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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
3 Vakspecifieke regel 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 57 scorepunten worden behaald. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

De Nederlanders en hun vakantiebestemmingen 
 

 1 D 
 

 2 C 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 3 maximumscore 1 
een vakantie met vier of meer overnachtingen 
 

 4 maximumscore 1 
Het is een in vergelijking goedkoper vakantieland. 
 

 5 A 
 

 6 C 
 

 7 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− groei welvaart 
− groei bevolking 
− meer vrije tijd 
− verbeterd transport / relatieve afstanden worden kleiner 
 

 8 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Europa is al het meest ontwikkelde toeristische gebied. 
− Europeanen gaan al vaker dan gemiddeld op vakantie. 
− In Europa is meer sprake van verzadiging op de toeristenmarkt dan in 

de andere vakantiegebieden. 
 

 9 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat het in dit gebied (bijna) het hele jaar door 
aangenaam vakantieweer is. 
 

 10 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Er wordt Nederlands gesproken. 
− Curaçao hoort bij het Koninkrijk der Nederlanden. 
− Er gaan veel lijnvluchten vanuit Nederland naar Curaçao toe. 
− Er zijn veel toeristische voorzieningen. 
 

 11 D 
 

 12 maximumscore 1 
2, 3, 4 en 5   
 
Opmerking 
Alleen als alle vier de cijfers juist zijn één punt toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores

 13 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord bij niet gericht op gezinnen en 
kinderen zijn: 1 
− De vertrekmaanden vallen buiten de schoolvakanties. 
− De reissom is erg hoog voor gezinnen. 
− Het is een pittige reis (wandelingen van zes uur per dag). 
Voorbeelden van een juist antwoord bij gericht op mensen met een goede 
conditie zijn: 1 
− De reis is erg zwaar / lange wandeldagen / pittig. 
− Er zit een zware wandeltocht (trekking) bij van een week. 
 

 14 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− verkoop van plaatselijke producten / souvenirs 
− onderdak bieden tegen betaling 
− open stellen van huizen en bedrijfjes voor bezoek 
 

 15 A 
 

 16 D 
 

 17 C 
 

 18 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de verkeersdrukte wordt veroorzaakt 
door vakantiegangers richting Spanje en Portugal. 
 

 19 C 
 

 20 B 
  

 21 C 
 

 22 maximumscore 1 
Dan is het winter op het zuidelijk halfrond (dus daar donker). 
 
Opmerking 
Een antwoord als - dan is het er koud -  mag niet worden goed gerekend. 
 

 23 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Antarctica is een kwetsbaar gebied. 
− De komst van toeristen verstoort de rust voor de dieren. 
− Het vervoer van toeristen leidt toch tot (enige) milieuvervuiling. 
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Vraag Antwoord Scores

 24 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Deze reizen zijn ver / verder weg en daardoor duurder. 
− Verre / verdere bestemmingen gaan meestal per vliegtuig en zijn 

daardoor duurder. 
− Verre / verdere bestemmingen hebben meestal naar verhouding dure  

excursies. 
− Verre / verdere bestemmingen duren meestal langer dan vakanties in 

Europa en zijn daardoor duurder. 
 

 25 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:  
− De reiskosten zijn laag. 
− Veel mensen nemen eigen spullen mee van huis. 
− De verblijfskosten worden door meerdere mensen gedeeld. 
 

 26 A 
 

 27 maximumscore 1 
De afstanden op de kaart zijn berekend vanuit West-Europa. 
 

Omgaan met natuurlijke hulpbronnen 
 

 28 C 
 

 29 B 
 

 30 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− het afsmelten van het ijs aan de polen 
− het afsmelten van gletsjers in berggebieden 
− De verdamping wordt groter. 
− Natte gebieden worden natter. 
− Droge gebieden worden droger. 
− Er komt meer water in rivieren / zeeën (met kans op overstromingen). 
 

 31 maximumscore 2 
• 1 = zeewater 1 
• 2 = bevroren in ijskappen (bijvoorbeeld op de Zuidpool en Groenland) 1 
 

 32 maximumscore 1 
De zuivering van oppervlaktewater is duurder / ingewikkelder doordat het 
meer vervuild is dan grondwater. 
 
Opmerking 
Een omgekeerde beantwoording is ook juist. 
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Vraag Antwoord Scores

 33 C 
 

 34 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Vuil dat afkomstig is uit het oppervlaktewater komt in de duinen 

terecht. 
− In het water zitten voedingsstoffen waardoor de begroeiing verandert. 
 

