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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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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.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde
aantal scorepunten voor het centraal examen vast.
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.
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.
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.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
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.
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.
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
Vraag

Antwoord

Scores

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
indien twee antwoorden juist
indien minder dan twee antwoorden juist
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Vraag

Antwoord

5

B

6

C

7

maximumscore 2
1 = minder
2 = weinig
3 = versnelde

Scores

indien drie antwoorden juist
indien twee antwoorden juist
indien minder dan twee antwoorden juist
8

maximumscore 1
(dezelfde) luchtdruk

9

maximumscore 1
1 = hogedrukgebied
2=Y

2
1
0

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
indien twee antwoorden juist
indien minder dan twee antwoorden juist
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Vraag

Antwoord

Scores

Water
15

B

16

C

17

C

18

maximumscore 2
juist, juist, onjuist
indien drie antwoorden juist
indien twee antwoorden juist
indien minder dan twee antwoorden juist

19

2
1
0

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
sloten controleren op vervuiling

waterkwantiteit

X

het waterpeil regelen en bewaken

X

waterwegen uitbaggeren

X

afvalwater zuiveren

X

indien vier antwoorden juist
indien drie of twee antwoorden juist
indien minder dan twee antwoorden juist
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Vraag

Antwoord

23

A

24

B

25

A

26

B

27

maximumscore 2

Scores

watergebruik
verminderen
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
indien drie of twee antwoorden juist
indien minder dan twee antwoorden juist
28

hoeveelheid zoet
water vergroten

2
1
0

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-waveNorthwest-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-evolutieinkomen-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
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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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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.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde
aantal scorepunten voor het centraal examen vast.
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.
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.
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.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
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.
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.
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
Vraag

Antwoord

Scores

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

Weer en Klimaat
1

maximumscore 2
onjuist, onjuist, juist
indien drie antwoorden juist
indien twee antwoorden juist
indien minder dan twee antwoorden juist

2

B

3

A

4

A

5

B
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Vraag

6

Antwoord

Scores

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
• 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

13

1

1

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

26

Antwoord

Scores

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

27

2
1
0

maximumscore 2
onjuist, onjuist, juist
indien drie antwoorden juist
indien twee antwoorden juist
indien minder dan twee antwoorden juist

28

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

29

maximumscore 1
onjuist, juist

2
1
0

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
indien twee antwoorden juist
indien minder dan twee antwoorden juist
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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
indien drie of twee antwoorden juist
indien minder dan twee antwoorden juist

40

D

41

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

42

B

43

maximumscore 2
juist, juist, juist

2
1
0

indien drie antwoorden juist
indien twee antwoorden juist
indien minder dan twee antwoorden juist

2
1
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
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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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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.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
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;

BB-0131-a-15-1-c

2

lees verder ►►►

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.

Pagina: 22

4

5

6
7

8
9

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.
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.
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.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
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.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
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
Vraag

Antwoord

Scores

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
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Vraag

7

Antwoord

Scores

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

8

B

9

A

10

B

11

C

12

maximumscore 2
onjuist, onjuist, juist
indien drie antwoorden juist
indien twee antwoorden juist
indien minder dan twee antwoorden juist

13

C

14

A

2
1
0

2
1
0

Water
15

C

16

maximumscore 2
onjuist, juist, onjuist
indien drie antwoorden juist
indien twee antwoorden juist
indien minder dan twee antwoorden juist

17

C

18

C
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Vraag

19

Antwoord

Scores

maximumscore 2
onjuist, juist, juist
indien drie antwoorden juist
indien twee antwoorden juist
indien minder dan twee antwoorden juist

20

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

21

B

22

maximumscore 2
• gemengde rivier
• het voorjaar

23

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

1
1

per juist antwoord

1

24

A

25

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

26

2
1
0

1
1

C

Bevolking en ruimte
27

B

28

C

29

D

30

B
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Vraag

31

Antwoord

Scores

maximumscore 2
juist, onjuist, juist
indien drie antwoorden juist
indien twee antwoorden juist
indien minder dan twee antwoorden juist

32

A

33

maximumscore 2
onjuist, juist, juist
indien drie antwoorden juist
indien twee antwoorden juist
indien minder dan twee antwoorden juist

34

2
1
0

2
1
0

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
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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
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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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4
5

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

5

6
7

8
9

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.
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.
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.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
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.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
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.
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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
Vraag

Antwoord

Scores

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.
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Vraag

3

Antwoord

Scores

maximumscore 2
juist, onjuist, juist
indien drie antwoorden juist
indien twee antwoorden juist
indien één antwoord juist

4

2
1
0

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

5

2
1
0

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
indien twee antwoorden juist
indien één antwoord juist

15

2
1
0

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

16

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

17

2
1
0

2
1
0

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
indien twee antwoorden juist
indien één antwoord juist

19

2
1
0

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
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Vraag

25

Antwoord

Scores

maximumscore 2
P

Q

R

grondwater

S
X

water in landijs

X

water in meren en rivieren

X

zoet water
zout water

T

X
X

indien vijf antwoorden juist
indien vier of drie antwoorden juist
indien twee of minder antwoorden juist
26

