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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. Andere scorepunten, die geen gehele getallen zijn, 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 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 90 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

6 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 (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.

■■■■ 3 Antwoordmodel

■■■■ Bevolkingsgeografie

Maximumscore 2
1 ■■ Voorbeelden van juiste oorzaken zijn:

• Door gebrek aan riolering is er een grotere kans op besmettingsziekten.
• Door gebrek aan goed drinkwater is er een grotere kans op besmettingsziekten.
• Door slechte behuizing/hoge woningdichtheid is er een grotere kans op

besmettingsziekten.

per juiste oorzaak

Maximumscore 3
2 ■■ A: doen toenemen

B: uit het antwoord moet blijken dat:
• vooral jongvolwassenen naar de grote steden migreerden en
• daar een gezin stichtten

Maximumscore 2
3 ■■ Voorbeelden van juiste verklaringen zijn:

• Het aandeel van de bevolking in de gezinsvormende fase is in Noord-Holland groter dan
in Drenthe.

• De bevolking van Noord-Holland kent een grotere toename van het aantal eenpersoons-
huishoudens.

per juiste verklaring

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 2
4 ■■ Uit het antwoord moet blijken dat Flevoland in grafiek 3 niet het hoogste scoort, omdat

in die provincie de vestiging van alle leeftijdsgroepen hoog is.

Maximumscore 2
5 ■■ Uit het antwoord moet blijken dat:

• gebied B een stedelijk gebied is
• waar het stedelijke cultuurpatroon een verlagende invloed heeft op de

vruchtbaarheidscijfers

■■■■ Het Nederlandse landschap – natuurlijke en menselijke factoren (toegepast op het
duinlandschap en het Krijt/lösslandschap)

Maximumscore 2
6 ■■ Uit de uitleg moet blijken dat in de genoemde gebieden de duinen daar niet breed

genoeg voor zijn.

Maximumscore 2
7 ■■ Voorbeelden van juiste oorzaken zijn:

• Het kappen van naaldbos.
• Het verdwijnen van landbouw in het gebied direct achter de duinen.
• Het breder worden van het duinmassief.

per juiste oorzaak

Maximumscore 2
8 ■■ Uit het antwoord moet blijken dat de hogere ligging wordt veroorzaakt door de

aanwezigheid van een strandwal / van oude duinen.

Opmerking
De omgeving van het gearceerde gebied is ingeklonken, mag worden goedgerekend.

Maximumscore 3
9 ■■ Voorbeelden van juiste redenen zijn:

• minder kans op overstromingen / hogere ligging
• de aanwezigheid van een bodem met een goed draagvermogen voor bewoning
• de mogelijkheid om land te ontginnen voor de akkerbouw
• de aanwezigheid van drinkwater in de ondergrond

per juiste reden

Maximumscore 2
10 ■■ het zeekleilandschap

Maximumscore 2
11 ■■ boorprofiel 3

Een voorbeeld van een juiste aanwijzing is:
• ’Verlaten kleine kalkgroeve’ wijst op het voorkomen van kalksteen (krijt) in de

ondergrond.

Opmerking
’Graften’ is fout, want die verwijzen niet naar een profiel.

Maximumscore 2
12 ■■ A: gebied D

B: Een voorbeeld van een juiste argumentatie is:
• Op de foto zijn graften te zien; alleen in gebied D zijn graften getekend.

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 4
13 ■■ In de tekening moet in elk geval correct zijn aangegeven dat:

• punt E op 130 meter hoogte ligt en punt F op 120 meter hoogte ligt
• de hoogtelijnen van 110 en 120 meter correct in de doorsnede zijn verwerkt
• de Geul iets links van het midden van de doorsnede ligt
• de Geul tegen/op de 100 meter-hoogtelijn ligt

De juiste doorsnede 

Maximumscore 2
14 ■■ • in perioden van wateroverlast overtollig water opvangen

• sedimenten opvangen

Maximumscore 2
15 ■■ Uit het antwoord moet blijken dat de oorzaak van de wateroverlast/bodemerosie niet

wordt aangepakt.

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

Maximumscore 2
16 ■■ A: de waterbodem van het Ketelmeer

B: Uit het antwoord moet blijken dat:
• de stroomsnelheid van het water in het Ketelmeer geringer is dan van de IJssel bij

Deventer,
• zodat dit meer fungeert als sedimentatiebekken

Maximumscore 2
17 ■■ De grondsoort in de gebieden A en B

• is goed waterdoorlatend
• heeft een gering adsorptievermogen
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Maximumscore 2
18 ■■ Voorbeelden van een juiste oorzaak zijn:

• De overmaat aan meststoffen in de bodem spoelt pas na verloop van tijd naar het
grondwater uit (naijleffect).

• Door grondwaterstromen kunnen nitraten van elders worden aangevoerd.

