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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;
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde
antwoord;
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 2
1 ■ Plattelandsgebieden van b.v. Groningen of Friesland

Een voorbeeld van een juiste uitleg:
• mensen trekken weg met als gevolg dat veel voorzieningen hun drempelwaarde niet langer

halen (en verdwijnen)

Maximumscore 2
2 ■ Uit het antwoord moet blijken dat individualisering in deze periode vooral inhoudt:

• minder sociale controle, afnemende invloed van traditie en religie
• waardoor meer geboorteregeling plaatsvindt
• en de bevolking daardoor minder snel groeit

Maximumscore 2
3 ■ Uit het antwoord moet blijken dat individualisering in deze periode vooral inhoudt:

• een zelfstandige beroepscarrière voor de vrouw
• waardoor huwelijk/geboorte van kinderen wordt uitgesteld
• en de bevolking daardoor minder snel groeit

Maximumscore 3
4 ■ A = Suriname

B = EU-landen
C = Turkije

Maximumscore 2
5 ■ EU-landen
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■■■■ Het Nederlandse landschap – natuurlijke en menselijke factoren (toegepast op het
veenlandschap en het zeekleilandschap)

Maximumscore 2
6 ■ Weichselien

afgezet door de wind

Maximumscore 2
7 ■ Door erosie (abrasie) veroorzaakt door de wind braken de golven de venige oevers steeds

verder af.

Maximumscore 2
8 ■ Zandlandschap

Zeekleilandschap

Maximumscore 2
9 ■ grasland

Uit het antwoord moet blijken dat laagveengebieden een geringe draagkracht hebben
waardoor akkerbouw (vrijwel) onmogelijk is/laagveengebieden een hoge
grondwaterspiegel hebben 
kassen
Uit het antwoord moet blijken dat de nabijheid van de afzetmarkt bepalend is

Indien alleen de vormen genoemd

Maximumscore 2
10 ■ Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:

• verzoeting/het zoute zeewater werd geleidelijk door zoet water vervangen
• de dynamiek veroorzaakt door eb en vloed verdween
• stroming minder en waterpeil constanter

Indien 1 antwoord juist

Maximumscore 2
11 ■ vaaggrond

Uit het antwoord moet blijken dat voor de ontwikkeling van horizonten vele jaren nodig
zijn

Maximumscore 4
12 ■ overwegend zand: – A

overwegend klei: – C
Uit het antwoord moet blijken dat op de bodems van de kreken het grofste materiaal
sedimenteert, terwijl het fijnste materiaal op enige afstand van de kreek tot bezinking
komt als gevolg van het verschil in stroomsnelheid

Opmerking
B bij een van beide is fout.

Maximumscore 2
13 ■ De polder zal last hebben van kwelwater

De Haarlemmermeer heeft een ondergrond van klei zodat er relatief weinig kwelwater in
kan doordringen

Maximumscore 2
14 ■ Jonge mariene afzettingen/jonge zeeklei/afzetting van Duinkerke ontbreekt

De duinenrij belette de afzetting ervan
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Maximumscore 2
15 ■ Uit het antwoord moet blijken dat langs de Oude Rijn in een strook van oost naar west

jongere mariene en fluviale afzettingen zijn afgezet en dat kan alleen langs een
getijdenrivier.

■■■■ Milieugeografie van Nederland (toegepast op Nederland en de internationale
milieuproblemen en de Nederlander en de milieugebruiksruimte)

Maximumscore 1
16 ■ thermale expansie/uitzetting van het zeewater

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

• door de hogere temperatuur is er meer verdamping, er kan meer waterdamp in de
warmere lucht worden opgenomen, waardoor er meer sneeuw in de poolgebieden kan
vallen en de ijskappen groter worden

Maximumscore 2
18 ■ kwel

Dit kan erger worden doordat een hogere waterstand een grotere druk betekent

Maximumscore 2
19 ■ Daar is de stroomsnelheid van de Rijn en de Maas nog te hoog.

Maximumscore 2
20 ■ Uit het antwoord moet blijken dat controle bij puntemissies in de industrie makkelijker is.

