
 945-0131-a-KB-2-c 1 lees verder ►►►

Correctievoorschrift VMBO-KB 

2009 
tijdvak 2 

 
 

 aardrijkskunde CSE KB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

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

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

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO.  
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De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

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

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

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

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

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

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

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

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

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

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

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

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

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
3 Vakspecifieke regel 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 54 scorepunten worden behaald. 
 
 
 

 
 
 

                                          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.



 945-0131-a-KB-2-c 4 lees verder ►►►

4 Beoordelingsmodel 
 
 

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

De Nederlanders en hun vakantiebestemmingen 
 

 1 maximumscore 2 
dag 1 = T 
dag 2 = R 
dag 3 = Q 
dag 4 = S 
dag 5 = P 
 
Indien vijf antwoorden juist  2 
Indien vier of drie antwoorden juist 1 
Indien twee antwoorden of één antwoord juist 0 
 

 2 D 
 

 3 B 
 

 4 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− Noord-Holland heeft meer inwoners dan Zeeland. 
− Noord-Holland heeft veel meer attracties en bezienswaardigheden dan 

Zeeland. 
− Noord-Holland heeft meer grote steden zoals Amsterdam en Haarlem. 
 
per juist antwoord 1 
 

 5 maximumscore 1 
Piet heeft gelijk  0 
De afstanden op de kaart zijn hemelsbreed in kilometers aangegeven 1 
 
Opmerking 
Een antwoord als ‘de relatieve afstand betreft de tijd en kosten die men  
moet maken zijn hier niet te zien’ is ook goed. 
 

 6 maximumscore 1 
Door de extra uitstoot van CO2. 
 

 7 maximumscore 1 
Er liggen op korte afstand verschillende Duitse luchthavens (die geen 
‘vliegtax’ in rekening brengen). 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 8 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Vliegen wordt goedkoper.  
− De reistijden worden korter. 
− Er komt steeds meer aanbod. 
− Er zijn steeds meer vluchten. 
 

 9 maximumscore 2 
1, 3 en 4 zijn juist. 
 
Indien drie antwoorden juist 2 
Indien twee antwoorden juist 1 
Indien één antwoord juist  0 
 

 10 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− hoog bejaarden 
− zieken 
− mensen met een (zware) handicap 
− mensen zonder (of met een zeer gering) inkomen 
 

 11 A 
 

 12 B 
 

 13 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− De touringcar doet meer plaatsen aan dan de trein. 
− Een busreis kost relatief minder dan een treinreis. 
− De touringcar stopt altijd bij de eindbestemming en de trein niet. 
 

 14 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− bedreiging van de flora / fauna 
− meer toeristen betekent meer vervuiling 
− toename lawinegevaar 
 
per juist antwoord 1 
 

 15 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Wintertoeristen geven meer geld uit. 
− ’s Winters zijn er meer toeristen dan ’s zomers. 
 

 16 A 
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Vraag Antwoord Scores

 17 maximumscore 2 
foto 1 = Y 
foto 2 = X 
foto 3 = Z 
 
Indien drie antwoorden juist 2 
Indien twee antwoorden juist 1 
Indien één antwoord juist 0 
 

 18 D 
 

 19 B 
 

 20 B 
 

 21 A 
 

 22 maximumscore 2 
1 = P 
2 = Q 
3 = Q 
4 = P 
 
Indien vier antwoorden juist  2 
Indien drie of twee antwoorden juist 1 
Indien één antwoord juist 0 
 

Omgaan met natuurlijke hulpbronnen 
 

 23 B 
 

 24 D 
 

 25 A 
 

 26 D 
 

 27 B 
 

 28 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de rivier de Sarca afhankelijk is van de 
neerslag en/of het smelten van sneeuw en ijs in de Alpen. 
 

 29 C 
 

 30 B 
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Vraag Antwoord Scores

 31 D 
 

 32 maximumscore 1 
nuttige neerslag 
 

 33 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− wc doorspoelen 
− autowassen 
− schoonmaakactiviteiten 
− tuin / gazon sproeien 
− planten water geven 
 

 34 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− het gebruik als koelwater 
− het gebruik als grondstof 
 

 35 maximumscore 1 
In de zomer krijgen de Waddeneilanden een massa toeristen te verwerken. 
 

 36 maximumscore 1 
In de kustgebieden is sprake van brak grondwater. 
 

 37 B 
 

 38 F 
 

 39 D 
 

 40 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− In zone B zijn er veel meer landeigenaren (afhankelijk van water). 
− In zone B zijn minder pompinstallaties beschikbaar. 
− In zone B zijn er minder irrigatiegeulen. 
 

 41 maximumscore 1 
De oeverlijn heeft zich verplaatst. 
 

 42 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat door stuwdammen in Sudan er steeds 
minder water voor Egypte beschikbaar komt. 
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Vraag Antwoord Scores

 43 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat wanneer één van de landen te veel water 
uit de aquifer gaat gebruiken dit een bedreiging is voor de 
watervoorziening van de andere landen. 
 

 44 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat uit irrigatiekanalen (te) veel water 
verdampt, hetgeen uit een buizensysteem niet het geval is. 
 

 45 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Mali heeft een erg laag BBP. 
− Mali is een (te) arm land. 
 

 46 D 
 

 47 maximumscore 2 
• Voorbeelden van een juist antwoord bij bron 29 zijn: 1 
− Veel waterbronnen krijgen te maken met verzilting (opstuwend 

zeewater). 
• Voorbeelden van een juist antwoord bij bron 30 zijn: 1  
− Veel waterbronnen zijn vernield / verwoest. 
− Veel waterbronnen zijn vervuild. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 26 juni naar Cito. 
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6 Bronvermeldingen  
 
Bron 1  vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
Bron 2  Bouwen aan de poort van Europa, Sergio Derks, 1995 
Bron 3  vrij naar: De Bosatlas van Nederland, 2007 
Bron 4  vrij naar: De Gelderlander, 12-9-2007 
Bron 5 en 6  vrij naar: CBS, 2006 
Bron 7  vrij naar: CBS, 2007 
Bron 8  vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
Bron 9  vrij naar: http://www.weeronline.nl, 2007 
Bron 10   foto  1: http://www.unina.it/ 
  foto 2: http://www.mijnkeuze.nl/ 
  foto 3: http://www.destination360.com 
Bron 11  Koning Aap, 2007 
Bron 12  vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
Bron 13  vrij naar: Onze Wereld, april 2007 
Bron 14  vrij naar: National Geographic, september 2002 
Bron 15  vrij naar: NRC Handelsblad, 2-10-2007 
Bron 16  de Volkskrant, 1-4-2006 
Bron 17  vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
Bron 18 en 19  Limburgs Dagblad, 11-8-2007 
Bron 20  vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
Bron 21 en 22  vrij naar: National Geographic, september 2002 
Bron 23  vrij naar: Limburgs Dagblad, 8-2-2007 
Bron 24  vrij naar: http://www.waterforlife.nl 
Bron 25  Eigen archief 
Bron 26  vrij naar: Geographische Rundschau, februari 2006 
Bron 27 en 28  vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
Bron 29 en 30   vrij naar: de Volkskrant, 17-11-2007 
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