NRC/Handelsblad, 30-7-2003 
foto 2   Bron: BN/deStem, 2-9-2003  
tekst 1   Bron: BN/deStem, 2-9-2003  
tekst 2    De Telegraaf, 20-8-2003 
foto 3   Bron: Geografie, januari 2003 
foto 4   Bron: Geografie, januari 2003 
diagram 2  Vrij naar: de Volkskrant, 6-12-2003 
kaart 2    Vrij naar: Verkeersgegevens jaarrapport, 2001  
foto 5   Vrij naar: de Volkskrant, 7-8-2002  
tekst 3   Vrij naar: de Volkskrant, 7-8-2002 
grafiek 3  Vrij naar: Verkeersgegevens jaarrapport, 2001 
kaart 3   Vrij naar: De Basis Bosatlas, 2003 
grafiek 4  Vrij naar: Verkeersgegevens jaarrapport, 2001 
kaart 4   Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001 
grafiek 5  Vrij naar: Folder Rotterdam wereldhaven,  
    Gemeentelijk havenbedrijf Rotterdam, 2002 
figuur 1   Vrij naar: Algemeen Dagblad, 2-11-2002 
foto 6   Bron: ROM Magazine, mei 1999 
tekst 4   Vrij naar: de Volkskrant, 19-6-2003 
kaart 5   Vrij naar: de Volkskrant, 20-9-2003 
tekst 5   Vrij naar: de Volkskrant, 20-9-2003 
kaart 6   Vrij naar: De Basis Bosatlas, 2003 
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Examen VMBO-BB 

2005 
 
 
 

 AARDRIJKSKUNDE CSE BB 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
 

Dit examen bestaat uit 31 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 40 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
maandag 20 juni

14.00 – 15.30 uur

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
MIGRATIE EN DE MULTICULTURELE SAMENLEVING 
 
foto 1 
Verre vaders 

 
 
 
 
 
 
 
 

1p  1 Waarom kwamen deze gastarbeiders rond 1960 naar Nederland? 
A In Spanje en Italië was er in de jaren 60 niet voldoende werk. 
B In Spanje en Italië waren er in de jaren 60 niet voldoende jonge meisjes en vrouwen 

om mee te trouwen. 
C In Nederland was er een gebrek aan hoogopgeleide mensen. 

A 
B 
C 
D

A 
B 
C 
D

XB(2) (3)X
X

A 
B 
C 
D

 (1) 

Bij het programma ‘Spoorloos’ van de KRO worden bijvoorbeeld ‘Verre vaders’ 
opgespoord (zie foto 1). 
Kinderen van gastarbeiders zijn op zoek naar hun biologische vader. 
Een aantal Spanjaarden en Italianen, die rond 1960 naar Nederland kwam, is in 
Nederland vader geworden van een zoon of dochter. 
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diagram 1 
Partnerkeuze van de eerste en de tweede generatie Turkse mannen in 2000 
 

 
1p  2 In diagram 1 staat de partnerkeuze van de Turkse mannen in Nederland aangegeven. 

Er wordt hierbij een vergelijking gemaakt tussen Turkse mannen van de eerste generatie 
en Turkse mannen van de tweede generatie. 
Als we de Turkse mannen van de tweede generatie vergelijken met de Turkse mannen 
van de eerste generatie dan trouwen 
A er meer met een Turkse vrouw die in Nederland is geboren. 
B er meer met een Nederlandse vrouw. 
C er meer met een vrouw uit Turkije. 
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tekst 1 
Luxe-migratie 
 
 
 
 
 

1p  3 Naar welke landen verhuizen deze luxe-migranten uit Nederland (zie tekst 1) vooral? 
A naar landen in Zuid-Europa, zoals Frankrijk en Spanje 
B naar landen in Oost-Europa, zoals Polen en Hongarije 
C naar landen in Noord-Europa, zoals Noorwegen en Zweden 
D naar landen in Noord-Afrika, zoals Marokko en Tunesië 
 
diagram 2 
Toptien van herkomstlanden van immigranten in 2002 
 

 
 

2p  4 In diagram 2 staan voor 2002 immigranten in Nederland per land van herkomst. 
Hieronder staan twee uitspraken over diagram 2. 
1 In 2002 kwamen per land van herkomst de meeste immigranten uit landen rondom de 

Middellandse Zee. 
2 Alle immigranten komen uit vroegere koloniën van Nederland.  

 Omcirkel hieronder achter de cijfers 1 en 2 juist of onjuist. 
1  juist / onjuist 
2  juist / onjuist 

 
 

Er is een nieuwe variant op de gewone migratie: de luxe-migratie. Dit wordt gedaan 
door autochtone Nederlandse migranten die met pensioen zijn gegaan. 
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foto 2 
Een Rotterdamse wijk 
 

 
kaart 1 
Plattegrond Rotterdamse deelgemeenten 
 

 
1p  5 Op kaart 1 zie je de deelgemeenten van Rotterdam. 

Op de kaart staan vier cirkels. 
Ben je niet bekend in de stad Rotterdam dan kun je met behulp van deze kaart toch weten 
waar de wijk van foto 2 waarschijnlijk zal liggen. 
In welke cirkel op kaart 1 bestaat de meeste kans dat foto 2 daar gemaakt is? 
A cirkel 1 
B cirkel 2 
C cirkel 3 
D cirkel 4 
 

0 2,5 5 km

Legenda:
allochtonen

21

4

3

minder dan 11,2%
11,2-22,4%
22,4-33,6%
33,6-44,8%
meer dan 44,8%
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foto 3 
Een koffiehuis 
 

 
1p  6 Op foto 3 zie je een koffiehuis voor Turkse mannen ergens in Nederland. 

Mohammed en Abdul bespreken tijdens de aardrijkskundeles het begrip integratie en 
segregatie. 
Mohammed zegt: ”Een Turks koffiehuis is een goed voorbeeld van integratie, want Turkse 
mannen en Nederlandse mannen drinken hier meestal samen koffie.” 
Abdul zegt: “Dit is juist een voorbeeld van segregatie, want in een Turks koffiehuis komen 
bijna alleen maar Turkse mannen.” 
Wie heeft er gelijk? 
A Mohammed 
B Abdul 
 

1p  7 Sommige wijken in de grote steden noemen we wel achterstandswijken. 
Waar liggen deze wijken? 
A verspreid door de gehele stad 
B vooral aan de rand van de grote steden 
C vooral in de buurt van grote moderne industriegebieden 
D vooral rondom het oude centrum van de steden 
 

1p  8 Een wijk met een multiculturele samenleving is een wijk 
A waar alleen maar Turkse en Marokkaanse winkels zijn. 
B waar alleen maar witte scholen zijn. 
C waar alleen maar zwarte scholen zijn. 
D waar allochtonen en autochtonen door elkaar wonen. 
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2p  9 Hieronder staan twee uitspraken over zwarte en witte scholen. 
1 Op zwarte scholen zitten alleen maar zwarte leerlingen. 
2 Witte scholen vind je alleen maar op het platteland. 

 Omcirkel hieronder achter de cijfers 1 en 2 juist of onjuist. 
 1  juist / onjuist 
 2  juist / onjuist 
 
foto 4 
Chinezen in Rotterdam in 1925 
 

 
1p  10 Foto 4 is in 1925 gemaakt in Rotterdam. 

Toen al kwamen er Chinezen naar Nederland. 
Waarom kwamen deze Chinezen naar Nederland? 
A om avontuurlijke redenen 
B om economische redenen 
C om geloofsredenen 
D om politieke redenen 
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tabel 1 
Enkele groepen allochtonen in Nederland in 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2p  11 In tabel 1 staan enkele groepen allochtonen in Nederland in 2003 aangegeven. 
Hieronder staan twee uitspraken naar aanleiding van tabel 1. 
1 De meeste mensen uit Afghanistan kwamen in de jaren 1980 - 2000 naar Nederland 

omdat er in dat land toen vaak oorlog werd gevoerd. 
2 De meeste Turken, die in de jaren 1960 - 1980 naar Nederland zijn gekomen, werden 

vervolgd vanwege hun geloof in hun vaderland. 
 Omcirkel hieronder achter de cijfers 1 en 2 juist of onjuist. 

 1  juist / onjuist 
 2  juist / onjuist 
 

1p  12 Een grote groep allochtonen ontbreekt in tabel 1. 
Welke groep is dit? 
A Belgen 
B Fransen 
C Marokkanen 
D Spanjaarden 
 
 

Turkije 341.000 
Irak          42.000 
China   39.000 
Afghanistan   34.000 
Pakistan   18.000 
Ghana   18.000 

Pagina: 488Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

500040-2-637o 9 ga naar de volgende pagina 

foto 5 
Peter en Eva gaan emigreren 

 
kaart 2 
De wereld   

 
2p  13 Peter en Eva (zie foto 5) gaan naar Canada emigreren.  

Van een boerderijtje met 4 hectare grond naar een boerderij met 68 hectare grond. 
Mogelijke redenen voor hun emigratie naar Canada zijn: 
1 Er is in Canada meer ruimte. 
2 Er is in Canada een tropisch klimaat. 
3 Er is in Nederland bijna geen uitbreidingsmogelijkheid meer. 
4 De uitkeringen zijn in Canada veel beter dan in Nederland. 

 Schrijf de nummers van de juiste twee redenen op. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

0 2000 4000 km

evenaar

CanadaCanadaCanada
Nederland
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tekst 2  

 
 

2p  14 In tekst 2 wordt gesproken over een verplichte inburgeringscursus voor alle nieuwkomers.  
Met de inburgeringscurcsus wil men de volgende, mogelijke doelen bereiken. 
1 Zorgen dat deze mensen zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren. 
2 Zorgen dat deze mensen zo snel mogelijk een huis krijgen. 
3 Zorgen dat deze mensen zo snel mogelijk trouwen met een allochtoon in Nederland. 
4 Zorgen dat deze mensen zo snel mogelijk werk vinden in Nederland. 

 Twee doelen van de inburgeringscursus zijn juist. 
 Schrijf de nummers van de juiste doelen op. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
 

DEN HAAG - Het kabinet wil een 
verplichte inburgeringscursus voor alle 
nieuwkomers invoeren.
Sommige politieke partijen willen extra 
eisen stellen aan deze cursus.

'Nog meer eisen aan
integratie'
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TRANSPORT EN INFRASTRUCTUUR 
 
 
foto 6 
Een drukke weg 
 

 
1p  15 Op foto 6 zie je een weg met heel veel verkeer.  

Waar komt zo’n weg met heel veel verkeer het meeste voor in Nederland? 
A in Noord-Nederland 
B in Oost-Nederland 
C in West-Nederland 
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tabel 2 
Aantal verkeersongelukken 
 
    
   Gebied of provincie 2000 2001 
    
 
   Noord-Nederland 1895 2126 
   Oost-Nederland 5327 5645 
   IJsselmeergebied   407   399 
   Utrecht 2755 2112 
   Noord-Holland 5825 5288 
   Zuid-Holland 7023 6263 
   Zeeland   503   574 
   Noord-Brabant 4654 4666 
   Limburg 1796 1706 
    
    
   Totaal in Nederland 30185 28779 
    
 

2p  16 Tabel 2 laat een ontwikkeling zien van het aantal verkeersongelukken in verschillende 
gebieden, provincies en voor Nederland als totaal. 
Hieronder staan twee uitspraken naar aanleiding van tabel 2. 
1 Het aantal verkeersongelukken is in beide jaren het grootst in Zuid-Holland. 
2 Het totaal aantal verkeersongelukken is in beide jaren gelijk gebleven. 