B

27

C

28

B

29

maximumscore 2
juni - augustus, smeltwater, wegspoelen, vruchtbaar

2
1
0

indien vier antwoorden juist
indien drie of twee antwoorden juist
indien één antwoord juist

2
1
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
indien twee antwoorden juist
indien één antwoord juist
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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
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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.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
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;
BB-0131-a-13-1-c
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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.
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.
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.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
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.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
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
Vraag

Antwoord

Scores

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
indien twee antwoorden juist
indien één antwoord juist

3

B

4

A

5

A

6

maximumscore 2
verre bestemmingen = wel
duurzaam toerisme = niet
elitetoerisme = wel

2
1
0

indien drie antwoorden juist
indien twee antwoorden juist
indien één antwoord juist

2
1
0

7

maximumscore 2
• 1 = juist
• 2 = onjuist

1
1

8

B

9

C

10

B

11

A
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Vraag

Antwoord

12

B

13

C

14

B

15

C

16

B

17

maximumscore 2
1 = onjuist
2 = juist
3 = juist

Scores

indien drie antwoorden juist
indien twee antwoorden juist
indien één antwoord juist

2
1
0

Omgaan met natuurlijke hulpbronnen
18

A

19

B

20

C

21

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

22

C

23

C

24

C

25

B
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Vraag

Antwoord

26

B

27

B

28

maximumscore 1
1 = juist
2 = juist

Scores

indien twee antwoorden juist
indien één antwoord juist

1
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
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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.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
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.
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.
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.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
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.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
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
Vraag

Antwoord

Scores

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

De Nederlanders en hun vakantiebestemmingen
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

12

1

maximumscore 1
dubbelseizoen
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Vraag

13

Antwoord

Scores

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

2
1
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
Indien één antwoord goed

1
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
• verkoop van drankjes

1
1

Omgaan met natuurlijke hulpbronnen
19

B

20

B

21

B
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Vraag

22

Antwoord

Scores

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

23

1
0

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

2
1
0

24

D

25

A

26

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

27

B

28

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

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.
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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
Indien twee antwoorden juist
Indien één antwoord juist

34

2
1
0

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

2
1
0

35

C

36

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

1
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
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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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4
5

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

5

6
7

8
9

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.
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.
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.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
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.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
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
Vraag

Antwoord

Scores

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
Indien twee antwoorden juist
Indien één antwoord juist

10

A

11

maximumscore 2
1 = niet
2 = niet
3 = wel

2
1
0

Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien één antwoord juist
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Vraag

12

Antwoord

Scores

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

13

A

14

C

15

A

16

C

17

C

18

maximumscore 1
1 = juist
2 = onjuist

2
1
0

Indien twee antwoorden juist
Indien één antwoord juist
19

1
0

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

20

2
1
0

maximumscore 1
Annouk = juist
Inez = juist
Indien twee antwoorden juist
Indien één antwoord juist
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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
Indien één antwoord juist

29

B

30

B

31

C

32

D

33

maximumscore 2
Alle drie de redenen zijn juist.

1
0

Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien één antwoord juist
34

D

35

maximumscore 1
uitspraak 1 = onjuist
uitspraak 2 = juist

2
1
0

Indien twee antwoorden juist
Indien één antwoord juist
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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
Indien twee antwoorden juist
Indien één antwoord juist

2
1
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
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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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De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
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 CEVOregeling 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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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.
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.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
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.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
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
Vraag

Antwoord

Scores

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
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Vraag

Antwoord

18

B

19

A

20

C

Scores

Omgaan met natuurlijke hulpbronnen
21

B

22

A

23

maximumscore 1
Walter = juist
Bruno = juist
Indien twee antwoorden juist
Indien één antwoord juist

24

C

25

D

26

A

27

C

28

B

29

maximumscore 2
Annelien = onjuist
Omer = juist
Piet = onjuist

1
0

Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien één antwoord juist
30

C

31

A

32

C
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Vraag

33

Antwoord

Scores

maximumscore 2
1 = condensatie
2 = duurzaam
3 = kleinschalige
Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien één antwoord juist

34

2
1
0

maximumscore 2
Angelique = onjuist
Esther = juist
Jamilla = juist
Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien één antwoord juist

35

B

36

maximumscore 2
1 = rijk
2 = Bangladesh
3 = orkaan

2
1
0

Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien één antwoord juist
37

A

38

C

5

2
1
0

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
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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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De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
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 CEVOregeling 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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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.
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.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
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.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
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
Vraag

Antwoord

Scores

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

De Nederlanders en hun vakantiebestemmingen
1

A

2

B
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Vraag

3

Antwoord

Scores

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

4

C

5

maximumscore 2
1 = juist
2 = juist
3 = onjuist

2
1
0

Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien één antwoord juist
6

2
1
0

maximumscore 2
1 = juist
2 = juist
3 = juist
4 = juist
5 = onjuist
Indien vijf antwoorden juist
Indien vier / drie antwoorden juist
Indien twee / één antwoord(en) juist