 35 A 
 

 36 B 
 

 37 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− verlaging van de uiterwaard 
− aanleg nevengeulen / hoogwatergeulen 
− kribverlaging 
− dijkverlegging 
− zomerbedverdieping 
 

 38 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Het gaat ten koste van landbouwgrond. 
− Het gaat ten koste van bebouwing. 
− Het gaat ten koste van infrastructuur. 
− Het gaat ten koste van flora / fauna. 
 

 39 D 
 

 40 B 
 

 41 maximumscore 1 
Er wordt veel water afgetapt voor irrigatie. 
 

 42 C 
 

 43 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− als drinkwater 
− als irrigatiewater voor de landbouw 
− als proceswater voor de industrie 
− als water voor het vullen van zwembaden e.d. 
 
Indien twee antwoorden juist  1 
Indien één antwoord juist  0 
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Vraag Antwoord Scores

 44 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− Cultuurhistorisch / archeologisch belangrijke overblijfselen gaan 

verloren. 
− Het landschap wordt aangetast. 
− Er gaat landbouwgrond verloren. 
− De infrastructuur gaat voor een deel verloren. 
− De bevolking moet verhuizen. 
 
Indien twee antwoorden juist  1 
Indien één antwoord juist  0 
 

 45 A 
 

 46 B 
 

 47 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− Het regenwater komt niet terecht in het riool en hoeft dus niet 

gezuiverd te worden (en dat is goedkoper). 
− Het regenwater gaat rechtstreeks naar nabijgelegen sloten of vaarten. 
− Het regenwater wordt geïnfiltreerd in de bodem. 
− Het regenwater komt niet terecht in het riool en bij hevige regenval is 

er dus minder kans op overlopende riolen. 
 
per juist antwoord  1 
 

 48 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− Het verbruikt geen energie / milieuvriendelijker. 
− Het gaat niet kapot / heeft nauwelijks onderhoud nodig. 
− Er is niet veel (technische) kennis voor nodig. 
− Het stinkt niet. 
 
per juist antwoord  1 
 

 49 C 
 

 50 C 
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 51 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− De bevolking heeft te weinig geld om dijken te bouwen. 
− De bevolking heeft te weinig kennis om dijken te bouwen. 
− De natuurkrachten, zoals cyclonen, zijn daar veel extremer. 
 
per juist antwoord  1 
 

 52 A 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 20 juni naar Cito. 
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6 Bronvermeldingen 
 
foto’s 1, 2, 3, 4 en 5 bron: Turks Verkeersbureau, 2006 
kaart 1 vrij naar: de Volkskrant, 18-7-2006 
tabel 1 bron: Ministerie van Economische Zaken /  
 World Tourism Organization (WTO), 2006 
kaart 2 vrij naar: De Grote Bosatlas, 2003 
tekst 1 en kaart 3 vrij naar: Sawadee avontuurlijke en culturele groepsreizen, 2007 
tekst 2 vrij naar: Sawadee avontuurlijke en culturele groepsreizen, 2007 
tabel 2 vrij naar: NIPO, 2006 
diagrammen 1, 2, 3 en 4 vrij naar: Algemeen Dagblad, 4-12-2006 
kaart 4 vrij naar: Algemeen Dagblad, 27-7-2006 
diagram 5 vrij naar: www.cbs.nl 
tekst 3 vrij naar: www.beluga.nu 
diagrammen 6 en 7 vrij naar: ContinueVakantieOnderzoek, 2007 
kaart 5 vrij naar: Greenseat, 2006 
foto 6 bron: De Stentor, 26-11-2005 
tekst 4 vrij naar: de Volkskrant, 1-11-2006 
diagram 8 bron: www.vitens.nl 
kaart 6 vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
diagram 9 vrij naar: De Grote Bosatlas, 2003 
kaart 7 vrij naar: NRC Handelsblad, 20-4-2006 
tekst 5 vrij naar: NRC Handelsblad, 20-4-2006 
tekst 6 bron: NRC Handelsblad, 3-2-2000 
kaart 8 vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
tekst 7 vrij naar: de Volkskrant 13-12-06 
kaart 9 vrij naar: de Volkskrant 13-12-06 
foto 7 bron: de Volkskrant, 20-11-2006 
tekst 8 vrij naar: de Volkskrant, 20-11-2006 
kaart 10 vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
figuur 1 bron: www.gemeentealkmaar.nl 
tekst 9 vrij naar: IS, april 2006 
foto 8 bron: de Volkskrant, 10-11-2006 
foto 9 bron: IS, juni 2005 
 
 
 

einde  

                                          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.