 Omcirkel hieronder achter de cijfers 1 en 2 juist of onjuist. 
 1  juist / onjuist 
 2  juist / onjuist 
 

1p  17 In welk gebied of welke provincie is het aantal verkeersongelukken van 2000 naar 2001 
toegenomen? 
A Noord-Nederland 
B Limburg 
C Zuid-Holland 
D IJsselmeergebied 
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kaart 3 
Vaarwegen in Nederland 
 

 
tabel 3 
Ontwikkeling van het aantal kilometers vaarwegen en spoorwegen 
 
 1993 1995 1997 1999 
Vaarwegen (rivieren, kanalen, vaargeulen in meren) 5.046 5.046 5.046 5.046 
Spoorwegen (enkelspoor en dubbel/meersporig) 2.811 2.813 2.805 2.808 

 
2p  18 In tabel 3 staat de ontwikkeling van het aantal kilometers vaarwegen en spoorwegen. 

Hieronder staan twee uitspraken naar aanleiding van tabel 3 en kaart 3. 
1 Het aantal kilometers spoorwegen is van 1993 tot en met 1999 precies gelijk 

gebleven. 
2 De drukst bevaren vaarwegen in ons land lopen van Noord-Nederland naar Zuid-

Nederland. 
 Omcirkel hieronder achter de cijfers 1 en 2 juist of onjuist. 

 1  juist / onjuist 
 2  juist / onjuist  
 
 

Legenda:
vervoerd gewicht (in miljoen ton) 
per waterweg, 2001

minder dan 10
10 - 25
25 - 50
50 of meer

0 30 60 km
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kaart 4 
Schiphol: passagiers en vracht naar landen van de Europese Unie (EU) in 1999 
 

 
1p  19 Op kaart 4 is het luchtvervoer vanaf Schiphol in 1999 te zien. 

Het betreft het vervoer van passagiers en vracht naar landen van de Europese Unie (EU) 
in 1999. 
Naar welk EU-land in Zuid-Europa vervoerde Schiphol de meeste vracht? 
A Frankrijk 
B Griekenland 
C Italië 
D Spanje 
 

1p  20 Wat is een belangrijke reden voor de grote hoeveelheid luchtvervoer van zowel personen 
als vracht naar het Verenigd Koninkrijk? 
A Er is geen andere verbinding met dit land. 
B Het vliegtuig is het snelste vervoermiddel naar dit land. 
C Het vliegtuig kan veel meer vervoeren dan al die andere vervoermiddelen. 
 
 

3  1

14    4

2  3

1
2

4    12

1  3

2  6

29 31

11   2

2   8

12    8

12     8

11      15
9   4

Legenda:
luchtvervoer vanaf Schiphol
naar EU-landen, in %, 1999
  

passagiers
(naar EU-landen totaal:
 20 mln personen)
vracht
(naar EU-landen totaal:
 120.000 ton)

0 400 800 km

Frankrijk

Verenigd
Koninkrijk

Italië

Griekenland

Spanje
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kaart 5 
Vliegvakanties vanaf Schiphol in 1999 
 

 
1p  21 Kaart 5 geeft een aantal vliegvakanties vanaf Schiphol in 1999 aan. 

Het gaat over vliegvakanties naar een aantal Europese landen. 
Naar welk land binnen Europa vertrokken vanaf Schiphol de meeste vakantiegangers? 
A Griekenland 
B Spanje 
C Portugal 
D Verenigd Koninkrijk 
 

1p  22 Nederland is een distributieland. 
Welke goederen worden doorgevoerd? 
A alleen stukgoederen 
B alleen massagoederen 
C zowel stukgoederen als massagoederen 

0 400 800 km

Schiphol

Verenigd
Koninkrijk

Frankrijk

Spanje
(vasteland)

Italië

Griekenland

overig Europaoverig Europaoverig Europa

Portugal

Legenda:
vliegvakanties vanaf
Schiphol in 1999

100.000 vakantie-
gangers
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kaart 6 
Omvang van de invoer en de uitvoer van goederen 
 

 
1p  23 Bij welk land is het verschil tussen de invoer en de uitvoer het grootst (zie kaart 6)? 

A België en Luxemburg 
B Duitsland 
C Verenigd Koninkrijk 
D Frankrijk 
 
foto 7 
Een containerschip 
 

 

rest van
Europa

Duitsland

België en 
Luxemburg
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1p  24 Veel containers die in de Rotterdamse haven per schip aankomen (zie foto 7), worden 
weer doorgevoerd. 
Dit gebeurt met onder andere kleinere boten.  
Een voorbeeld daarvan is een binnenvaartschip. 

 Noem nog een manier om containers door te voeren. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
kaart 7 
Het Rijnmondgebied 
 

 
1p  25 Bij welke letter op kaart 7 vind je de Maasvlakte? 

A bij P 
B bij Q 
C bij R 
D bij S 
 

1p  26 Op kaart 7 staat een gedeelte aangegeven dat geschikt is voor schepen met een 
diepgang van 20 meter.  
Voor welke schepen is deze diepgang vooral noodzakelijk? 
A binnenvaartschepen 
B mammoettankers 
C veerboten 

N o o r d z e eN o o r d z e eN o o r d z e e

0 2,5 5 kmwoonbebouwing
haven- en industrieterrein
geschikt voor schepen met

20 m diepgang

   

Legenda:

P

R

Q

S
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grafiek 1 
Dagelijks aantal autoritten per uur 
 

 
2p  27 Grafiek 1 geeft het totale aantal dagelijkse autoritten per uur aan. Dit is weer uitgesplitst 

naar ritten die te maken hebben met woon-werkverkeer en overige ritten. 
Hieronder staan twee uitspraken naar aanleiding van grafiek 1. 
1 De ochtendspits wordt vooral veroorzaakt door het woon-werkverkeer. 
2 Tijdens de ochtendspits zijn er meer auto’s op de weg dan tijdens de avondspits. 

 Omcirkel hieronder achter de cijfers 1 en 2 juist of onjuist. 
 1  juist / onjuist 
 2  juist / onjuist 
 

2p  28 Heel snel zijn onze exportproducten tegenwoordig aan de andere kant van de oceaan. 
Hieronder staan twee uitspraken over het vervoer van goederen. 
1 De goederen die vanaf Schiphol door de lucht worden vervoerd, zijn vooral 

massagoederen. 
2 Het vervoeren van goederen per schip is veel goedkoper dan per vliegtuig. 

 Omcirkel hieronder achter de cijfers 1 en 2 juist of onjuist. 
 1  juist / onjuist 
 2  juist / onjuist 
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foto 8 
Een file  

 
1p  29 Elke dag staat het verkeer op de A1 tussen Apeldoorn en Deventer stil. 

‘s Ochtends en ‘s avonds zijn er dan kilometerslange files (zie foto 8). 
Waardoor worden deze files vooral veroorzaakt? 
A door kijkfiles 
B door ongelukken 
C door wegwerkzaamheden 
D door woon-werkverkeer 
 

1p  30 Er zijn maatregelen genomen om de doorstroming van het verkeer op de A1 te 
bevorderen.  

 Noem een maatregel met behulp van foto 8. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  31 In de aardrijkskundeles zijn Joep en Mike het er niet over eens wanneer foto 8 is 
genomen.  
Joep zegt: “Ik denk dat foto 8 is genomen op zaterdag.” 
Mike zegt: “Ik denk dat foto 8 op een doordeweekse dag is genomen.” 
Wie van deze leerlingen heeft er gelijk? 
A Joep 
B Mike 
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2005 
tijdvak 2 

 
 

 AARDRIJKSKUNDE CSE BB 
 
 

Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 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. 
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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; 

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 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen 
scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen 
scorepunten toegekend.  

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar een keer worden aangerekend, tenzij daardoor 
de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden 
aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 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. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere 
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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.  
Voor de beroepsgerichte programma’s in de basisberoepsgerichte leerweg geldt: 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de door het bevoegd gezag 
gegeven regels. 

 
N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij 

de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
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3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen Aardrijkskunde BB kunnen maximaal 40 scorepunten worden 
behaald. 
 
 
4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
Antwoord Vraag Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
MIGRATIE EN DE MULTICULTURELE SAMENLEVING || 
 

 1 A 
 

 2 B 
 

 3 A 
 

 4 maximumscore 2 
• 1 = juist 1 
• 2 = onjuist 1 
 

 5 D 
 

 6 B 
 

 7 D 
 

 8 D 
 

 9 maximumscore 2 
• 1 = onjuist 1 
• 2 = onjuist 1 
 

 10 B 
 

 11 maximumscore 2 
• 1 = juist 1 
• 2 = onjuist 1 
 

 12 C 
 

 13 maximumscore 2 
• 1 1 
• 3 1 
 

 14 maximumscore 2 
• 1 1 
• 4 1 
 

500040-2-637c 3 
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Vraag Antwoord Scores

TRANSPORT EN INFRASTRUCTUUR || 
 

 15 C 
 

 16 maximumscore 2 
• 1 = juist 1 
• 2 = onjuist 1 
 

 17 A 
 

 18 maximumscore 2 
• 1 = onjuist 1 
• 2 = onjuist 1 
 

 19 C 
 

 20 B 
 

 21 B 
 

 22 C 
 

 23 B 
 

 24 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

 per trein 
 per vrachtwagen 

 
 25 A 

 
 26 B 

 
 27 maximumscore 2 

• 1 = juist 1 
• 2 = onjuist 1 
 

 28 maximumscore 2 
• 1 = onjuist 1 
• 2 = juist 1 
 

 29 D 
 

 30 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

 snelheidsignalering 
 vrachtauto’s mogen niet inhalen 

 
 31 B 

 
 
inzenden scores 
Voor dit examen hoeft u geen afnamegegevens aan de Citogroep te verstrekken. 
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BRONVERMELDINGEN  
 
foto 1 Bron: KRO 
diagram 1 Vrij naar: NRC Handelsblad, 27-5-2003 
tekst 1 Vrij naar: NRC Handelsblad, 8-6-2002 
diagram 2 Vrij naar: NRC Handelsblad, 7-5-2003 
foto 2 Bron: Elsevier, 13-9-2003 
kaart 1 Vrij naar: www.buurtmonitor. nl 
foto 3 Bron: Elsevier, 13-9-2003 
foto 4 Bron: NRC Handelsblad, 8-6-2002 
tabel 1 Vrij naar: Elsevier, 10-1-2004 
foto 5 Bron: BN/De Stem, 10-5-2003 
kaart 2 Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001 
tekst 2 Vrij naar: BN/De Stem, 18-10-2003 
foto 6 Bron: Eigen archief  
tabel 2   Vrij naar: Verkeersgegevens jaarrapport 2001 
kaart 3 Vrij naar: De Basis Bosatlas, 2003 
tabel 3 Vrij naar: Goederenvervoer in Nederland, 2001 
kaart 4 Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001 
kaart 5 Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001 
kaart 6 Vrij naar: De Basis Bosatlas, 2003 
foto 7 Bron: Folder Educatief Informatie Centrum, z.j. 
kaart 7 Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001 
grafiek 1 Vrij naar: Limburgs Dagblad, 4-10-2003 
foto 8 Bron: de Volkskrant, 5-10-2002 
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400009-1-637o 

Examenopgaven VMBO-BB 

2004 
 
 
 

 AARDRIJKSKUNDE CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
 

Dit examen bestaat uit 33 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 40 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
woensdag 26 mei
13.30 – 15.00 uur

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
 
OMGAAN MET NATUURLIJKE HULPBRONNEN 
 
figuur 1 
De kringloop van het water 
 

 
2p  1 In figuur 1 is de kringloop van het water getekend.  