7

2
1
0

maximumscore 2
1 = korte vakantie
2 = dagrecreatie
3 = lange vakantie
4 = lange vakantie
Indien vier antwoorden juist
Indien drie / twee antwoorden juist
Indien één antwoord juist

8

C

9

A
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Vraag

Antwoord

10

B

11

C

12

A

13

B

14

maximumscore 2
1 = nadeel
2 = nadeel
3 = voordeel
4 = nadeel

Scores

Indien vier antwoorden juist
Indien drie / twee antwoorden juist
Indien één antwoord juist
15

B

16

maximumscore 2
1 = wel
2 = niet
3 = wel
4 = niet

2
1
0

Indien vier antwoorden juist
Indien drie / twee antwoorden juist
Indien één antwoord juist

2
1
0

Omgaan met natuurlijke hulpbronnen
17

maximumscore 2
1 = condenseert
2 = de bergen
3 = de rivieren
4 = het grondwater
Indien vier antwoorden juist
Indien drie / twee antwoorden juist
Indien één antwoord juist

18

A

19

A
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Vraag

20

Antwoord

Scores

maximumscore 2
Bob = onjuist
Mohammed = juist
Esra = juist
Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien één antwoord juist

21

2
1
0

maximumscore 2
1 = kwantitatief
2 = kwantitatief
3 = de welvaart
Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien één antwoord juist

22

B

23

C

24

D

25

B

26

maximumscore 2
• 1 = vervuiling
• 2 = oppervlaktewater

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
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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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De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
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 CEVOregeling 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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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.
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.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
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.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
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

maximumscore 1
sanering
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Vraag

Antwoord

Scores

3

C

4

maximumscore 2
• reden P
• reden R

1
1

maximumscore 2
• 1 = juist
• 2 = onjuist

1
1

5

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
Indien twee antwoorden juist
Indien één antwoord juist

12

C

13

maximumscore 2
• 1 = onjuist
• 2 = onjuist

14

B

15

maximumscore 2
− 1 = onjuist
− 2 = juist
− 3 = onjuist

2
1
0

1
1

Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien één antwoord juist
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Vraag

Antwoord

Scores

Migratie en de multiculturele samenleving
16

A

17

D

18

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

19

B

20

C

21

maximumscore 2
− 1 = juist
− 2 = onjuist
− 3 = juist

2
1
0

Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien één antwoord juist
22

C

23

B

24

maximumscore 1
discriminatie / vooroordeel

25

A

26

C

27

maximumscore 2
• 1 = juist
• 2 = onjuist
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Vraag

28

Antwoord

Scores

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

29

A

30

D

31

B

2
1
0

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
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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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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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De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
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 CEVOregeling 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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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.
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.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
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.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
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

3

D

4

maximumscore 2
• Kim heeft gelijk
• Alice heeft gelijk

Scores

1
1

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
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Vraag

13

Antwoord

Scores

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

14

A

15

D

16

A

2
1
0

Migratie en de multiculturele samenleving
17

B

18

A

19

C

20

B

21

maximumscore 2
• uitspraak 1 = onjuist
• uitspraak 2 = onjuist

1
1

maximumscore 2
• reden 2
• reden 3

1
1

maximumscore 2
• reden 1
• reden 2

1
1

22

23

24

D

25

D
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Vraag

26

Antwoord

Scores

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

2
1
0

27

A

28

maximumscore 2
• uitspraak Meriam = juist
• uitspraak Josien = juist

1
1

maximumscore 2
• uitspraak 1 = onjuist
• uitspraak 2 = onjuist

1
1

29

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

700045-2-729c
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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

700045-2-729c*
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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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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.
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.
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.
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.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden
aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
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.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
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
Vraag

BEOORDELINGSMODEL

Antwoord

Scores

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:
Æ Dat past hun in hun traditie.
Æ Dat hoort bij hun cultuur.

z

3

A

{

4

maximumscore 2
•
1 = juist
•
2 = onjuist

|

1
1

z

5

D

z

6

A

{

7

maximumscore 2
•
Kees
•
Willem

1
1

maximumscore 2
•
asielzoeker
•
politieke vluchteling

1
1

{

z

8

9

A

z 10

B

{

maximumscore 2
W, X en Y

{

11

12

Indien drie antwoorden goed
Indien twee antwoorden goed
Indien één antwoord goed

2
1
0

maximumscore 2
•
Mustafa = onjuist
•
Huriye = onjuist

1
1
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Vraag

Antwoord

Scores

z 13

B

z 14

C

{

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
Æ Er zijn veel allochtonen bij gekomen (of een voorbeeld hiervan).
Æ In grote steden wonen tegenwoordig veel allochtonen (of een voorbeeld hiervan).

15

z 16

B

LEEFBAARHEID EN ZORG IN STEDELIJKE EN LANDELIJKE GEBIEDEN

z 17

C

z 18

A

z 19

B

z 20

C

{

maximumscore 2
Meneer Smeets vindt:
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
Æ Dat het er minder rustig wordt.
Æ Dat er meer lawaai is.
Mevrouw Smeets vindt:
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
Æ Dat het levendiger wordt op straat.
Æ Dat de stilte wordt doorbroken.
Æ Dat er (meer) contacten met jongeren mogelijk zijn.

