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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
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4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten 
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde 
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 
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4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

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

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig 
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

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

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  
 

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

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 52 scorepunten worden behaald. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
Migratie en de multiculturele samenleving 
 

 1 E 
 

Vraag Antwoord Scores 

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



 

 700013-1-728c 4 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

 2 maximumscore 2 
• R  1 
• S 1 
 

 3 C 
 

 4 D 
 

 5 A 
 

 6 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Migranten komen om hier te studeren. 
− Migranten komen om hier te werken / economische reden. 
− Migranten komen hier in verband met gezinshereniging. 
− Migranten komen hier in verband met gezinsvorming. 
 

 7 D 
 

 8 C 
 

 9 A 
 

 10 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− Op deze manier hielden ze geld over om naar huis te sturen. 
− Men zou slechts tijdelijk in Nederland verblijven. 
− In pensions woonde men samen met landgenoten. 
− Ze konden moeilijk aan een woning komen. 
 
per juist antwoord 1 
 

 11 D 
 

 12 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de meeste Duitse allochtonen  wonen in 
de provincies grenzend aan Duitsland (dus zo dicht mogelijk bij hun land 
van herkomst / door sociale contacten). 
 

 13 D 
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Vraag Antwoord Scores

 14 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Allochtone ondernemers openen vaak winkels in producten waar de 

winstmarges klein zijn (voedsel). 
− Klanten hebben niet zo veel te besteden. 
 

 15 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Er komen steeds meer allochtone klanten. 
− Het is moeilijk om betaald werk te vinden. 
− Er is een goede markt voor niet-westerse producten. 
 

 16 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− In een winkel ontmoeten allochtonen en autochtonen elkaar. 
− Wie een bedrijf opent moet de Nederlandse regelgeving / taal kennen. 
 

 17 A 
 

 18 B 
 

 19 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Allochtonen van Marokkaanse herkomst in Nederland doen meer aan 

gezinsplanning dan de Marokkanen in Marokko. 
− Vrouwen van Marokkaanse herkomst in Nederland zijn meer 

geëmancipeerd dan de vrouwen in Marokko. 
 

 20 maximumscore 1 
Aziaten hebben gemiddeld hogere inkomens dan de andere 
bevolkingsgroepen in de Verenigde Staten. 
 

 21 maximumscore 1 
segregatie / getto  
 

 22 D 
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Vraag Antwoord Scores

 23 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− In de Turkse en Marokkaanse cultuur is een verzorgingstehuis geen 

vertrouwd verschijnsel. 
− Er wonen weinig landgenoten in verzorgingstehuizen. 
− Er zijn weinig verzorgenden met dezelfde culturele achtergrond. 
− Men spreekt de Nederlandse taal slecht. 
 
per juist antwoord 1 
 

 24 maximumscore 1 
− hoger 
− Het bijeenwonen van meerdere generaties is bij allochtonen heel 

gebruikelijk. 
 
Opmerking 
Alleen hoger genoemd geen punt toekennen. 
 

Leefbaarheid en zorg in stedelijke en landelijke gebieden 
 

 25 C 
 

 26 maximumscore 1 
Voorzieningen, zoals winkels, ‘postkantoor’ e.d., hebben meer klanten. 
 

 27 maximumscore 1 
forensisme / pendel(en) 
 

 28 maximumscore 1 
− vooral koopwoningen 
− vooral laagbouw 
 
Indien twee antwoorden juist 1 
Indien één antwoord juist 0 
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Vraag Antwoord Scores

 29 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− In Den Haag zijn meer / betere winkels. 
− In Den Haag zijn meer / betere culturele voorzieningen  
 (of een voorbeeld daarvan). 
− In Den Haag zijn meer / betere uitgaansmogelijkheden  
 (of een voorbeeld daarvan). 
− In Den Haag zijn meer / betere sportvoorzieningen  
 (of een voorbeeld daarvan). 
 
per juist antwoord 1 
 

 30 C 
 

 31 maximumscore 1 
hangjongeren 
 

 32 D 
 

 33 B 
 

 34 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− In Nederland zijn langere wachtlijsten. 
− In Turkije zijn deze operaties goedkoper. 
 