In deze figuur staan de cijfers 1 en 2. 
 De cijfers 1 en 2 staan hieronder.  

 Schrijf erachter wat er bij deze cijfers gebeurt. 
 Kies hierbij uit condensatie, neerslag en verdamping. 
 
1........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
2........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  

A 
B 
C 
D

 
 

A 
B 
C 
D

XB (2) (3) X  X
A 
B 
C 
D 

  (1) 

ZEE

1

2
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figuur 2 
Waterverbruik in Nederland per dag in het jaar 2000 
 

 
1p  2 Net als in andere rijke landen wordt er ook in Nederland steeds meer water verbruikt. 

 Geef daarvoor een reden. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
 

1p  3 Waarvoor gebruikt een gemiddelde Nederlander per dag het meeste water (zie figuur 2)? 
A voor de afwas 
B voor de persoonlijke hygiëne 
C voor de wc 
D voor overig 

persoonlijke hygiëne

WC

afwas

was
voedselbereiding
overig
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foto 1 
Voorbeelden van watergebruik 
 

 
 

1p  4 Water kun je voor van alles gebruiken. 
Op foto 1 staat een aantal voorbeelden waarvoor water wordt gebruikt. 

 Schrijf hieronder een voorbeeld op dat je kunt zien op foto 1. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
 

1p  5 Tijdens de aardrijkskundeles onderzoeken de leerlingen waarom we zuinig moeten zijn 
met water.  
Volgens Femke hoeven we helemaal niet zuinig te zijn met water.  
Ze zegt: “Kijk maar naar de wereldkaart in de atlas, dan zie je dat het grootste deel van 
de aarde uit water bestaat.” 
Femke heeft gelijk dat het grootste deel van de aarde uit water bestaat.  
Toch kunnen we het grootste deel van dat water niet gebruiken. 

 Wat is daarvan de belangrijkste reden? 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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tekst 1 
Waterprobleem in Asendabo 
 

Wij vinden het heel normaal dat er schoon water uit de kraan komt als je die kraan 
opendraait. Er zijn echter ook veel landen waar de bevolking geen of onvoldoende 
schoon drinkwater heeft.  
Een voorbeeld daarvan is Ethiopië (een land in Afrika). Daar ligt het dorpje Asendabo. 
De dorpsbewoners halen het water uit een riviertje. Daarvoor moeten ze één uur 
lopen. Het water is niet erg schoon. Veel mensen worden daardoor ziek. 

 
 

1p  6 In het dorpje Asendabo is een probleem met 
A de kwaliteit van het water. 
B de hoeveelheid water. 
C zowel de kwaliteit van het water als de hoeveelheid water. 
 
 
foto 2 
Een ton voor water 
 

 
 

1p  7 Door de Nederlandse actie ‘een ton voor water’ is het probleem van het drinkwater in 
Asendabo nu verbeterd (zie tekst 1). 
Met het ingezamelde geld zijn waterleidingen aangelegd. 
De mensen worden daardoor niet meer zo snel ziek. 
Dit is een voorbeeld van hulp in 
A een land. 
B een plaats. 
C een provincie. 
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kaart 1 

 
1p  8 In de provincie Hunan in China (zie kaart 1) werd in de zomer van 2002 de noodtoestand 

uitgeroepen.  
Het Dongtingmeer was door overvloedige regenval zo vol geraakt dat dit meer dreigde te 
overstromen. 
De gevolgen van een eventuele overstroming zijn rampzalig.  
Het herstel van de schade kost altijd veel geld en kan lang duren. 

 Schrijf een voorbeeld op van een schade die een overstroming kan veroorzaken. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
 

1p  9 De dijken van het Dongtingmeer hebben het gehouden.  
Er is geen overstroming gekomen. 
Om het gevaar van nieuwe overstromingen te voorkomen, kunnen de volgende 
maatregelen worden genomen: 
1 het verhogen van de dijken langs het Dongtingmeer 
2 het herbebossen van het gebied waar de rivier de Xiang doorstroomt 
3 het uitbaggeren van de rivier de Xiang. 
Welke maatregel is voor de toekomst het beste? 
A maatregel 1 
B maatregel 2 
C maatregel 3 

Shanghai

Chengqing

Wuhan

Xia
ng

HUNAN

Y an
g

t z
e

C H I N A

500 1000 km0

125 250 km0

Dongtingmeer overvol; nood-
toestand in provincie Hunan

Hoog water bedreigt 10 miljoen Chinezen

Drie-Klovendam

Legenda:
rivier

meer
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2p  10 In China wordt de grootste stuwdam ter wereld gebouwd: de Drie-Klovendam (zie 
kaart 1). 
In klas 4 VMBO ontstaat een discussie in de aardrijkskundeles over het wel of niet 
bouwen van deze enorme stuwdam. 
Jan zegt: “Deze grote stuwdam heeft enorme voordelen voor dit deel van China.” 
Karin zegt: “Deze grote stuwdam heeft ook nadelen voor dit deel van China.” 

 Noem eerst een voordeel dat Jan genoemd kan hebben en daarna een nadeel dat 
Karin genoemd kan hebben. 

 
Jan: ...................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
Karin: ................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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kaart 2 
Waterhuishouding in Nederland  
 

 
2p  11 Hieronder staan twee uitspraken naar aanleiding van kaart 2. 

1 Rotterdam is voor zijn drinkwater vooral afhankelijk van oppervlaktewater. 
2 De inwoners van Terschelling halen hun water vooral uit de Waddenzee. 

 Welke uitspraak is juist? 
 Omcirkel hieronder achter de cijfers 1 en 2 juist of onjuist. 
 1  juist / onjuist 
 2  juist / onjuist 

spaarbekken

herkomst van het drinkwater
grondwater

oppervlaktewater
grondwater met geïnfiltreerd
oppervlaktewater
grond- en oppervlaktewater

rivier/kanaal

oppervlaktewater en grondwater met
geïnfiltreerd oppervlaktewater

0 15 30 km
Legenda:

Terschelling

NieuwegeinNieuwegeinNieuwegein

Leiduin

BiesbosBiesbosBiesbos

RotterdamRotterdamRotterdam

winning van ongezuiverd
oppervlaktewater
transportleiding voor ongezuiverd
oppervlaktewater

W
a

d
d

e
n

z e e
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1p  12 Op kaart 2 staan ook de winplaatsen van ongezuiverd oppervlaktewater aangegeven. 

Waar komt dit ongezuiverde oppervlaktewater vooral vandaan? 
A uit de kanalen 
B uit de rivieren 
C uit de zee 
 

1p  13 De lengte van de transportleiding van ongezuiverd oppervlaktewater van Nieuwegein naar 
Leiduin is ongeveer: 
A   20 km 
B   60 km 
C 100 km 
D 140 km 
 

1p  14  Waarom wordt dit ongezuiverde oppervlaktewater naar de duinen (bijvoorbeeld  
    Leiduin) gebracht? 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  15 Op kaart 2 staan in de Biesbos spaarbekkens aangegeven. 
Spaarbekkens zijn tijdelijke opslagplaatsen van 
A grondwater. 
B irrigatiewater. 
C rivierwater. 
 

Pagina: 513Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 400009-1-637o 10 ga naar de volgende pagina 

foto 3 
Een boer laat zijn akker onder water lopen voordat hij de akker inzaait met tarwe 
 

 
 
foto 4 
Slangen voeren het water aan en geven dit druppel voor druppel af 
 

 
 

2p  16 Op de foto’s 3 en 4 zie je twee vormen van irrigatie. 
 Op welke foto zie je de zuinigste vorm van irrigatie en waarom is dat de zuinigste 

vorm? 
 Omcirkel foto 3 of foto 4. 
 
foto 3  / foto 4 
 
Reden: ..............................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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ROTTERDAM, 2 FEBRUARI 2002 
Rederij P&O Nedlloyd gaat het eigen vervoer
van containers over het spoor uitbreiden.  
Het bedrijf streeft naar een toename van 25 
procent per jaar. 
Containervervoer over de weg loopt de 
meeste vertraging op door …X… vindt 
Nedlloyd. 

TRANSPORT EN INFRASTRUCTUUR 
 
kaart 3 
Nieuw bedrijventerrein bij Apeldoorn 
 

 
2p  17 Aan de oostkant van Apeldoorn is een groot nieuw bedrijventerrein van 65 hectare 

aangelegd (zie kaart 3).  
Volgens de gemeente Apeldoorn is dit dé ideale plaats voor zo’n bedrijventerrein. 

 Geef met behulp van kaart 3 twee redenen waarom dit dé ideale plaats is voor een 
nieuw bedrijventerrein. 

 
1........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
2........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
tekst 2 
Nedlloyd wil meer vervoer per trein 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1p  18 In tekst 2 is / zijn bij de letter X één woord / meerdere woorden weggelaten. 

Wat moet er bij X worden ingevuld? 
A files 
B slechte wegen 
C slecht weer 
D stakingen 
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kaart 4 
Twee treinroutes voor gevaarlijke stoffen 
 

 
Op 20 augustus 2002 lekte een spoorwagon op het station van Amersfoort.  
De spoorwagon was geladen met een gevaarlijke, giftige stof.  
De trein was op weg van Rotterdam, via Amersfoort, naar Delfzijl (zie kaart 4). 
 

1p  19 Vanaf het station in Amersfoort naar Delfzijl rijdt de trein naar 
A het noordoosten. 
B het noordwesten. 
C het zuidoosten. 
D het zuidwesten. 
 

1p  20 Er rijden ook veel treinen met gevaarlijke stoffen op de route van Rotterdam–Venlo  
(zie kaart 4). 

 Geef een reden waarom juist over deze route veel treinen met gevaarlijke stoffen 
rijden. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  21 De bewoners die langs de route Rotterdam–Venlo wonen, zijn niet blij met al die 
transporten van gevaarlijke stoffen. 
Toch heeft het vervoer van deze stoffen per trein voordelen, als je het vergelijkt met het 
vervoer per vrachtauto. 

 Waarom kun je gevaarlijke stoffen beter per trein vervoeren dan met een vrachtauto? 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  

0 30 60 km

Rotterdam

Breda

Eindhoven Venlo

Utrecht
Amersfoort

Amsterdam

Groningen
Delfzijl

BELGIË

DUITSLAND

Legenda:
spoorlijn
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1p  22 Ruwe aardolie wordt in Nederland vaak via pijpleidingen onder de grond vervoerd. 
 Geef een voordeel van het gebruik van pijpleidingen voor het vervoer van ruwe 

aardolie. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  23 Een andere grondstof die per pijpleiding vervoerd wordt, is 
A aardgas. 
B graan. 
C grind. 
D ijzererts. 
 