21

z 22

A

z 23

C

z 24

B

z 25

C

z 26

C

z 27

B

z 28

D

{

maximumscore 2
•
1 = juist
•
2 = juist

29
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Vraag

{

30

Antwoord

Scores

maximumscore 2
•
1 = onjuist
•
2 = juist

z 31

B

z 32

A

1
1

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
tekst 1
foto 1
kaart 1, 2
kaart 3
foto 2
tekst 2
tekst 3
kaart 4
kaart 5
tekst 4
foto 3
foto 4
tekst 5
kaart 6
tekst 6
foto 5
tekst 7
grafiek 1
kaart 7
diagram 2

600013-1-649c*

Bron: Demos, jaargang 19, augustus, 2003
Vrij naar: Eigen archief
Bron: de Volkskrant, 13-11-2004
Vrij naar: Maatschappelijke staat van Overijssel 1996,
Sociaal-maatschappelijke indicatoren per gemeente
Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001
Bron: Eigen archief
Vrij naar: Stentor, 19-6-2004
Vrij naar: Nederland bekent kleur, z.j.
Vrij naar: de Volkskrant, 27-4-2004
Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001
Vrij naar: Eigen archief
Bron: Elsevier, 12-6-2004
Bron: Atlas van Nederland, deel 3, 1988
Vrij naar: Eigen archief
Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001
Vrij naar: BN/De Stem, 30-8-2004
Bron: Eigen archief
Vrij naar: Elsevier, 12-6-2004
Vrij naar: Elsevier, 12-6-2004
Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001
Vrij naar: Elsevier, 5-6-2004
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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.
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.
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.
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.
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.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden
aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
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.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
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
Vraag

BEOORDELINGSMODEL

Antwoord

Scores

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

MIGRATIE EN DE MULTICULTURELE SAMENLEVING

z

1

D

z

2

D

z

3

A

{

4

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
Æ Ze hebben een lager opleidingsniveau.
Æ Ze hebben lagere inkomens.
Æ Ze spreken slecht Nederlands.

z

5

A

z

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.

z

8

A

z

9

D

{

10

maximumscore 2
• 1 = juist
• 2 = onjuist

z 11

B

{

maximumscore 2
• 1 = onjuist
• 2 = juist

12

600051-2-649c

1
1

1
1

3

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.

Pagina: 98

Vraag

{

13

Antwoord

Scores

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:
Æ saneren
Æ renoveren
Æ meer blauw op straat
Æ herinrichten
per juist antwoord

1

z 14

B

{

maximumscore 1
allochtonen (of een voorbeeld hiervan) en autochtonen (of een voorbeeld hiervan)

15

Indien beide groepen genoemd
Indien één van beide groepen genoemd
{

16

1
0

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
• Mohammed = juist

1
1

{

18

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
Æ Meer spreiding van allochtonen is minder kans op achterstandswijken/getto’s.
Æ De bevolking leert elkaar beter kennen.

{

19

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
Æ Ze hebben kans op een betere woning.
Æ betere kansen op integratie
Æ door spreiding meer opgenomen in de samenleving

{

20

maximumscore 2
• 1 = sociale huurwoningen
• 2 = lage

1
1

z 21

B

z 22

C

{

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
Æ Door deze halfpipe zal er (geluids)overlast kunnen komen.
Æ Hierdoor ontstaat er een toeloop van (hang/probleem)jongeren.

23

600051-2-649c
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Vraag

{

24

Antwoord

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
Æ In Spanje is de zorg goedkoper dan in Nederland.
Æ Ze worden in Spanje geholpen dus ze gebruiken de medische zorg in Nederland
niet.
Æ Veel ouderen hebben zorg nodig (en dat is in Nederland veel duurder).

z 25

C

{

maximumscore 2
• 1 = juist
• 2 = juist

26

Scores

1
1

z 27

B

z 28

B

{

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste argumenten bij Renée zijn:
Æ In Raalte zijn veel winkels.
Æ In Raalte zijn meer uitgaansmogelijkheden.
Æ In Raalte is minder sociale controle.
Voorbeelden van juiste argumenten bij Angela zijn:
Æ In Luttenberg is het lekker rustig.
Æ In Luttenberg kennen de mensen elkaar veel beter.
Æ In Luttenberg zijn veel activiteiten.

29

per juist argument

z 30

C

z 31

A

{

maximumscore 2
• 1 = kwalitatieve
• 2 = wel

32

1

1
1

inzenden scores
Voor dit examen hoeft u geen afnamegegevens aan Cito te verstrekken.
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5

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.

