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■■■■ 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg,
nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling
de normen 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 procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten 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 antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is.

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 antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel 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 antwoordmodel;
3.4 indien 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 worden, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring, uitleg of berekening ontbreekt dan
wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is
aangegeven;
3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde
antwoord;
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3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.

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

5 Voor deze toets kunnen maximaal 100 scorepunten worden behaald.
Het aantal scorepunten is de som van:
a. 10 scorepunten vooraf;
b. het aantal voor de beantwoording toegekende scorepunten;
c. de extra scorepunten die zijn toegekend op grond van een beslissing van de CEVO.

6 Het cijfer van het centraal examen wordt verkregen door het aantal scorepunten te
delen door het getal 10.

■■■■ 3 Antwoordmodel

■■■■ Bevolkingsgeografie

Maximumscore 3
1 ■ 65 jaar of ouder/ouderen

Uit het antwoord moet blijken dat de demografische druk vergeleken met de overige
gemeenten van gemiddelde grootte is terwijl de groene druk relatief laag is (hieruit volgt
dat het % 65+ binnen de gemeente Den Haag hoog moet zijn)

Maximumscore 1
2 ■ Een voorbeeld van een juist antwoord is:

• een dergelijke maatregel werkt ruimtelijke segregatie in de hand

Indien een niet-ruimtelijk gevolg genoemd

Maximumscore 2
3 ■ De groene druk in de grote steden is lager

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
• veel gezinnen met kinderen zijn uit de grote steden vertrokken
• de zuidvleugel van de Randstad heeft lange tijd relatief lage geboortecijfers gekend

Maximumscore 3
4 ■ Groningen

• in verband met vergrijzing een gering geboorteoverschot
• in verband met het ontbreken van voldoende werkgelegenheid een groot vertrekoverschot

Maximumscore 2
5 ■ Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:

• welgestelde woonmilieus
• jonge stedelijke woonmilieus
• ’bloeiend’ jong platteland

Indien 1 antwoord juist

Maximumscore 1
6 ■ Zandgronden bieden over het algemeen een aantrekkelijke woonomgeving.
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■■■■ Het Nederlandse landschap – natuurlijke en menselijke factoren (toegepast op het
veenlandschap en het zeekleilandschap)

Maximumscore 2
7 ■ Uit het antwoord moet blijken dat in het veenweidegebied lange, smalle kavels

overheersen (slagenlandschap), terwijl in de droogmakerij de rechthoekige
(blok)verkaveling overheerst.

Maximumscore 2
8 ■ Uit het antwoord moet blijken dat er als gevolg van drooglegging kwelwaterproblemen (in

de drooggelegde Loosdrechtse Plassen) zouden ontstaan door:
• de hogere ligging van het Gooi
• de doorlatendheid van de pleistocene zandgronden

Alleen kwelwaterproblemen genoemd

Maximumscore 2
9 ■ Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:

• grote afwisseling van land en water
• veel gradiënten
• kleinschalig karakter

Indien 1 antwoord juist

Maximumscore 2
10 ■ verstoring van de rust

oeverafslag

Maximumscore 2
11 ■ C-hoogste

A-laagste

Maximumscore 2
12 ■ Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

• op kreekruggen in verband met overstromingsgevaar
• de kreekruggen bieden een stevige ondergrond voor de bebouwing

Maximumscore 2
13 ■ De jonge polders liggen hoger zodat er bemaling nodig is

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
• duur van de inklinking
• de jonge polders zijn hoger opgeslibd

Maximumscore 3
14 ■ A: vaaggrond

B: veengrond
C: podzolgrond

Maximumscore 2
15 ■ Uit het antwoord moet blijken dat (aanvankelijk overal veen aan het oppervlak lag en dat)

dit veen plaatselijk is verdwenen door ontginning/oeverafslag.
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■■■■ Milieugeografie van Nederland (toegepast op Nederland en de internationale
milieuproblemen en de Nederlander en de milieugebruiksruimte)

Maximumscore 2
16 ■ Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:

• hoog aandeel (Nederlands) aardgas in het energiegebruik
• Nederland heeft diverse wettelijke maatregelen genomen om de zwaveluitstoot te

beperken
• Nederland heeft relatief minder industrie dan de genoemde landen

Indien 1 antwoord juist

Maximumscore 2
17 ■ milieuprobleem: klimaatverandering/versterkt broeikaseffect

functie: het vastleggen van koolstofdioxide (CO2)

Maximumscore 2
18 ■ Voorbeelden van juiste argumenten zijn:

• in Polen is (meer) ruimte
• het aanplanten van bos is goedkoper in Polen
• Polen heeft een grotere uitstoot van CO2

Indien 1 antwoord juist

Maximumscore 4
19 ■ Voorbeelden van juiste argumenten zijn:

• een deel van de niet aangetaste gebieden is te koud om er agrarische activiteiten uit te
oefenen

• een deel van de niet aangetaste gebieden is te bergachtig om er agrarische activiteiten uit
te oefenen

• een deel van de niet aangetaste gebieden ligt in de tropen waar het oorspronkelijke
regenwoud nog voor een goed evenwicht zorgt

• de niet aangetaste gebieden zijn over het algemeen dunbevolkte gebieden waardoor de
vraag naar landbouwgrond klein is

• er bestaan ook andere vormen van bodemaantasting dan de hier genoemde zoals
verzuring

• door deze projectiemethode treedt er op hogere breedte een vormvergroting op, lijken
gebieden dus groter dan dat ze in werkelijkheid zijn

Per goed argument

Maximumscore 2
20 ■ Uit het antwoord moet blijken dat door de grote (toenemende) bevolkingsdruk men

steeds door gaat met het in gebruik nemen van marginale gronden/berggebieden.