1p  24 Tijdens de ochtendspits en de avondspits rijden er te veel auto’s op de weg. 
Het gevolg is dan files.  
Eén van de manieren om het aantal auto’s in de spits te verminderen is het openbaar 
vervoer te verbeteren. 

 Noem een andere manier om het aantal auto’s tijdens de spits te verminderen. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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tekst 3 
 

 
kaart 5 
Tweede Maasvlakte 
 

 
 

1p  25 Deze Tweede Maasvlakte (zie tekst 3 en kaart 5) zal ongeveer 1000 tot 1200 hectare 
groot worden. 

 Geef een reden waarom men deze Tweede Maasvlakte wil aanleggen. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
 

N O O R D Z E E

Nieuwe Waterweg

vaargeul

Maasvlakte

Tweede

Maasvlakte

Eerste

Voorne-Putten

Legenda:

duinen

0 2 4 km
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1p  26 In plaats van vrachtauto’s gebruikt men steeds vaker binnenvaartschepen om containers 
te vervoeren. 

 Wat is een voordeel van het vervoer van containers met een binnenvaartschip als je 
 dat vergelijkt met een vrachtauto? 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
tekst 4 
Bijna half miljard euro voor 150 kilometer spitsstroken. 
 

De minister van Verkeer en Waterstaat gaat de komende 4 jaar 150 km spitsstroken 
aanleggen en bestaande wegen verbreden.  
Spitsstroken zijn extra rijstroken, die kunnen worden opengesteld als het erg druk is, 
bijvoorbeeld in de spits. 
De minister heeft hier tot 2006 € 460 miljoen voor beschikbaar. 

 
 
foto 5 
Een spitsstrook 
 

 
 

1p  27 Uit tekst 4 blijkt dat de minister 150 km extra asfalt wil aanleggen. 
Niet iedereen is het hier mee eens.  
Er zijn ook mensen die vinden dat het openbaar vervoer verbeterd moet worden. 

 Kies jij voor:  
 nummer 1: extra asfalt  
 nummer 2: verbetering van het openbaar vervoer  
 Omcirkel hierboven het nummer van je keuze en geef de reden van jouw keuze. 
 
Reden: ..............................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................
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grafiek 1 
Verplaatsingen   

 
2p  28 Grafiek 1 laat zien dat 38 % van het autogebruik is voor ritjes van 0-5 km. 

Hieronder staan twee uitspraken over deze ritjes van 0-5 km. 
1 Deze ritjes worden vooral gemaakt voor het boodschappen doen. 
2  Deze ritjes worden vooral gemaakt om naar de vakantiebestemming te reizen. 

 Welke uitspraak is juist? 
 Omcirkel hieronder achter de cijfers 1 en 2 juist of onjuist. 
 1 juist / onjuist 
 2 juist / onjuist 
 

1p  29 Welk transportmiddel zou het gebruik van de auto bij deze ritjes van 0-5 km sterk kunnen 
verminderen? 
A fiets 
B taxi 
C trein 
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foto’s  6, 7, 8 en 9 
Vier mogelijkheden van containervervoer 
 
foto 6        foto 7 
Een mogelijkheid van containervervoer Een mogelijkheid van containervervoer 
 

 
foto 8        foto 9 
Een mogelijkheid van containervervoer Een mogelijkheid van containervervoer 

 
1p  30 De foto’s 6, 7, 8 en 9 laten vier verschillende mogelijkheden van containervervoer zien. 

Welke foto laat de duurste manier zien om containers te vervoeren ? 
A foto 6 
B foto 7 
C foto 8 
D foto 9 
 

1p  31 Welke foto laat de goedkoopste manier zien om containers te vervoeren? 
A foto 6 
B foto 7 
C foto 8 
D foto 9 
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kaart 6 
Netwerk van hogesnelheidslijnen in Europa 

 
 

1p  32 Sander en Debbie willen vanuit Brussel naar een andere Europese hoofdstad voor een 
korte vakantie. 
Zij willen in één keer met de hogesnelheidslijn naar hun vakantiebestemming  
reizen (zie kaart 6). 
Uit hoeveel Europese hoofdsteden kunnen zij kiezen? 
A 2 hoofdsteden 
B 3 hoofdsteden 
C 4 hoofdsteden 
D 5 hoofdsteden 

KopenhagenKopenhagen

BerlijnBerlijnAmsterdamAmsterdam

Parijs

Madrid

Rome

BernBern

WenenWenen
Bratislava

Praag

Warschau

LuxemburgLuxemburg

Kopenhagen

BerlijnAmsterdam
Londen

Bern

Dublin

Legenda:
doorgaande hogesnelheidslijn
Wenen (voorbeeld van een hoofdstad)

0 200 400 km

WenenWenenWenen

BrusselBrusselBrussel

LuxemburgLuxemburgLuxemburg

ZagrebZagrebZagreb
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kaart 7 
Uitbreiding Schiphol 
 

 
2p  33 De uitbreiding van Schiphol met een 6de en een 7de baan heeft voordelen en nadelen  

(zie kaart 7). 
 Noem eerst een voordeel en daarna een nadeel van deze uitbreiding. 

 
Voordeel:...........................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
Nadeel:..............................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

Haarlem

Amsterdam

Aalsmeer

Uithoorn

Hoofddorp

Amstelveen

5

4
6

1

2

3

7

2 4 km0

Legenda:
stedelijk gebied
aankomst- en
vertrekhallen
water

bestaande baan

mogelijke nieuwe banen

Buitenveldertbaan
Aalsmeerbaan
Kaagbaan
Zwanenburgbaan
Vijfde baan
6P
Parallelle Kaagbaan

1
2
3
4
5
6
7
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Correctievoorschrift VMBO-BB 

2004 
tijdvak 1 

 
 

 AARDRIJKSKUNDE CSE BB 
 
 
 
 
 
 

inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per school in het programma Wolf of vul de 
scores in op de optisch leesbare formulieren. 
Zend de gegevens uiterlijk op 2 juni naar de Citogroep. 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 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 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen 
scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen 
scorepunten toegekend.  

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar een keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden 
aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 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. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.  

9 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.  
Voor de beroepsgerichte programma’s in de basisberoepsgerichte leerweg geldt: 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de door het bevoegd 
gezag gegeven regels. 

 
 
3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen Aardrijkskunde BB kunnen maximaal  
40 scorepunten worden behaald. 
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4 BEOORDELINGSMODEL 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
OMGAAN MET NATUURLIJKE HULPBRONNEN || 
 

 1 maximumscore 2 
• 1 verdamping 1 
• 2 neerslag 1 
 

 2 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

 groei van de welvaart (of elk antwoord dat hier op wijst) 
 groei van het aantal inwoners 

 
 3 B 

 
 4 maximumscore 1 

Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
 voor recreatie (vissen, zwemmen, spelen) 
 voor transport 
 voor drinkwater 
 voor de industrie 

 
Opmerking 
Voor huishoudelijk gebruik mag worden goed gerekend. 
 

 5 maximumscore 1 
Het grootste deel van het water op de wereld is zout (zee)water (en dat kunnen mensen,  
planten en dieren niet gebruiken). 
 

 6 C 
 

 7 B 
 

 8 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

 schade aan huizen 
 schade aan wegen/spoorwegen 
 schade in de landbouw 

 
 9 B 

 
 10 maximumscore 2 

Voorbeelden van een juist antwoord van Jan zijn: 
 Door deze stuwdam kan er elektriciteit worden opgewekt. 
 Door deze stuwdam kan er meer land geïrrigeerd worden. 
 Door deze stuwdam is de afvoer van de rivier beter te regelen. 
 Door deze stuwdam is er minder kans op overstromingen. 

 
per juist antwoord 1 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

Voorbeelden van een juist antwoord van Karin zijn: 
 Door deze stuwdam verdwijnen er dorpen/steden. 
 Door deze stuwdam verdwijnt er land. 
 Bij een dambreuk ontstaat veel schade. 

 
per juist antwoord 1 
 

 11 maximumscore 2 
• 1 juist  1 
• 2 onjuist 1 
 

 12 B 
 

 13 B 
 

 14 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

 In Leiduin wordt het geïnfiltreerd in de duinen. 
 In Leiduin wordt het gezuiverd door de duinen. 

 
 15 C 

 
 16 maximumscore 2 

foto 4  . 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 1 

 Er wordt minder water verbruikt. 
 Er verdampt minder water. 

 
 
 
TRANSPORT EN INFRASTRUCTUUR || 
 

 17 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 

 Het ligt bij (twee) autosnelwegen (A50 en A1). 
 Het ligt vlakbij een spoorlijn. 
 Het ligt in de buurt van een grote stad. 

 
per juist antwoord 1 
 

 18 A 
 

 19 A 
 

 20 maximumscore 1 
Dit is de verbinding van Rotterdam met het Ruhrgebied/Duitsland. 
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Vraag Antwoord Scores

 21 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

 Het is veiliger. 
 Er is minder kans op ongelukken. 
 Je kunt meer in één keer vervoeren. 
 Er zijn minder transporten nodig. 
 Op de weg is het gevaarlijker/is het risico groter. 

 
 22 maximumscore 1 

Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
 Het is veiliger. 
 Het gaat dag en nacht door. 
 Het is goedkoper. 
 Er is daardoor minder vrachtverkeer. 

 
 23 A 

 
 24 maximumscore 1 

Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
 spitsheffing 
 carpooling 
 betaalstroken 
 thuiswerken 
 flexibele werktijden 

 
 25 maximumscore 1 

Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
 Er zijn meer havens nodig. 
 Er komen steeds meer/grotere schepen. 
 Er is meer ruimte nodig voor nieuwe industrie. 
 Er is dan meer overslag per jaar mogelijk. 

 
 26 maximumscore 1 

Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
 Een schip kan meer tegelijk vervoeren. 
 Met een schip is het vervoer goedkoper. 
 Bij de scheepvaart heeft men geen last van files. 

 
 27 maximumscore 1 

Voorbeelden van een juist antwoord bij nummer 1 extra asfalt zijn: 
 Er zijn dan minder files. 
 Men kan dan beter doorrijden. 

 
Voorbeelden van een juist antwoord bij nummer 2 verbetering van het openbaar vervoer 
zijn: 

 Er zijn dan minder files. 
 Er is dan minder luchtvervuiling. 
 Er is dan minder geluidsoverlast. 

 
Opmerking 
Voor de keuze van nummer 1 alleen extra asfalt of nummer 2 verbetering van het 
openbaar vervoer worden geen punten gegeven.  
Alleen voor een juiste reden kunnen punten worden gegeven. 
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Vraag Antwoord Scores

 28 maximumscore  2 
• 1 juist  1 
• 2 onjuist 1 
 

 29 A 
 

 30 B 
 

 31 A 
 

 32 A 
 

 33 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord bij een voordeel zijn: 1 

 Er komt meer werkgelegenheid. 
 Er komen meer inkomsten. 
 Er komt een betere spreiding van de geluidsoverlast. 
 Er kunnen meer vliegtuigen aankomen/vertrekken. 