Pagina: 100

BRONVERMELDINGEN
foto 1 en tekst 1
kaart 1
diagram 1
tabel 1
kaarten 2, 3, 4 en 5
foto 2
diagrammen 2 en 3
tekst 2
tekst 3 en foto 3
tekst 4
tekst 5
tekst 6
foto 4
foto 5
foto 6
tekst 7
diagrammen 4, 5 en 6
tabel 2
kaart 6
kaart 7
tabel 3
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Vrij naar: © UNHCR / ZAO Vluchtelingenzorg Apeldoorn,z.j.
Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001
Vrij naar: Atlas voor gemeenten, 2004
Vrij naar: CBS, 2004
Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001
Bron: Demos, 19 november/december, 2003
Vrij naar: de Volkskrant, 20-1-2004
Vrij naar: Metro, 28-11-2003
Vrij naar: Folder Oranjefonds Bunnik, z.j.
Vrij naar: Elsevier, 12-6-2004
Vrij naar: BN/De Stem,26-11-2004
Vrij naar: BN/De Stem, 20-9-2004
Bron: Geografie, april, 2004
Bron: Eigen archief
Bron: BN/De Stem, 16-11-2004
Bron: BN/De Stem, 18-9-2004
Bron: Eigen archief
Bron: BN/De Stem, 18-9-2004
Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001
Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001
Vrij naar: Rapport Hartkamp, Raalte, 2002
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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.

500010-1-637c
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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.
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.
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.
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.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden
aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
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.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
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
Vraag

BEOORDELINGSMODEL

Antwoord

Scores

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

MIGRATIE EN DE MULTICULTURELE SAMENLEVING

|

z

1

C

z

2

C

{

3

maximumscore 1
Omdat zij tijdelijk zouden werken in Nederland.

{

4

maximumscore 2
•
1 = juist
•
2 = onjuist

1
1

maximumscore 2
•
1 = juist
•
2 = juist

1
1

{

5

z

6

B

z

7

C

z

8

A

{

9

maximumscore 2
•
1 = emigreren
•
2 = sociale (reden)

1
1

maximumscore 2
•
Grijzer: de gemiddelde leeftijd van de Nederlanders wordt steeds hoger
•
Kleurrijker: de etnische groep (allochtonen) wordt steeds groter

1
1

{

10

z 11
{

12

A
maximumscore 2
•
1 = juist
•
2 = onjuist

z 13

A

z 14

B

z 15

B
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Vraag

Antwoord

Scores

TRANSPORT EN INFRASTRUCTUUR

z 16

B

z 17

C

z 18

B

{

19

z 20
{

21

maximumscore 2
•
1 = juist
•
2 = onjuist

1
1

A
maximumscore 1
Dan is het nog niet zo druk/zijn er minder files.

z 22

C

z 23

C

z 24

A

z 25

B

z 26

D

{

27

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
Æ De metro heeft dan geen last van het andere verkeer.
Æ om ruimte te besparen
Æ In buitenwijken rijdt de metro bovengronds.

{

28

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
Æ Dan rijden er veel minder (vracht)auto’s.
Æ Dan is er veel minder woon-werkverkeer.
Æ Dan hebben er veel minder mensen last van.

z 29

A

z 30

B

z 31

D

{

32

z 33

|

maximumscore 2
•
1 vliegtuig
•
2 vrachtwagen

1
1

C

500010-1-637c
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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
foto 1
grafiek 1
kaart 1
grafiek 2
foto 2
tekst 1
tekst 2
foto 3
foto 4
diagram 2
kaart 2
foto 5
tekst 3
grafiek 3
kaart 3
grafiek 4
kaart 4
grafiek 5
figuur 1
foto 6
tekst 4
kaart 5
tekst 5
kaart 6

500010-1-637c*

Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001
Bron: NRC/Handelsblad, 8-6-2002
Vrij naar: NRC/Handelsblad, 8-6-2002
Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001
Vrij naar: NRC/Handelsblad, 30-7-2003
Bron: BN/deStem, 2-9-2003
Bron: BN/deStem, 2-9-2003
De Telegraaf, 20-8-2003
Bron: Geografie, januari 2003
Bron: Geografie, januari 2003
Vrij naar: de Volkskrant, 6-12-2003
Vrij naar: Verkeersgegevens jaarrapport, 2001
Vrij naar: de Volkskrant, 7-8-2002
Vrij naar: de Volkskrant, 7-8-2002
Vrij naar: Verkeersgegevens jaarrapport, 2001
Vrij naar: De Basis Bosatlas, 2003
Vrij naar: Verkeersgegevens jaarrapport, 2001
Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001
Vrij naar: Folder Rotterdam wereldhaven,
Gemeentelijk havenbedrijf Rotterdam, 2002
Vrij naar: Algemeen Dagblad, 2-11-2002
Bron: ROM Magazine, mei 1999
Vrij naar: de Volkskrant, 19-6-2003
Vrij naar: de Volkskrant, 20-9-2003
Vrij naar: de Volkskrant, 20-9-2003
Vrij naar: De Basis Bosatlas, 2003
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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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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.
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.
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.
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.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden
aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
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.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
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
Vraag