Maximumscore 4
21 ■ Voorstanders: in China wordt veel energie opgewekt door middel van steenkool/bruinkool,

waarbij onder meer veel koolstofdioxide vrijkomt en die emissie kan aanzienlijk
verminderd worden door de opwekking van hydro-elektriciteit met behulp van stuwmeren
Tegenstanders: door de ontbossing spoelt veel bodemmateriaal weg en dit materiaal wordt
vervolgens in de stuwmeren gesedimenteerd
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Maximumscore 3
22 ■ De verdroging vindt vooral plaats in de kuststrook/de duinen

Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:
• de industrie onttrekt water uit dit gebied 
• de onttrekking van drinkwater uit dit gebied
• de landbouw onttrekt water uit dit gebied
• door bemaling in het gebied achter de duinen

Indien 1 antwoord juist

Maximumscore 2
23 ■ nee

Uit het antwoord moet blijken dat men in Nederland streeft naar onderling met elkaar
verbonden natuurreservaten in plaats van afzonderlijke natuurreservaten

Opmerking
Alleen nee met juiste uitleg levert de maximumscore op.

■■■■ Internationalisering

Maximumscore 2
24 ■ Luchthavens die vooral veel passagiers vervoeren met een intercontinentale bestemming

(de grote luchthavens)
Luchthavens die vooral veel passagiers vervoeren met een binnenlandse of Europese
bestemming (de kleinere luchthavens)

Maximumscore 2
25 ■ De kleine(re) luchthavens zorgen voor de aan- en afvoer van intercontinentale passagiers

van/naar de grote luchthavens.

Maximumscore 2
26 ■ Uit het antwoord moet blijken dat een deel van de subassemblage van

toeleveringsbedrijven opschuiven naar de lage lonengebieden in Oost- en/of Zuid-Europa,
terwijl een groot deel van de eindassemblage in het Europese kerngebied blijft.

Maximumscore 2
27 ■ India

Indonesië

Maximumscore 2
28 ■ Voorbeelden van een juiste verandering in de economie zijn:

• overschakeling van arbeidsintensieve naar kennisintensieve producties
• meer aandacht voor research en development

Uit het antwoord moet blijken dat de ’welpen’ en ’slapende reuzen’ met hun goedkope
productie de ’tijgers’ van de markt kunnen drukken

Maximumscore 2
29 ■ Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:

• de arbeidslonen zijn (vrij) hoog en daardoor levert automatisering besparingen op
• het is niet altijd eenvoudig om aan voldoende personeel te komen
• het standaardiseren van de productie

Indien 1 antwoord juist
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Maximumscore 2
30 ■ Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:

• waarborgen van de continuïteit van het bedrijf
• via het Amerikaanse moederbedrijf kunnen nieuwe exportmogelijkheden worden

ontsloten
• veilig stellen van de werkgelegenheid

Indien 1 antwoord juist

Maximumscore 3
31 ■ Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:

• veel oponthoud aan de nationale grenzen
• onvoldoende kwaliteit van het autowegennet
• onveiligheid langs de autowegen/de lading is onderweg minder goed te bewaken
• het is een erg grote afstand voor vrachtwagens
• over deze afstand is vervoer per spoor goedkoper

Indien 2 antwoorden juist
Indien 1 antwoord juist

■■■■ Marokko

Maximumscore 2
32 ■ verzilting

Uit het antwoord moet blijken dat verzilting veroorzaakt is/kan worden door een teveel
aan irrigatiewater en dat het overschot aan water verdampt en de daarin opgeloste zouten
achterblijven aan het oppervlak

Maximumscore 3
33 ■ A: Rif

B: Midden Atlas
D: Hoge Atlas

Maximumscore 2
34 ■ Uit het antwoord moet blijken dat plaatsen als Tanger en Al Hoceima een vochtiger

klimaat hebben/grotere invloed van de zee ondervinden/aan de kust liggen, waardoor de
dagamplitudes kleiner zijn.

Opmerking
Een omgekeerde beantwoording voor de plaatsen Ifrane en Zagora mag worden goed
gerekend.

Maximumscore 1
35 ■ Uit het antwoord moet blijken dat de variabiliteit van de neerslag hiervoor

verantwoordelijk is.

Maximumscore 2
36 ■ graan/tarwe

Uit het antwoord moet blijken dat de bevolkingsgroei sneller gaat dan de groei van de
productie van graan/tarwe in Marokko

Maximumscore 2
37 ■ Marokko: hier zijn nogal wat mannen in de leeftijdsgroepen van 20 tot en met 69 jaar naar

elders vertrokken in verband met gastarbeid.
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Maximumscore 3
38 ■ Voorbeelden van juiste antwoorden zijn

• er zijn geen goede verbindingen met het achterland
• er worden weinig exportproducten in dit gebied voortgebracht
• er woont een weinig welvarende bevolking in dit gebied

Indien 2 antwoorden juist
Indien 1 antwoord juist

Maximumscore 2
39 ■ afgenomen

Uit het antwoord moet blijken dat de jongste drie cohorten (ongeveer) even groot zijn
Verklaring voor de afname: uit het antwoord moet blijken dat steeds meer Marokkanen
aan gezinsplanning doen

Opmerking
Een antwoord waarbij wordt ingegaan op migratie is fout.

Maximumscore 2
40 ■ Uit het antwoord moet blijken dat het graan in het zuiden van Marokko eerder rijp is dan

in het noorden.

Maximumscore 2
41 ■ Een voorbeeld van een juist antwoord is:

• Marokko wil de geldstroom (op termijn) op peil houden
• Marokko wil de Marokkaanse identiteit bij de emigranten in stand houden
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