 
Voorbeelden van een juist antwoord bij een nadeel zijn: 1 

 Het wordt er nog drukker. 
 Er komt meer geluidsoverlast. 
 Er komt extra overlast door aanpassing van de infrastructuur. 
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BRONVERMELDINGEN 
 
 
figuur 1   vrij naar: Eigen archief 
figuur 2   vrij naar: Eigen archief 
foto 1   bron: Towards Sustainable River Basin Management, 1999 
tekst 1   vrij naar: Folder; Een ton voor water, z.j. 
foto 2   bron: Folder; Een ton voor water, z.j. 
kaart 1   vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001 
kaart 2   vrij naar: de Volkskrant, 22-8-2002 
foto 3   bron: Water, Henk Donkers, 2000 
foto 4   bron: Water, Henk Donkers, 2000 
kaart 3   vrij naar: NRC, 21-8-2002 
tekst 2   vrij naar: NRC, 2-2-2002 
kaart 4   vrij naar: NRC, 2-2-2002 
tekst 3   vrij naar: BN/De Stem, 2-3-2002 
kaart 5   vrij naar: BN/De Stem, 2-3-2002 
tekst 4   vrij naar: De Telegraaf, 18-9-2002 
foto 5   bron: ROM, 12, 2002 
grafiek 1  vrij naar: Elsevier, 17-11-2001 
foto 6  Frontline, maart 2002, nr 15. Wereldwijd nieuws van P&O 

Nedlloyd 
foto 7  Eigen archief 
foto 8    Mainport News, april 2000 
foto 9 Frontline, maart 2002, nr 15. Wereldwijd nieuws van P&O 

Nedlloyd 
kaart 6 vrij naar: Trouw, 13-4-2002 
kaart 7   vrij naar: NRC, 27-7-2002  
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Examenopgaven VMBO-BB 

2004 
 
 
 

 AARDRIJKSKUNDE CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 32 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 40 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
woensdag 23 juni
13.30 -15.00 uur

Naam kandidaat _________________________________  Kandidaatnummer ________________
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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
of 

 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
OMGAAN MET NATUURLIJKE HULPBRONNEN 
 
figuur 1  
Kringloop van het water 
 

 
1p  1 In figuur 1 staat de kringloop van het water aangegeven.  

Er is een korte kringloop en een lange kringloop.  
Welke kringloop laat figuur 1 zien? 
A alleen de korte kringloop 
B alleen de lange kringloop 
C de korte en de lange kringloop 
 

2p  2 Het regenwater, dat op het land valt, gaat terug naar de zee. 
 Op welke twee manieren gebeurt dat? 

 
1 .......................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
2 .......................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  

A 
B 
C 
D

 
 

A 
B 
C 
D

XB (2) (3) X  X
A 
B 
C 
D 

  (1) 
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grafiek 1  
Ontwikkelingen in het watergebruik in de wereld tussen 1900 en 2025   
 

2p  3 Ellen uit klas 4 VMBO, heeft in haar werkstuk over water grafiek 1 geplakt.  
Deze grafiek laat de ontwikkelingen zien in het watergebruik in de wereld tussen 1900 en 
2025. Het is verdeeld in vier groepen: totale hoeveelheid water, water voor landbouw 
gebruik, water voor huishoudelijk gebruik en water voor industrieel gebruik. 
Zij heeft er de volgende twee uitspraken over geschreven. 
1 Het totale verbruik van water was in 2000 ongeveer 4000 km³. 
2 Men verwacht dat in 2025 de landbouw meer dan de helft van al het water verbruikt. 

 Geef aan of de uitspraken juist zijn of onjuist.  
 Omcirkel hieronder achter de cijfers 1 en 2 juist of onjuist. 
 1 juist / onjuist 
 2 juist / onjuist 
 

1p  4 In de landbouw wordt heel veel water gebruikt (zie grafiek 1). 
 Waarvoor wordt dit water in de landbouw gebruikt? 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  5 Het totale verbruik van water is flink toegenomen.  
 Wat is daarvoor de belangrijkste oorzaak (zie grafiek 1)? 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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kaart 1 
De Sahara  
 

 
1p  6 De woestijn, de Sahara (zie kaart 1), breidt zich nog steeds uit.  

Deze uitbreiding van de woestijn komt voor een deel door de mensen die daar leven.  
 Geef daarvan een oorzaak. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
tekst 1 
De woestijn in Mauritanië 
 
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
 
 

1p  7 In de laatste zin van tekst 1 staat dat veel waterputten in dit gebied vervuild zijn. 
Waarover gaat het in deze laatste zin?  
A alleen over de kwaliteit van het water 
B alleen over de kwantiteit van het water 
C over de kwaliteit en de kwantiteit van het water 

Het leven in de Sahara is hard.  
Het is hard werken voor de waterophalers en de herders in dit gebied.  
Om twaalf uur ’s middags is de temperatuur gestegen tot 45° C.  
Mohammed sjouwt al de hele morgen rubber waterzakken naar de drinkbakken 
van het vee.  
Het is een komen en gaan van kuddes kamelen en dromedarissen (zie foto 1). 
Mohammed heeft dorst en neemt een slok uit de waterzak.  
Het water is vies, omdat de waterputten vervuild zijn. 

0 500 1000 km

20˚

30˚

10˚

M A U R I TA N I Ë

N

0 1200 2400 km

ligging kaartfragment
S A H A R A
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foto 1 
Een waterput in Mauritanië   
 

 
2p    8 Hieronder staan vier mogelijke kenmerken over het aanleggen van waterputten zoals op 

foto 1. 
P Het is eenvoudig te maken. 
Q Er is veel technische kennis nodig. 
R Het is grootschalig. 
S Het is kleinschalig. 

                  Welke twee kenmerken horen bij het aanleggen van waterputten zoals in Mauritanië 
gebeurt (zie foto 1)? 

 
1 .......................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
2 .......................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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figuren 2, 3, 4 en 5 
Functies van grote rivieren in Nederland 
 
figuur 2         figuur 3 

 
figuur 4         figuur 5 

 
1p  9 De figuren 2, 3, 4 en 5 geven ieder een functie weer, die grote rivieren in Nederland 

hebben. 
Welke figuur geeft de transportfunctie van goederen weer? 
A figuur 2 
B figuur 3 
C figuur 4 
D figuur 5 
 

1p  10 Bij welke figuur is de kwaliteit van het water het belangrijkste? 
A figuur 2 
B figuur 3 
C figuur 4 
D figuur 5 
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foto 2 
Een stuwdam 
 

 
1p  11 Foto 2 laat een stuwdam zien. 

Stuwdammen zoals te zien op foto 2 hebben voordelen en nadelen voor het gebied.  
 Geef een voordeel van zo’n stuwdam. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  12  Geef een nadeel van zo’n stuwdam. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  13 In welke gebieden vind je dit soort stuwdammen vooral (zie foto 2)? 
A in bergachtige gebieden 
B in vlakke gebieden 
C in warme gebieden
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kaart 2        kaart 3 
Watervervuiling 1970    Watervervuiling 1985 
 

 
1p  14 De kaarten 2 en 3 laten de watervervuiling zien in 1970 en 1985.  

De landbouw veroorzaakt een deel van deze vervuiling.  
 Op welke manier vervuilde de landbouw het water? 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  15 De Nederlandse regering heeft geprobeerd deze watervervuiling door de landbouw te 
verminderen.  
Is dit gelukt? Gebruik bij het antwoord de kaarten 2 en 3. 
A Ja, want de vervuiling van de meeste rivieren is minder geworden. 
B Nee, want de vervuiling van de meeste rivieren is meer geworden. 
C Er is niets veranderd. 

weinig vervuild water

zeer sterk vervuild water

Legenda:

0 40 80 km

weinig vervuild water

zeer sterk vervuild water

Legenda:

0 40 80 km
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foto 3 
Overstroming in Wilnis 
 

 
2p  16 In augustus 2003 brak in het plaatsje Wilnis een dijk door.  

Door de droogte was de dijk gaan krimpen en waren er scheuren in gekomen.  
Het water in de ringvaart duwde een deel van de dijk opzij en zo kon het water een deel 
van Wilnis overstromen. 
Op foto 3 staan de cijfers 1, 2 en 3.  
Deze cijfers geven – in willekeurige volgorde – weer: de ringvaart, het overstroomde deel 
en de weggeduwde dijk. 

 Geef aan wat de cijfers zijn. 
 
Cijfer 1 = ...........................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
Cijfer 2 = ...........................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
Cijfer 3 = ...........................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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TRANSPORT EN INFRASTRUCTUUR 
 
diagram 1 
Totaal aantal afgelegde kilometers door de Nederlandse bevolking 
per soort vervoermiddel in miljarden kilometers 
 

 
In 16 jaar tijd, van 1985 tot 2001, is het aantal afgelegde kilometers per auto ‘als 
bestuurder‘ veel meer gestegen dan per auto ‘als passagier’ (zie diagram 1). 
Dit betekent dat er dus meer mensen alleen in de auto rijden. 
 

1p  17 Angela uit klas 4 VMBO zegt: “Deze toename komt vooral door het dagelijkse 
woon-werkverkeer.” 
Judith, uit dezelfde klas, is het hier niet mee eens.  
Zij zegt: “Deze toename komt vooral door mensen die dagelijks de boodschappen gaan 
doen met hun auto.” 

 Welke leerling geeft het juiste antwoord? 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

2p  18 Het aantal afgelegde kilometers per trein is in 16 jaar bijna verdubbeld (zie diagram 1). 
Toch wil of kan niet iedereen met de trein naar het werk reizen. 
Bij een aantal beroepen is een auto nodig voor het werk. 

 Geef hiervan twee voorbeelden. 
 
1 .......................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
2 .......................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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1p  19 De Nederlandse regering wil juist dat er meer mensen samen in een auto naar het werk 
rijden. Daarom maakt de regering reclame voor  
A carpoolen. 
B kortere werkdagen. 
C spitsstrookrijden. 
D thuiswerken. 
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NIEUWE TIJDEN, NIEUW VERVOER 
 

����������	�
����
�����	��

U bladert languit weggezakt in een leren stoel de krant door. Dan belt uw 
secretaresse. Of u nog even die documenten kunt faxen.  
Uw collega tegenover u kijkt op van haar boek. Ze vraagt wat er aan de 
hand is. “Niks. Kom we gaan naar het restaurant”,  antwoordt u opgewekt. 
“De fax staat toch vlakbij het restaurant”.  
Terwijl u met zo’n 300 kilometer per uur langs de auto’s op de Autobahn 
scheert, vertelt een stem door de luidspreker dat u over een klein uurtje in 
Frankfurt bent. 

foto 4 
De ICE 
 

 
tekst 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p  20 De bovenstaande tekst (tekst 2) uit een advertentie voor de nieuwe ICE-verbinding naar 
Frankfurt is vooral bedoeld voor 
A toeristen die in Duitsland op vakantie gaan. 
B toeristen die naar het buitenland op vakantie gaan. 
C mensen die op zakenreis gaan. 
D mensen die geen fax hebben. 
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kaart 4 
Deel van Duitsland 
 

 
1p  21 Kaart 4 laat de nieuwe ICE-spoorlijn zien tussen Keulen en Frankfurt.  