BEOORDELINGSMODEL

Antwoord

Scores

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

MIGRATIE EN DE MULTICULTURELE SAMENLEVING

z

1

A

z

2

B

z

3

A

{

4

maximumscore 2
•
1 = juist
•
2 = onjuist

z

5

D

z

6

B

z

7

D

z

8

D

{

9

maximumscore 2
•
1 = onjuist
•
2 = onjuist

z 10
{

11

z 12
{

{

13

14

|

1
1

1
1

B
maximumscore 2
•
1 = juist
•
2 = onjuist

1
1

C
maximumscore 2
•
1
•
3

1
1

maximumscore 2
•
1
•
4

1
1
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Vraag

Antwoord

Scores

|

TRANSPORT EN INFRASTRUCTUUR

z 15
{

16

z 17
{

18

C
maximumscore 2
•
1 = juist
•
2 = onjuist
A
maximumscore 2
•
1 = onjuist
•
2 = onjuist

z 19

C

z 20

B

z 21

B

z 22

C

z 23

B

{

24

A

z 26

B

{

27

28

z 29
{

30

z 31

1
1

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
Æ per trein
Æ per vrachtwagen

z 25

{

1
1

maximumscore 2
•
1 = juist
•
2 = onjuist

1
1

maximumscore 2
•
1 = onjuist
•
2 = juist

1
1

D
maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
Æ snelheidsignalering
Æ vrachtauto’s mogen niet inhalen
B

inzenden scores
Voor dit examen hoeft u geen afnamegegevens aan de Citogroep te verstrekken.
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BRONVERMELDINGEN
foto 1
diagram 1
tekst 1
diagram 2
foto 2
kaart 1
foto 3
foto 4
tabel 1
foto 5
kaart 2
tekst 2
foto 6
tabel 2
kaart 3
tabel 3
kaart 4
kaart 5
kaart 6
foto 7
kaart 7
grafiek 1
foto 8
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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.
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.
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.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden
aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
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.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
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.

VAKSPECIFIEKE REGELS

Voor dit centraal schriftelijk examen Aardrijkskunde BB kunnen maximaal
40 scorepunten worden behaald.
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4
Vraag

BEOORDELINGSMODEL

Antwoord

Scores

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

OMGAAN MET NATUURLIJKE HULPBRONNEN
{

1

maximumscore 2
•
1 verdamping
•
2 neerslag

|
1
1

{

2

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
Æ groei van de welvaart (of elk antwoord dat hier op wijst)
Æ groei van het aantal inwoners

z

3

B

{

4

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
Æ voor recreatie (vissen, zwemmen, spelen)
Æ voor transport
Æ voor drinkwater
Æ 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).

z

6

C

z

7

B

{

8

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
Æ schade aan huizen
Æ schade aan wegen/spoorwegen
Æ schade in de landbouw

z

9

B

{

10

maximumscore 2
Voorbeelden van een juist antwoord van Jan zijn:
Æ Door deze stuwdam kan er elektriciteit worden opgewekt.
Æ Door deze stuwdam kan er meer land geïrrigeerd worden.
Æ Door deze stuwdam is de afvoer van de rivier beter te regelen.
Æ Door deze stuwdam is er minder kans op overstromingen.
per juist antwoord
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Vraag

Antwoord

Scores

Voorbeelden van een juist antwoord van Karin zijn:
Æ Door deze stuwdam verdwijnen er dorpen/steden.
Æ Door deze stuwdam verdwijnt er land.
Æ Bij een dambreuk ontstaat veel schade.

{

11

per juist antwoord

1

maximumscore 2
• 1 juist
• 2 onjuist

1
1

z 12

B

z 13

B

{

14

z 15
{

16

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
Æ In Leiduin wordt het geïnfiltreerd in de duinen.
Æ In Leiduin wordt het gezuiverd door de duinen.
C
maximumscore 2
foto 4
.
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
Æ Er wordt minder water verbruikt.
Æ Er verdampt minder water.

1
1

TRANSPORT EN INFRASTRUCTUUR
{

17

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:
Æ Het ligt bij (twee) autosnelwegen (A50 en A1).
Æ Het ligt vlakbij een spoorlijn.
Æ Het ligt in de buurt van een grote stad.
per juist antwoord

z 18

A

z 19

A

{

20

|

1

maximumscore 1
Dit is de verbinding van Rotterdam met het Ruhrgebied/Duitsland.

400009-1-637c

5

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.

Pagina: 116

Vraag

Antwoord

Scores

{

21

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
Æ Het is veiliger.
Æ Er is minder kans op ongelukken.
Æ Je kunt meer in één keer vervoeren.
Æ Er zijn minder transporten nodig.
Æ Op de weg is het gevaarlijker/is het risico groter.

{

22

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
Æ Het is veiliger.
Æ Het gaat dag en nacht door.
Æ Het is goedkoper.
Æ Er is daardoor minder vrachtverkeer.

z 23

A

{

24

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
Æ spitsheffing
Æ carpooling
Æ betaalstroken
Æ thuiswerken
Æ flexibele werktijden

{

25

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
Æ Er zijn meer havens nodig.
Æ Er komen steeds meer/grotere schepen.
Æ Er is meer ruimte nodig voor nieuwe industrie.
Æ Er is dan meer overslag per jaar mogelijk.