 35 maximumscore 3 
− geboorte 
− sterfte 
− emigratie 
− immigratie 
 
Indien vier antwoorden juist 3 
Indien drie antwoorden juist 2 
Indien twee antwoorden juist 1 
Indien één antwoord juist 0 
 

 36 C 
 

 37 maximumscore 1 
kwalitatieve honger 
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Vraag Antwoord Scores

 38 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument bij Martijn zijn: 
− In de steden heb je de grootste concentraties van mensen. 
− Specialistische klinieken hebben een hoger peil van gezondheidszorg. 
− Specialistische klinieken hebben meer / veel specialisten. 
Voorbeelden van een juist argument bij Fiona zijn: 
− Met lokale ziekenhuizen krijg je grotere spreiding van de  
      gezondheidsinstellingen. 
− Met lokale ziekenhuizen wordt de toegankelijkheid van  
      gezondheidsvoorzieningen groter voor meer mensen. 
 

 39 C 
 

 40 C 
 

 41 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Ze kunnen (langer) hun zelfstandigheid behouden. 
− Ze kunnen (langer) hun privacy behouden. 
− Ze kunnen (langer) in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. 
− Ze kunnen bij hun kinderen blijven wonen. 
− Het is goedkoper voor de bewoners / samenleving. 
 

 42 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:  
− Er is meer ruimte voor deze woningen. 
− De grond is daar over het algemeen goedkoper. 
 

 43 C 
 

 44 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− meer rust 
− meer privacy 
− het delen van een bepaalde leefstijl met mensen van je ‘eigen’ soort 
 
Opmerking 
Meer sociale controle mag worden goed gerekend. 
 

 45 maximumscore 1 
− 3 - hogere eiwitconsumptie in Argentinië 
− 6 - hoger BNP in Argentinië 
 
Indien twee antwoorden juist 1 
Indien één antwoord juist 0 
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Vraag Antwoord Scores

 46 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Brazilië is veel groter. 
− De bevolking van Brazilië woont meer over het land verspreid. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 6 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
kaart 1  Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001 
grafiek 1   Vrij naar: CBS, 2005 
foto’s 1, 2, 3 en 4 Bron: Eigen archief 
foto’s 5 en 6  Bron: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam 
teksten 1, 2, 3 en 4 Bron: Eigen archief 
kaart 2, 3, 4 en 5 Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001 
diagram 1  Vrij naar: de Volkskrant, 16-12-2004 
tabel 1  Vrij naar: Bosatlas Statistiek, 2004/2005 
diagram 2  Vrij naar: USA Census, 2005 
kaart 6  Vrij naar: City of Miami, Planning Department, 2005 
foto 7  Bron: www.gmcvb.com 
tabel 2  Vrij naar: Gezondheid en welzijn van allochtone ouderen,  
  Sociaal Cultureel Planbureau, 2004 
foto 8  Bron: de Volkskrant, 20-1-2005 
kaart 7  Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001 
tekst 5  Vrij naar: de Volkskrant, 20-1-2005 
tekst 6  Bron: de Volkskrant, 28-5-2005 
kaart 8  Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001 
foto 9  Bron: www.woerden.nl 
tabel 3  Vrij naar: Tabellenboek Leefbaarheidsmonitor Leiden, 2004  
tekst 7  Vrij naar: Limburgs Dagblad, 12-8-2004 
foto’s 10 en 11  Bron: NRC Handelsblad, 19-10-2003 
tabel 4  Vrij naar: NRC Handelsblad, 8-7-2003 
tekst 8  Vrij naar: Huis aan huis blad ‘Wonen’, 17-6-2005 
foto 12  Bron: Eigen archief 
foto 13  Bron: Internet 
tabel 5  Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2004 
kaart 9   Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001 
 
 

einde  700013-1-728c* 

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