Voor deze nieuwe ICE-spoorlijn, met een lengte van 177 km, moeten 30 tunnels en 18 
spoorbruggen worden gebouwd. Op kaart 4 staan er enkele aangegeven. 

 Geef  met behulp van kaart 4 een reden voor deze tunnels of bruggen. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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ligging kaartfragment
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kaart 5 
Deel van de Hogesnelheidslijn (HSL) in Nederland 
 

 
1p  22 Kaart 5 laat zien dat ook in Nederland bij de aanleg van de HSL op enkele plaatsen 

tunnels worden gebouwd. 
 Geef een reden waarom ook in Nederland op enkele plaatsten tunnels worden 

gebouwd. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
tabel 1 
Internationale reistijden  
(nu met de bus, straks met de HSL) 
 

Internationale reistijden 
 

nu met de bus straks met de HSL 

Amsterdam – Barcelona 14.20 uur 7.15 uur 
 

2p  23 De HSL zal vooral de reistijden op de langere afstanden flink verkorten. 
De reistijd van Amsterdam naar Barcelona zal bijna gehalveerd worden van ruim 14 uur 
naar ruim 7 uur. 
Herman en Walter gaan al jarenlang met de bus op vakantie naar Barcelona. 
Dat duurde ruim 14 uur. 
Herman wil volgend jaar liever met de HSL naar Barcelona gaan en niet meer met de bus. 

 Geef twee redenen waarom Herman met de HSL wil gaan. 
 
1 .......................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
2 .......................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
 

0 10 20 km

Legenda:
halteplaats

HSL

stad

tunnel

brug

rivier/kanaal

Leiden

Den Haag

Rotterdam

Groene
Hart

Pagina: 545Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

400030-2-637o 15 ga naar de volgende pagina 

kaart 6 
Nieuwe verbindingsweg de A5  
 

 
1p  24 De A5 is een nieuwe verbindingsweg tussen de A4 en de A9 (zie kaart 6). 

Dit is vooral aantrekkelijk voor automobilisten die vanaf de A4 naar 
A Amsterdam moeten. 
B Haarlem moeten. 
C Schiphol moeten. 
 

1p  25 Op kaart 6 staan drie knooppunten aangegeven met de letters X, Y en Z. 
Bij welk knooppunt zal het door de aanleg van de A5 minder druk worden? 
A bij knooppunt X 
B bij knooppunt Y 
C bij knooppunt Z 
 

2p  26 In het voorjaar van 2003 werd op Schiphol de 5de baan in gebruik genomen.  
Over een 6de en 7de baan wordt nagedacht.  
Hieronder staan twee uitspraken over deze twee nieuwe banen. 
1 Dankzij deze twee nieuwe banen kan Schiphol beter concurreren met andere 

luchthavens. 
2 Door deze twee nieuwe banen heeft een groter gebied last van geluidshinder. 

 Geef aan of de uitspraken juist zijn of onjuist.  
 Omcirkel hieronder achter de cijfers 1 en 2 juist of onjuist. 
 1 juist / onjuist 
 2 juist / onjuist 
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figuur 6 
Mogelijke containerterminal in de Westerschelde bij Vlissingen (WCT) 

 
In 2002 werd een plan gemaakt voor een containerterminal in de Westerschelde (WCT). 
Op figuur 6 is deze containerterminal getekend. 
 
kaart 7 
Deel van Zeeland 
 

 
1p  27 De verwachting is dat bij de containerterminal veel containers zullen worden overgeladen. 

Voor wie zijn deze containers vooral bestemd (zie kaart 7)? 
A alleen voor Vlissingen 
B alleen voor Zeeland 
C alleen voor Nederland 
D voor Nederland en België 
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Ligging kaartfragment
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1p  28 Een bedrijf dat containers laadt en lost wordt een stuwadoorsbedrijf genoemd. 
Zo’n groot stuwadoorsbedrijf uit Antwerpen wil, als het plan doorgaat, het bedrijf  
verplaatsen naar de nieuwe containerterminal bij Vlissingen. 

 Welk voordeel kan deze mogelijke containerterminal voor dit bedrijf hebben? 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  29  Voor welke Nederlandse haven kan deze mogelijke containerterminal een concurrent 
worden? 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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kaart 8 
Het Amsterdamse havengebied 
 

 
2p  30 Hieronder staan twee uitspraken over kaart 8. 

1 Zeeschepen moeten eerst door sluizen om in de Amsterdamse haven te komen. 
2 Als je vanuit Het IJ naar IJmuiden vaart, ga je in oostelijke richting. 

 Geef aan of de uitspraken juist zijn of onjuist.  
 Omcirkel hieronder achter de cijfers 1 en 2 juist of onjuist. 
 1 juist / onjuist 
 2 juist / onjuist  
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foto 5      foto 6 
Het lossen van goederen   Het lossen van goederen 

 
foto 7 
Het lossen van goederen 

 
1p  31 Op deze foto’s zie je drie soorten goederen die gelost worden in de Rotterdamse haven. 

Op welke foto worden stukgoederen gelost? 
A foto 5 
B foto 6 
C foto 7 
 

1p  32 Op welke foto wordt aardolie gelost? 
A foto 5 
B foto 6 
C foto 7 
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              400030-2-637c  

Correctievoorschrift VMBO-BB 

2004 
tijdvak 2 

 
 

 AARDRIJKSKUNDE CSE BB 
 
 
 
 
 
 

inzenden scores 
Voor dit examen hoeft u geen afnamegegevens aan de Citogroep te verstrekken.
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 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; 
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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 een voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord 
beoordeeld; 

3.5 indien meer dan een voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd worden, 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 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt 
het in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan een antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.  

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar een keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld.  

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 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. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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.  
Voor de beroepsgerichte programma’s in de basisberoepsgerichte leerweg geldt: 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de door het 
bevoegd gezag gegeven regels. 

 
 
3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen Aardrijkskunde BB kunnen maximaal  
40 scorepunten worden behaald.
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4 BEOORDELINGSMODEL  

 

 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
OMGAAN MET NATUURLIJKE HULPBRONNEN || 
 

 1 B 
 

 2 maximumscore 2 
• via rivieren 1 
• als grondwater 1 
 
Opmerking 
Ook goed gerekend mag worden: als smeltwater van ijs/gletsjers. 
 

 3 maximumscore 2 
• 1 juist  1 
• 2 juist  1 
 

 4 maximumscore 1 
voor irrigatie 
 

 5 maximumscore 1 
de bevolkingsgroei 
 

 6 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

 door overbeweiding 
 gebruik van te veel drinkwater 

 
Opmerking 
Irrigatie mag worden goed gerekend. 
 

 7 A 
 

 8 maximumscore 2 
• P    1 
• S   1 
 

 9 C 
 

 10 B 
 

 11 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

 Dankzij de stuwdam kan daar elektriciteit worden opgewekt. 
 De stuwdam kan overstromingen helpen voorkomen. 
 Aanleg en onderhoud leveren extra werk/inkomen. 
 Er ontstaat een reservoir aan water.

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 
 

 12 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

 De mensen (die daar woonden) moesten verhuizen. 
 De natuur is/wordt aangetast. 
 Als de dam doorbreekt, heb je enorme overstromingen. 

 
 13 A 

 
 14 maximumscore 1 

Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
 door het gebruik van bestrijdingsmiddelen 
 door het gebruik van te veel kunstmest 

 
 15 A 

 
 16 maximumscore 2 

cijfer 1 = het overstroomde deel 
cijfer 2 = de weggeduwde dijk 
cijfer 3 = de ringvaart 
 
Indien drie goed  2 
Indien twee of één antwoord(en) goed  1  
 
 
TRANSPORT EN INFRASTRUCTUUR  || 
 
 

 17 maximumscore 1 
Angela 
 

 18 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:  

 vertegenwoordigers 
 servicemonteurs 
 demonstrateurs 
 huisartsen 
 taxichauffeurs 

 
per juist antwoord 1 
 

 19 A 
 

 20 C 
 

 21 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

 door het reliëf/hoogteverschil 
 om over een rivier te gaan 
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 22 maximumscore 1 

Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
 De trein moet door een tunnel onder een rivier/kanaal door. 
 Er is minder geluidsoverlast. 
 Het Groene Hart moet behouden blijven. 

 
 23 maximumscore 2 

Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
 De reistijd is veel korter. 
 Het reist luxer. 
 Het reist veel rustiger/minder vermoeiend. 

 
per juist antwoord 1 
 

 24 B 
 

 25 B 
 

 26 maximumscore 2 
• 1 juist  1 
• 2 juist    1 
 

 27 D 
 

 28 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

 De schepen hoeven niet meer helemaal de Westerschelde op te varen. 
 De schepen hoeven niet meer helemaal naar Antwerpen te varen. 
 De schepen zijn veel eerder in de haven en weer terug op zee. 

 
 29 maximumscore 1 

Rotterdam 
 

 30 maximumscore 2 
• 1 juist  1 
• 2 onjuist 1 
 

 31 C 
 

 32 A 
 
 

Vraag Antwoord Scores 
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BRONVERMELDINGEN   
 
figuur 1 Vrij naar: Droppie Water, 1998  
grafiek 1 Vrij naar: Geografie, april 2000 
kaart 1 Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001 
tekst 1 Vrij naar: Internationale Samenwerking, januari 2002 
foto 1 Bron: Internationale Samenwerking, oktober 1999 
figuur 2, 3, 4, 5 Vrij naar: Milieu in Europa, Hogeschool Interstudie 
foto 2 Bron: De Witte Olie, Henk Donkers, 1994 
kaart 2 en 3 Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001 
foto 3 Bron: de Volkskrant, 27-8-2003 
diagram 1 Vrij naar NRC Handelsblad, 3-6-2002 
foto 4 Vrij naar: Business & travel, 2002 
tekst 2 Vrij naar: Business & travel, 2002 
kaart 4 Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001 
kaart 5 Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001 
tabel 1 Vrij naar: Folder HSL Zuid Highspeed, juli 2001 
kaart 6 Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001  
figuur 6 Bron: BN/De Stem, 5-10-2002 
kaart 7 Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001 
kaart 8 Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001 
foto 5, 6, 7 Vrij naar: Folder Rotterdams Havenbedrijf, z.j.  
 
 

400030-2-637o* 400030-2-637c* 
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Examenopgaven VMBO-BB 

2003 
tijdvak 1 

woensdag 21 mei 
13.30 - 15.00 uur 

 AARDRIJKSKUNDE CSE BB 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkboekje. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 36 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 40 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
woensdag 21 mei
13.30 - 15.00 uur
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OMGAAN MET NATUURLIJKE HULPBRONNEN 
 
 
De kringlopen van het water 
figuur 1 
 

 
figuur 2   
 

 
1p  1 In figuur 1 en in figuur 2 zie je de kringlopen van het water.  

Het zijn twee verschillende kringlopen: de korte kringloop en de lange kringloop. 
 Welke kringloop is de lange kringloop: figuur 1 of figuur 2? 

Omcirkel in het uitwerkboekje figuur 1 of figuur 2. 