{

26

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
Æ Een schip kan meer tegelijk vervoeren.
Æ Met een schip is het vervoer goedkoper.
Æ Bij de scheepvaart heeft men geen last van files.

{

27

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord bij nummer 1 extra asfalt zijn:
Æ Er zijn dan minder files.
Æ Men kan dan beter doorrijden.
Voorbeelden van een juist antwoord bij nummer 2 verbetering van het openbaar vervoer
zijn:
Æ Er zijn dan minder files.
Æ Er is dan minder luchtvervuiling.
Æ 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

{

28

Antwoord

maximumscore 2
• 1 juist
• 2 onjuist

z 29

A

z 30

B

z 31

A

z 32

A

{

33

Scores

1
1

maximumscore 2
Voorbeelden van een juist antwoord bij een voordeel zijn:
Æ Er komt meer werkgelegenheid.
Æ Er komen meer inkomsten.
Æ Er komt een betere spreiding van de geluidsoverlast.
Æ Er kunnen meer vliegtuigen aankomen/vertrekken.
Voorbeelden van een juist antwoord bij een nadeel zijn:
Æ Het wordt er nog drukker.
Æ Er komt meer geluidsoverlast.
Æ Er komt extra overlast door aanpassing van de infrastructuur.
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BRONVERMELDINGEN

figuur 1
figuur 2
foto 1
tekst 1
foto 2
kaart 1
kaart 2
foto 3
foto 4
kaart 3
tekst 2
kaart 4
tekst 3
kaart 5
tekst 4
foto 5
grafiek 1
foto 6
foto 7
foto 8
foto 9
kaart 6
kaart 7
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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 CEVOregeling 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.
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.
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.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
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.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
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.

VAKSPECIFIEKE REGELS

Voor dit centraal schriftelijk examen Aardrijkskunde BB kunnen maximaal
40 scorepunten worden behaald.

400030-2-637c

3

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.

Pagina: 122

4

Vraag

BEOORDELINGSMODEL

Antwoord

Scores

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

OMGAAN MET NATUURLIJKE HULPBRONNEN

z

1

B

{

2

maximumscore 2
• via rivieren
• als grondwater

|

1
1

Opmerking
Ook goed gerekend mag worden: als smeltwater van ijs/gletsjers.
{

3

maximumscore 2
• 1 juist
• 2 juist

{

4

maximumscore 1
voor irrigatie

{

5

maximumscore 1
de bevolkingsgroei

{

6

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
Æ door overbeweiding
Æ gebruik van te veel drinkwater

1
1

Opmerking
Irrigatie mag worden goed gerekend.

z

7

A

{

8

maximumscore 2
• P
• S

z

9

C

z 10

B

{

11

1
1

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

400030-2-637c
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Vraag

{

12

z 13
{

14

z 15
{

16

Antwoord

Scores

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
Æ De mensen (die daar woonden) moesten verhuizen.
Æ De natuur is/wordt aangetast.
Æ Als de dam doorbreekt, heb je enorme overstromingen.
A
maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
Æ door het gebruik van bestrijdingsmiddelen
Æ door het gebruik van te veel kunstmest
A
maximumscore 2
cijfer 1 = het overstroomde deel
cijfer 2 = de weggeduwde dijk
cijfer 3 = de ringvaart
Indien drie goed
Indien twee of één antwoord(en) goed

2
1

TRANSPORT EN INFRASTRUCTUUR

{

17

maximumscore 1
Angela

{

18

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:
Æ vertegenwoordigers
Æ servicemonteurs
Æ demonstrateurs
Æ huisartsen
Æ taxichauffeurs
per juist antwoord

z 19

A

z 20

C

{

21

|

1

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
Æ door het reliëf/hoogteverschil
Æ om over een rivier te gaan

400030-2-637c
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Vraag

Antwoord

Scores

{

22

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
Æ De trein moet door een tunnel onder een rivier/kanaal door.
Æ Er is minder geluidsoverlast.
Æ Het Groene Hart moet behouden blijven.

{

23

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:
Æ De reistijd is veel korter.
Æ Het reist luxer.
Æ Het reist veel rustiger/minder vermoeiend.
per juist antwoord

z 24

B

z 25

B

{

26

z 27

1

maximumscore 2
• 1 juist
• 2 juist

1
1

D

{

28

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
Æ De schepen hoeven niet meer helemaal de Westerschelde op te varen.
Æ De schepen hoeven niet meer helemaal naar Antwerpen te varen.
Æ De schepen zijn veel eerder in de haven en weer terug op zee.