Maximumscore 2
21 ■ Uit het antwoord moet blijken dat:

• het vee-overschot in de Sahellanden leidde tot overbegrazing
• overbegrazing leidde tot degradatie van de vegetatie (en dus tot verwoestijning)

Maximumscore 3
22 ■ ontbossing

Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:
• bodemerosie
• in droge tijden watertekort
• in natte tijden overstromingen
• schaduwwerking is verdwenen
• meer verdamping

Indien 1 antwoord juist 

Maximumscore 2
23 ■ Nederland: overbemesting/vermesting

Thailand: bodemuitputting/bodemerosie

Maximumscore 1
24 ■ de ligging nabij Rotterdam (grootste afnemer)

Maximumscore 2
25 ■ het overbruggen van de fluctuerende afvoer van de Maas (als regenrivier)

het overbruggen van een periode dat het Maaswater niet bruikbaar is (door calamiteit)
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■■■■ Internationalisering

Maximumscore 2
26 ■ Uit het antwoord moet blijken dat het aantal door de KLM te vervoeren intercontinentale

luchtreizigers wordt vergroot.

Maximumscore 3
27 ■ Europa

Noord-Amerika
Hier is voldoende koopkrachtige vraag/economische opleving

Maximumscore 2
28 ■ het betreft (duurdere) modellen waarvoor de VS een belangrijk afzetgebied is

de loonkosten liggen in de VS veel lager

Maximumscore 2
29 ■ Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:

• milieuvoorschriften van de overheid
• uitbreiding is bijna niet meer mogelijk
• verdere intensivering is bijna niet meer mogelijk
• verhevigde internationale concurrentie

Indien 1 antwoord juist

Maximumscore 2
30 ■ Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:

• de afstand tussen producent en distributiecentrum wordt kleiner
• de afstand tussen distributiecentrum en consument wordt kleiner
• het transport heeft minder last van congestieverschijnselen

Indien 1 antwoord juist

Maximumscore 2
31 ■ Uit het antwoord moet blijken dat in Afrika er een onvoldoende koopkrachtige vraag is.

Maximumscore 2
32 ■ overeenkomst: beide zijn het groeimarkten

verschil: Polen en Tsjechië behoren niet tot de EU, Portugal en Spanje wél

Maximumscore 2
33 ■ Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

• dit is een dichtbevolkt gebied
• in dit gebied is de afzetmarkt voldoende groot
• in dit gebied heeft Ahold een bestaande keten opgekocht
• bekendheid in bepaalde regio

Maximumscore 3
34 ■ Voorbeelden van juiste argumenten zijn:

• België zal daardoor een grotere concurrent worden van Nederland wat betreft de
distributiefunctie

• in Midden-Limburg zal de modernisering van de spoorlijn extra ruimte kosten/overlast
veroorzaken

• Antwerpen zal daardoor een grotere concurrent worden van Rotterdam
• Nederland doet ook al extra investeringen in de infrastructuur, zoals de Betuwelijn

Per juist argument
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■■■■ Marokko

Maximumscore 2
35 ■ Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:

• de bodem bestaat deels uit zand waardoor het water snel wegzakt
• de regen valt vaak in stortbuien waardoor het water snel weg is
• door de hoge temperatuur is het water snel verdampt

Indien 1 antwoord juist

Maximumscore 2
36 ■ Uit het antwoord moet blijken dat de omvang van de groepen in de vruchtbare leeftijd

groot is, waardoor het geboortecijfer nog lang hoog zal zijn (terwijl het sterftecijfer laag is).

Maximumscore 2
37 ■ Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

• het beperken van de immigratie uit Marokko naar de EU
• de mensenrechtensituatie in Marokko

Maximumscore 2
38 ■ Uit het antwoord moet blijken dat Nederlandse tuinders concurrentie ondervinden van

Marokkaanse producten.

Maximumscore 2
39 ■ Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:

• vis
• citrus
• olijven
• wijn

Indien 1 antwoord juist

Maximumscore 2
40 ■ Uit het antwoord moet blijken dat Salé, als dubbelstad van Rabat (in het politieke

centrum van Marokko), meer dan andere steden, een zeer groot vestigingsoverschot heeft.

Maximumscore 2
41 ■ op wereldschaal: de tegenstelling tussen rijke landen en landen als Marokko

op nationale schaal: de tegenstelling tussen de elite en de arme bevolking

Maximumscore 4
42 ■ Voorbeelden van juiste argumenten zijn:

• toeristen uit Europese landen geven gemiddeld genomen meer geld uit dan toeristen uit
Arabische landen

• toeristen uit Europese landen verblijven over het algemeen in hotels en toeristen uit
Arabische landen verblijven vaker bij familie

• toeristen uit Europese landen komen meer voor het strand en de zee dan toeristen uit
Arabische landen en Agadir is vooral gericht op het zontoerisme

Indien 1 argument juist
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