ZEE

ZEE

LAND
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1p  2 De totale hoeveelheid zoet water op aarde is 100%. 
Een klein deel hiervan zit in de lucht als waterdamp. 
De rest bevindt zich 
- in de bodem. 
- in de meren en de rivieren. 
- in de poolkappen en de gletsjers. 
Waar zit het grootste deel van deze 100% zoet water? 
A in de bodem 
B in de meren en de rivieren 
C in de poolkappen en de gletsjers 
 

2p  3 Het waterverbruik is de laatste 50 jaar sterk toegenomen. 
 Geef hiervoor twee redenen. 
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foto 1 
Vervuild water in een rivier dat van fabrieken afkomt.  
 

 
foto 2 
Kinderen halen water   
 

 
1p  4 Foto 1 en foto 2 hebben te maken met de kwaliteit van het water en de hoeveelheid 

water. 
 Welke foto heeft duidelijk te maken met de kwaliteit van het water: foto 1 of  

 foto 2? 
 Omcirkel in het uitwerkboekje foto 1 of foto 2. 
 

1p  5 De mens kan invloed hebben op de kwaliteit van het water. 
 Geef een voorbeeld hoe de mens invloed kan hebben op de kwaliteit van het 

water. 
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kaart 1 
Turkije   
 

Ankara
Istanbul

S Y R I Ë

T U R K I J E

Z W A R T E  Z E E

M I D D E L L A N D S E  Z E E

I R A N

I R A K

KOEWEIT
TigrisEufraat

0 300 600 km

Legenda:

irrigatieproject

Atatürkstuwdam

P

P

 
 

1p  6 De grootste stuwdam in de rivier de Eufraat is de Atatürkstuwdam. 
Deze stuwdam ligt in het zuiden van Turkije, in een irrigatieproject (zie kaart 1). 
Irak is niet blij met deze stuwdam. 

 Geef hiervoor een reden.  
 
kaart 2 
Neerslag in Turkije   
 

100 200 km0
          600-1000 mm

          meer dan 1000 mm

          

          AtatürkstuwdamP

Legenda:

            minder dan 400 mm

            400-600 mm

P

SYRIË
IRAK

 
 

1p  7 Kaart 2 laat de verdeling van de neerslag over Turkije zien. 
Welk deel van Turkije heeft de minste neerslag? 
A het midden 
B het noorden 
C het oosten 
D het zuiden 
 

1p  8 Gebruik kaart 1 en kaart 2. 
 Leg uit waarom het goed is dat op plaats P in de rivier de Eufraat een stuwdam 

is gebouwd. 
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foto 3 
Druppel-irrigatie met behulp van een slang in Pica, Chili   
 

 
foto 4 
Irrigatie in Egypte   
 

 
1p  9 Het is verstandig om het weinige water dat er is zuinig te gebruiken. 

Op foto 3 en op foto 4 zie je twee verschillende manieren van irrigatie. 
Bij de ene manier wordt veel meer water gebruikt dan bij de andere manier. 

 Welke manier van irrigatie is het beste als je kijkt naar het zuinige gebruik van 
water? 
Omcirkel in je uitwerkboekje foto 3 of foto 4. 
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kaart 3 
Egypte met de Nijl   
 

0 300 600 km

Legenda:
stuwdam
landsgrens
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N
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0 1200 2400 km
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1p  10 De Nijl is een lange rivier.  
Hij ontspringt in het oosten van Afrika.  
Het laatste stuk van de Nijl ligt in Egypte (zie kaart 3). 
Onderweg in Egypte raakt de Nijl een groot deel van zijn water kwijt.  

 Waarom raakt de Nijl onderweg in Egypte een groot deel van zijn water kwijt?  
 

1p  11 Ten noorden van Cairo ligt de delta van de Nijl.  
Het is een belangrijk gebied voor de landbouw. De landbouw is in dit gebied voor 
een groot deel afhankelijk van het water van de Nijl. 
De aanleg van het Nassermeer heeft echter gevolgen voor het water van de Nijl in 
deze delta. 
Welk letter geeft het juiste antwoord? 
A Alleen de hoeveelheid van het water van de Nijl is minder geworden. 
B Alleen de kwaliteit van het water van de Nijl is minder geworden. 
C De kwaliteit van het water én de hoeveelheid van het water van de Nijl zijn 

minder geworden. 
 

2p  12 Nederland is een land waar het regelmatig regent.  
Sommige mensen vinden het wel eens teveel regenen.  
Toch dreigen bepaalde gebieden in Nederland te verdrogen. 
Hieronder staan twee mogelijke oorzaken van de verdroging van bepaalde 
gebieden: 
1 Het regent in Nederland alleen in de herfst en de winter. 
2 Voor drinkwater wordt steeds meer grondwater gebruikt. 

 De cijfers 1 en 2 staan in het uitwerkboekje. 
 Omcirkel achter de cijfers juist of onjuist. 
 

2p  13 Een Nederlander gebruikt gemiddeld 130 liter water per dag. 
Het gebruik kan minder. 

 Geef twee manieren om het dagelijkse waterverbruik te verminderen. 
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1p  14 Er zijn verschillende manieren om aan drinkwater te komen. 
Dat kan bijvoorbeeld door 
1 stuwdammen aan te leggen. 
2 van zeewater drinkwater te maken. 
3 grondwater en oppervlaktewater te gebruiken. 
Op welke manier komen wij in Nederland vooral aan ons drinkwater? 
A manier 1 
B manier 2 
C manier 3 
 
tekst 1 
 
 

De kwaliteit van het Maaswater is niet echt verbeterd 
 
ROTTERDAM  
De kwaliteit van het Maaswater is nog niet goed genoeg.  
Er zit nog te veel cadmium en fosfaat in.  
Het aantal lozingen door vervuilers is verminderd.  
Maar de waterkwaliteit is niet echt verbeterd. 

 
1p  15 Een goede kwaliteit van het Maaswater is voor ons allemaal belangrijk. 

Er zijn ook bedrijven die graag een goede kwaliteit willen. 
Welk bedrijf heeft het meeste belang bij een goede kwaliteit van het Maaswater? 
A een betonfabriek 
B een drinkwaterbedrijf 
C een elektriciteitscentrale 
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kaart 4 
Zuid-Limburg 
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1p  16 De kwaliteit van het Maaswater is volgens tekst 1 niet verbeterd.  
Wie is de grootste vervuiler van het Maaswater (zie kaart 4)? 
A de industrie in België 
B de industrie in Duitsland 
C de industrie in Nederland 
 

1p  17 In Nederland wordt een groot deel van het rioolwater gezuiverd. 
Sinds 1970 heeft men in Nederland steeds meer waterzuiveringsinstallaties gebouwd. 

 Waarom was het nodig steeds meer waterzuiveringsinstallaties te bouwen? 
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TRANSPORT EN INFRASTRUCTUUR 
 
kaart 5 
Het Ruhrgebied in Duitsland   
 

 
kaart 6 
Een deel van het stroomgebied van de Rijn in Duitsland   
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Legenda:
Het Ruhrgebied in
Duitsland (zie kaart 5)

 
 

1p  18 Kaart 5 geeft een overzicht waar in het Ruhrgebied hoogovens staan.  
In de hoogovens wordt ijzererts gesmolten. 
Alle hoogovens staan langs de rivier de Rijn.  
Op kaart 5 is de naam van een zijrivier van de Rijn vervangen door de letter X. 
Gebruik bij je antwoord kaart 6. 
De rivier aangegeven met de letter X in kaart 5 is de 
A Lippe. 
B Möhne. 
C Ruhr. 
D Wupper. 

0 13 26 km
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1p  19 Een groot deel van het ijzererts dat de Duitse hoogovens gebruiken, wordt met 
binnenvaartschepen over de Rijn aangevoerd.  
Via welke haven wordt dit ijzererts vooral aangevoerd? 
A Amsterdam 
B Antwerpen 
C IJmuiden 
D Rotterdam 
 
kaart 7 
Europa staatkundig   
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1p  20 Een binnenschip brengt een lading graan van Rotterdam naar Roemenië. 
Het schip vaart via de Waal, de Rijn, de Main, het Main-Donaukanaal en de Donau (zie 
kaart 7). 
Wat is de juiste volgorde van Europese landen waar dit schip doorheen vaart op weg naar  
Roemenië?  

—————————————————— 
 1    2   3 
 ————— ————— —————— 
A Duitsland Oostenrijk Hongarije 
B Duitsland Tsjechië Hongarije 
C Oostenrijk Kroatië Joegoslavië 
D Oostenrijk Slovenië Joegoslavië 
 

1p  21 Sinds enige jaren is het Main-Donaukanaal klaar. 
 Geef een reden waarom transportbedrijven de voorkeur zullen geven aan de route via 

de Rijn en de Donau en niet via de Straat van Gibraltar en de Middellandse Zee. 
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kaart 8 
Drukte op de Nederlandse wegen in 1999   
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1p  22 In welk deel van Nederland komen de meeste files voor op werkdagen  
   (zie kaart 8)? 

A Noord-Nederland 
B Oost-Nederland 
C West-Nederland 
D Zuid-Nederland 
 

1p  23 Bij welke grote stad waren in 1999 de meeste files van de "top-10" van files in Nederland 
(zie kaart 8)? 
A Amsterdam 
B Eindhoven 
C Rotterdam 
D Utrecht 
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kaart 9 
Deel van Noordwest-Europa 
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0 125 250 km 
 

1p  24 Rotterdam wil wereldhaven nummer 1 blijven.  
Daarom kwam het Rotterdamse havenbedrijf in 1998 met een plan voor uitbreiding.  
Het Rotterdamse havenbedrijf wil zo haar concurrentiepositie verbeteren. 
Welke containerhaven is op dit moment de grootste concurrent van Rotterdam  
(zie kaart 9)? 
A Amsterdam 
B Antwerpen 
C Bremen 
D Londen 
 

1p  25 Steeds meer goederen worden vervoerd in containers.  
Het vervoer van goederen in containers heeft veel voordelen. 

 Noem een voordeel van het gebruik van containers. 
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kaart 10 
De IJzeren Rijn   
 

 
1p  26 Veel goederen worden vervoerd naar het Ruhrgebied.  

Dit gebeurt nu vooral met binnenvaartschepen en met vrachtauto’s. 
De IJzeren Rijn is een oude spoorlijn tussen Antwerpen en het Ruhrgebied in Duitsland 
(zie kaart 10).  
Er is een plan om deze spoorlijn te vernieuwen en daarna te gebruiken voor 
goederenvervoer. 

 Geef een voordeel van het goederenvervoer per trein als je het vergelijkt met een 
vrachtauto. 

 
1p  27  Geef een nadeel van het goederenvervoer per trein als je het vergelijkt met een 

vrachtauto. 
 

1p  28 De milieubeweging is tegen de aanleg van de IJzeren Rijn.  
Zij is voorstander van een nieuwe spoorlijn. 
Dit wordt de A67-variant genoemd (zie kaart 10). 
De Belgische regering is echter tegen de A67-variant. 

 Met wie ben jij het eens? 
Kies voor de milieubeweging of voor de Belgische regering. 
Omcirkel in het uitwerkboekje de milieubeweging of de Belgische regering en 
geef een reden voor je keuze. 
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kaart 11 
Transport van aardolie    
 

 
1p  29 De aardolie die in Rotterdam wordt aangevoerd, komt vooral uit 

A Algerije. 
B Midden-Oosten. 
C Nigeria. 
D Venezuela. 
 