Maximumscore 3
19 ■■ Uit het antwoord moet blijken dat:

• een mondiale temperatuurstijging leidt tot warmer oppervlaktewater
• warmer oppervlaktewater netto meer koolstofdioxide afstaat dan het opneemt
• waardoor meer koolstofdioxide in de atmosfeer terechtkomt en leidt tot een versterkt

broeikaseffect

Maximumscore 2
20 ■■ Uit het antwoord moet blijken dat het versterkt broeikaseffect:

• de zeespiegel zal doen stijgen
• waardoor (in bepaalde delen van Nederland) het verhang kleiner wordt

Maximumscore 2
21 ■■ energie

Maximumscore 4
22 ■■ nee

A: lokale schaal in productielanden: bedreiging van zelfvoorzienende landbouw
B: fluviale schaal in consumptielanden: vermesting/verzuring van grond- en
oppervlaktewater

Maximumscore 3
23 ■■ 1: ecologisch winbaar of maatschappelijk/politiek winbaar

3: economisch winbaar
4: geologisch winbaar

Maximumscore 2
24 ■■ Voorbeelden van een juist argument zijn:

• Door de handel in emissierechten krijgt het milieu een voelbare prijs en ontstaat eerder
de neiging tot bezuinigen.

• Door de handel in emissierechten is de maximale milieugebruiksruimte (alle rechten bij
elkaar) vastgesteld en in principe mag die niet overschreden worden.

Maximumscore 2
25 ■■ Voorbeelden van een juist argument zijn:

• Netto zal meer geëmitteerd worden, omdat de landen die een deel van hun
emissierechten verkocht hebben waarschijnlijk nooit hun emissiequotum zouden hebben
gehaald.

• De totale emissie zal toenemen, als de economische korte-termijnbaten groter zijn dan de
aankoopkosten van emissierechten.

■■■■ Internationalisering: Nederland in Europa, Europa in de wereld

Maximumscore 2
26 ■■ A: nationale schaal: de directe werkgelegenheid is gering

B: mondiale schaal: de overbevissing/visserijconflicten

Maximumscore 2
27 ■■ Juiste voorbeelden zijn:

• Men kan de vangsten in andere landen aan wal brengen en daar verhandelen.
• Men kan over visquota/visrechten van andere landen beschikken.

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 1
28 ■■ de (toegang tot de) afzetmarkt 

Maximumscore 2
29 ■■ Voorbeelden van juiste vestigingsfactoren zijn:

• het lage loonniveau
• aanwezigheid van grondstoffen
• lage milieueisen

per juiste vestigingsfactor

Maximumscore 4
30 ■■ A: nationale schaal: veelal aan de kust gelegen

B: mondiale schaal: liggen vooral op lage breedte / in ontwikkelingslanden

Maximumscore 2
31 ■■ Voorbeelden van juiste redenen zijn:

• het technologisch geavanceerde karakter van de auto-industrie
• prestigeoverwegingen

per juiste reden

Maximumscore 3
32 ■■ A: het DSM-bedrijf in Zuid-Limburg

B: Uit het antwoord moet blijken dat DSM aanvankelijk lokale steenkool verwerkte tot
chemische producten

■■■■ Marokko

Maximumscore 2
33 ■■ A: moeilijker bereikbaar voor vochtige oceaanlucht vanwege de ligging aan de lijzijde van

het gebergte
B: het hele jaar onder invloed van het subtropisch maximum / overwegend aflandige
winden

Maximumscore 2
34 ■■ oogsten van landbouwproducten/transhumance of een omschrijving daarvan

Maximumscore 2
35 ■■ Voorbeelden van juiste oorzaken zijn:

• afnemende betekenis van het landbouwbedrijfje
• afnemende binding met de dorpssamenleving / toenemende binding met de stedelijke

samenleving
• afnemende behoefte aan bijverdiensten
• Werk in de stad levert meer inkomsten op.
• Door de grote werkloosheid in de dorpen keert men er niet snel naar terug.

per juiste oorzaak

Maximumscore 2
36 ■■ Voorbeelden van juiste voorwaarden zijn:

• Er moet een watervoerende laag aanwezig zijn.
• De watervoerende laag moet omsloten zijn door ondoorlatende lagen.
• Er moet een hoogteverschil zijn tussen infiltratiegebied en bron.

per juiste voorwaarde

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 2
37 ■■ Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

• Casablanca is een industriestad / moderne stad.
• Casablanca mist een attractieve medina.

Maximumscore 2
38 ■■ A: Hoge Atlas

B: Anti Atlas

Maximumscore 2
39 ■■ Uit het antwoord moet blijken dat het symbool van de khettara als het ware een

plattegrond/bovenaanzicht weergeeft.

Maximumscore 2
40 ■■ Uit het antwoord moet blijken dat (er verlaging van de grondwaterspiegel optreedt

waardoor) de khettara’s droogvallen.

Antwoorden Deel-
scores
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