{

29

maximumscore 1
Rotterdam

{

30

maximumscore 2
• 1 juist
• 2 onjuist

z 31

C

z 32

A

400030-2-637c
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BRONVERMELDINGEN
figuur 1
grafiek 1
kaart 1
tekst 1
foto 1
figuur 2, 3, 4, 5
foto 2
kaart 2 en 3
foto 3
diagram 1
foto 4
tekst 2
kaart 4
kaart 5
tabel 1
kaart 6
figuur 6
kaart 7
kaart 8

Vrij naar: Droppie Water, 1998
Vrij naar: Geografie, april 2000
Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001
Vrij naar: Internationale Samenwerking, januari 2002
Bron: Internationale Samenwerking, oktober 1999
Vrij naar: Milieu in Europa, Hogeschool Interstudie
Bron: De Witte Olie, Henk Donkers, 1994
Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001
Bron: de Volkskrant, 27-8-2003
Vrij naar NRC Handelsblad, 3-6-2002
Vrij naar: Business & travel, 2002
Vrij naar: Business & travel, 2002
Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001
Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001
Vrij naar: Folder HSL Zuid Highspeed, juli 2001
Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001
Bron: BN/De Stem, 5-10-2002
Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001
Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001

foto 5, 6, 7

Vrij naar: Folder Rotterdams Havenbedrijf, z.j.
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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.

300005-637c
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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;
300005-637c
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4

5

6
7

8
9

3

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.
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.
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.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden
aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
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.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
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.

VAKSPECIFIEKE REGELS

Voor dit centraal schriftelijk examen Aardrijkskunde BB kunnen maximaal 40 scorepunten worden
behaald.
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BEOORDELINGSMODEL

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.
Vraag

Antwoord

Scores

OMGAAN MET NATUURLIJKE HULPBRONNEN
{

1

maximumscore 1
figuur 2

z

2

C

{

3

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:
Æ toename van het aantal bewoners op aarde
Æ toename van het waterverbruik per persoon
Æ steeds meer gebruik van irrigatie
Æ 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:
Æ Voor Irak is de rivier de Eufraat ook enorm belangrijk als waterleverancier.
Æ Irak krijgt door de bouw van de dam veel minder water.

z

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:
Æ Veel water wordt voor irrigatie gebruikt in de landbouw.
Æ Veel water komt terecht in het Nassermeer / voor de stuwdam.
Æ Water verdampt.

z 11
{

|

C

12

maximumscore 2
• 1 = onjuist
• 2 = juist

300005-637c
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Vraag

{

Antwoord

13

Scores

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:
Æ bij tanden poetsen: kraan dicht
Æ waterbesparende kranen / douchekoppen / toiletten
Æ waterbesparende wasmachines
Æ niet overdag maar ’s avonds de tuin sproeien
per juist antwoord

z 14

C

z 15

B

z 16

A

{

17

1

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
Æ Er zijn steeds meer mensen bijgekomen / de natuur kan het zelf niet meer
bolwerken.
Æ Er is steeds meer afvalwater.

TRANSPORT EN INFRASTRUCTUUR

z 18

A

z 19

D

z 20

A

{

21

|

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
Æ Voor de route via de Straat van Gibraltar heb je een zeeschip nodig.
Æ via de rivieren is korter

z 22

C

z 23

D

z 24

B

{

25

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
Æ Er kan snel geladen en gelost worden (door de standaard maten).
Æ Containers kunnen zowel op een zeeschip, een binnenvaartschip, een trein als op
een vrachtauto.
Æ Er kan geladen worden bij de fabriek.
Æ Er kan gelost worden bij de bestemming.
Æ Er kunnen veel soorten goederen in vervoerd worden.

{

26

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
Æ Een trein kan veel meer vervoeren (dan een vrachtauto).
Æ Een trein is goedkoper (dan een vrachtauto).
Æ Een trein is milieuvriendelijker (dan een vrachtauto).

300005-637c
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Vraag

Antwoord

Scores

{

27

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
Æ Een trein kan niet overal komen.
Æ 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.

z 29
{

B

30

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
Æ Voor route Q zijn alleen kleine schepen geschikt.
Æ Mammoettankers kunnen niet door het Suezkanaal.

z 31

B

z 32

B

{

33

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:
Æ X de aannemersbedrijven
- de aanleg zorgt voor extra werkgelegenheid
Æ Y de bewoners Breda-West - de HSL zal extra geluidsoverlast geven
Æ 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.

z 34
{

C

35

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
Æ Schiphol is bereikbaar via autosnelwegen.
Æ Schiphol is bereikbaar via een spoorlijn.

z 36

B

300005-637c
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BRONVERMELDINGEN
figuren 1 en 2
foto 1
foto 2
kaart 1
kaart 2
foto's 3 en 4
kaart 3
tekst 1
kaart 4
kaart 5
kaart 6
kaart 7
kaart 8
kaart 9
kaart 10
kaart 11
kaart 12
foto 5
kaart 13
kaart 14
kaart 15
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bron: Eigen archief
bron: Eigen archief
bron: Geografie, april 2000
vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001
vrij naar: De Kleine Bosatlas, 1993
bron: Geographische Rundschau, H2, 1994
vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001
vrij naar: BN De Stem, 22-9-2001
vrij naar: De Grote Bosatlast, 2001
vrij naar: Geografie Educatief, 1e kwartaal 2000
vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001
vrij naar: De Kleine Bosatlas, 1993
vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001
vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001
vrij naar: Trajectnota/MER, IJzeren Rijn, mei 2001
vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001
vrij naar: de Volkskrant, 20-06-2001
bron: Eigen archief
vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001
vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001
vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001
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