1p  30 Op kaart 11 staan twee routes naar Europa aangegeven met de letters P en Q. 
Mammoettankers volgen route P. 

 Waarom kunnen de mammoettankers niet via route Q naar Europa varen?  
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kaart 12 
Veranderingen in de provincie X    
 

 
1p  31 In de titel en op kaart 12 is met de letter X een deel van een Nederlandse provincie 

aangegeven.  
In welke provincie staat de letter X? 
A Limburg 
B Noord-Brabant 
C Zeeland 
D Zuid-Holland 
 

1p  32 Op kaart 12 staan vier veranderingen aangegeven. 
Deze vier veranderingen leiden tot een verbetering van  
A de goederenoverslag. 
B de infrastructuur. 
C het achterland. 
 

2p  33 De aanleg van de HSL (Hogesnelheidslijn) in de buurt van Breda (zie kaart 12). 
Over de komst van de HSL zijn de meningen verdeeld.  
De volgende uitspraken worden vaak gehoord in verband met de aanleg van de HSL:  
- de HSL zal extra geluidsoverlast geven 
- wij kunnen niet meer uitbreiden richting Etten-Leur 
- de aanleg zorgt voor extra werkgelegenheid 
Deze uitspraken zijn - in willekeurige volgorde - gedaan door de volgende groepen: 
X de aannemersbedrijven 
Y de bewoners van Breda-West 
Z het gemeentebestuur van Breda 

 Kies twee van de groepen: aannemersbedrijven, gemeentebestuur of bewoners en zet 
achter elke groep welke uitspraak zij deden. 
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foto 5 
Wereldberoemde laad- en loskranen   
 

 
kaart 13 
Nederland 
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1p  34 Foto 5 laat een voorbeeld zien van de wereldberoemde laad- en loskranen in Nederland. 
Bij welke stad in Nederland is deze foto gemaakt (zie kaart 13)? 
A Den Haag 
B Den Helder 
C Rotterdam 
D Zwolle 
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kaart 14 
Schiphol 
 

 
1p  35 Om goed te kunnen concurreren met andere luchthavens in Europa, is het belangrijk dat 

Schiphol goed bereikbaar is.  
 Hoe kun je op kaart 14 zien dat Schiphol goed bereikbaar is? 
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kaart 15 
Deel van Europa 
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1p  36 Eén van de grootste luchthavens in Europa en ook een belangrijke concurrent van 
Schiphol in Europa is (zie kaart 15) 
A de luchthaven van Brussel. 
B de luchthaven van Frankfurt. 
C de luchthaven van Malaga. 
 

einde 
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Uitwerkboekje VMBO-BB 

2003 
tijdvak 1 

 
 

 AARDRIJKSKUNDE CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in dit uitwerkboekje. 
 
 

Naam kandidaat __________________________________ Kandidaatnummer _______________

VERGEET NIET HET UITWERKBOEKJE  IN TE LEVEREN 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
OMGAAN MET NATUURLIJKE HULPBRONNEN 
 

 1 figuur 1 / figuur 2 (omcirkel het juiste antwoord) 
 

 2 A B C 
 

 3 1 ..............................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
2 ..............................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 

 4 foto 1 / foto 2 (omcirkel het juiste antwoord) 
 

 5 .................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 

 6 .................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 

 7 A B C D 
 

 8 .................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 

 9 foto 3 / foto 4 (omcirkel het juiste antwoord) 
 

 10 .................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 

 11 A B C 
 

 12 1 juist / onjuist (omcirkel juist of onjuist) 
2 juist / onjuist (omcirkel juist of onjuist) 
 

 13 1 ..............................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
2 ..............................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 

A B C D  A B C D  X B XA B C D  Xof of 
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 14 A B C 
 

 15 A B C 
 

 16 A B C 
 

 17 .................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
TRANSPORT EN INFRASTRUCTUUR 
 

 18 A B C D 
 

 19 A B C D 
 

 20 A B C D 
 

 21 .................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 

 22 A B C D 
 

 23 A B C D 
 

 24 A B C D 
 

 25 .................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 

 26 .................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 

 27 .................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 

 28 de milieubeweging / de Belgische regering (omcirkel je keuze) 
 
reden: ......................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 

 29 A B C D 
 

 30 .................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 

 31 A B C D 
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 32 A B C 

 
 33 1...............................................................................................................................................  

 
.................................................................................................................................................  
 
2...............................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 

 34 A B C D 
 

 35 .................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 

 36 A B C 
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Correctievoorschrift examen VMBO-BB 

2003 
tijdvak 1 

 
 

 AARDRIJKSKUNDE CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inzenden scores 
Vul de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten in op de optisch leesbare formulieren of 
verwerk de scores in het programma Wolf. 
Zend de gegevens uiterlijk 26 mei naar de Citogroep. 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 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 een voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan een voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd worden, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot 
maximaal het gevraagde aantal; 
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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 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen 
scorepunten toegekend. Indien meer dan een antwoord gegeven is, worden eveneens geen 
scorepunten toegekend.  

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar een keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden 
aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 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. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 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.  
Voor de beroepsgerichte programma’s in de basisberoepsgerichte, de kaderberoepsgerichte 
en de gemengde leerweg en voor de algemene vakken in de basisberoepsgerichte leerweg in 
het jaar 2003 en mogelijk latere jaren:  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de door het bevoegd 
gezag gegeven regels. 

 
 
3 VAKSPECIFIEKE REGELS 
 
Voor dit centraal schriftelijk examen Aardrijkskunde BB kunnen maximaal 40 scorepunten worden 
behaald. 
 
 

Pagina: 583Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

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



 

300005-637c 4 

4 BEOORDELINGSMODEL 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
 
 
 
OMGAAN MET NATUURLIJKE HULPBRONNEN || 
 

 1 maximumscore 1 
figuur 2  
 

 2 C 
 

 3 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 

 toename van het aantal bewoners op aarde 
 toename van het waterverbruik per persoon 
 steeds meer gebruik van irrigatie 
 steeds meer gebruik door de industrie 

 
per juist antwoord 1 
 

 4 maximumscore 1 
foto 1  
 

 5 maximumscore 1 
De mens kan het water (meer / minder) vervuilen/zuiveren. 
 

 6 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

 Voor Irak is de rivier de Eufraat ook enorm belangrijk als waterleverancier.  
 Irak krijgt door de bouw van de dam veel minder water. 

 
 7 A 

 
 8 maximumscore 1 

Op deze plaats in Turkije valt ook weinig neerslag: (minder dan 400 mm en tussen de 
400-600 mm) dus is er water voor irrigatie nodig. 
 

 9 maximumscore 1 
foto 3 (druppel-irrigatie met behulp van een slang in Pica, Chili) 
 

 10 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

 Veel water wordt voor irrigatie gebruikt in de landbouw. 
 Veel water komt terecht in het Nassermeer / voor de stuwdam. 
 Water verdampt. 

 
 11 C 

 
 12 maximumscore 2 

• 1 = onjuist 1 
• 2 = juist 1 
 
 

Vraag Antwoord Scores 
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 13 maximumscore 2 

Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
 bij tanden poetsen: kraan dicht  
 waterbesparende kranen / douchekoppen / toiletten 
 waterbesparende wasmachines 
 niet overdag maar ’s avonds de tuin sproeien 

 
per juist antwoord 1 
 

 14 C 
 

 15 B 
 

 16 A 
 

 17 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

 Er zijn steeds meer mensen bijgekomen / de natuur kan het zelf niet meer 
bolwerken. 

 Er is steeds meer afvalwater. 
 
TRANSPORT EN INFRASTRUCTUUR | 
 

 18 A 
 

 19 D 
 

 20 A 
 

 21 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

 Voor de route via de Straat van Gibraltar heb je een zeeschip nodig. 
 via de rivieren is korter 

 
 22 C 

 
 23 D 

 
 24 B 

 
 25 maximumscore 1 

Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
 Er kan snel geladen en gelost worden (door de standaard maten). 
 Containers kunnen zowel op een zeeschip, een binnenvaartschip, een trein als op 

een vrachtauto. 
 Er kan geladen worden bij de fabriek. 
 Er kan gelost worden bij de bestemming. 
 Er kunnen veel soorten goederen in vervoerd worden. 

 
 

 26 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

 Een trein kan veel meer vervoeren (dan een vrachtauto). 
 Een trein is goedkoper (dan een vrachtauto). 
 Een trein is milieuvriendelijker (dan een vrachtauto). 

 

Vraag Antwoord ScoresVraag Antwoord Scores
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 27 maximumscore 1 

Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
 Een trein kan niet overal komen. 
 Een trein is minder geschikt voor kleine hoeveelheden goederen. 

 
 28 maximumscore 1 

De milieubeweging: De IJzeren Rijn gaat dwars door een natuurgebied (De Meinweg). 
De Belgische regering: De A67-variant maakt een omweg / hogere transportkosten. 
 
opmerking 
Voor de keuze van alleen de milieubeweging of de Belgische regering worden geen 
punten gegeven. Alleen voor een juiste reden kunnen punten worden gegeven. 
 

 29 B 
 

 30 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

 Voor route Q zijn alleen kleine schepen geschikt. 
 Mammoettankers kunnen niet door het Suezkanaal. 

 
 31 B 

 
 32 B 

 
 33 maximumscore 2 

Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
 X de aannemersbedrijven - de aanleg zorgt voor extra werkgelegenheid 
 Y de bewoners Breda-West - de HSL zal extra geluidsoverlast geven 
 Z gemeentebestuur Breda - wij kunnen niet meer uitbreiden richting  

       Etten-Leur 
 
per juist antwoord   1 
 
opmerking:  
Alleen voor een juiste uitspraak kunnen punten worden gegeven. 
 

 34 C 
 

 35 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

 Schiphol is bereikbaar via autosnelwegen. 
 Schiphol is bereikbaar via een spoorlijn. 

 
 36 B 

 
 

Vraag Antwoord Scores
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BRONVERMELDINGEN || 
 
figuren 1 en 2  bron: Eigen archief 
foto 1   bron: Eigen archief 
foto 2   bron: Geografie, april 2000 
kaart 1   vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001 
kaart 2   vrij naar: De Kleine Bosatlas, 1993 
foto's 3 en 4  bron: Geographische Rundschau, H2, 1994 
kaart 3   vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001 
tekst 1   vrij naar: BN De Stem, 22-9-2001 
kaart 4   vrij naar: De Grote Bosatlast, 2001 
kaart 5   vrij naar: Geografie Educatief, 1e kwartaal 2000 
kaart 6   vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001 
kaart 7   vrij naar: De Kleine Bosatlas, 1993 
kaart 8   vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001 
kaart 9   vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001 
kaart 10   vrij naar: Trajectnota/MER, IJzeren Rijn, mei 2001 
kaart 11   vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001 
kaart 12   vrij naar: de Volkskrant, 20-06-2001  
foto 5   bron: Eigen archief  
kaart 13   vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001 
kaart 14   vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001 
kaart 15   vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001 
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