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Inzenden scores
Uiterlijk 23 juni de scores van de
alfabetisch eerste vijf kandidaten per
school op de daartoe verstrekte optisch
leesbare formulieren naar het Cito zenden.
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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 ■ A: meer verstedelijkt gebied, meer individualistische leefwijze

B: het katholieke zuiden met hoge cijfers vanuit een religieuze achtergrond

Maximumscore 2
2 ■ kleiner

Uit het antwoord moet blijken dat de opvattingen van de Nederlanders op dit gebied
meer gelijk zijn geworden

Maximumscore 2
3 ■ A: E – Noord-Overijssel

B: Uit de argumentatie moet blijken dat traditionele opvattingen in dat gebied nog steeds
een grote rol spelen

Maximumscore 3
4 ■ A: Beschrijving:

• vanaf begin jaren zestig neemt het percentage ouderen in de centrale gemeente toe en 
• neemt het percentage ouderen in de gemeenten rondom af

B: Oorzaak: suburbanisatie van jonge gezinnen

Maximumscore 2
5 ■ Uit het antwoord moet blijken dat het compactestadbeleid ervoor heeft gezorgd dat jonge

gezinnen meer in de centrale steden blijven wonen waardoor verjonging optreedt.

Maximumscore 2
6 ■ A: Nederland

C: Noord-Brabant

000013 CV13 3 Lees verder

Antwoorden Deel-
scores

1
1

0

2

1

1

1
1
1

1
1

                                          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.



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

Maximumscore 2
7 ■ Voorbeelden van juiste gradiënten zijn:

• de overgang van zoet (water) naar zout (water)
• de overgang van nat naar droog

per juiste gradiënt

Maximumscore 2
8 ■ Uit het antwoord moet blijken dat men in de toekomst deze duingebieden minder wil

vastleggen door middel van beplanting (met helmgras en bos), waardoor het zand meer
landinwaarts gaat verstuiven.

Maximumscore 2
9 ■ A: het zeekleilandschap

B: vaaggrond

Maximumscore 3
10 ■ A: Uit het antwoord moet blijken dat de oorspronkelijke duinketens als gevolg van

(mariene) erosie zijn verdwenen
B: Voorbeelden van juiste manieren zijn:

• versterking van de duinvoet
• aanleg van een dijk rond de westpunt van het eiland

Maximumscore 2
11 ■ Voorbeelden van juiste gegevens zijn:

• Het oostelijk deel is onbewoond.
• In het oostelijk deel overheerst de aangroei.

per juist gegeven

Maximumscore 2
12 ■ Uit het antwoord moet blijken dat grote aaneengesloten delen bouwland bodemerosie en

wateroverlast in de hand werken.

Maximumscore 2
13 ■ Voorbeelden van juiste verschillen zijn:

• monocultuur / geen beweiding
• gebruik van laagstambomen
• bewerking/oogst kan gemechaniseerd plaatsvinden

per juist verschil

Maximumscore 3
14 ■ A: opheffing (ten gevolge van tektonische krachten)

Opmerking
Plaattektoniek is fout.

B: Uit het antwoord moet blijken dat de Maas zich steeds dieper insnijdt

Maximumscore 2
15 ■ Uit het antwoord moet blijken dat het karakter van de rivier verandert:

• Tijdens glacialen is het sedimentatieproces sterker dan het erosieproces / heeft de rivier
een vlechtend karakter

• Tijdens interglacialen is het erosieproces sterker dan het sedimentatieproces / heeft de
rivier een meanderend karakter

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

Maximumscore 2
16 ■ Uit het antwoord moet blijken dat in januari het grotere debiet van de Rijn meer

metaalhoudend slib loswoelt / het transporterend vermogen het grootst is.

Maximumscore 2
17 ■ de combinatie van doorlatendheid van de zandgronden en de lagere grondwaterspiegel /

de relatief hoge ligging

Opmerking
Alleen aan de combinatie van twee juiste factoren 2 punten toekennen.

Maximumscore 2
18 ■ Uit het antwoord moet blijken dat:

• natuurlijke beken een geringer verhang hebben
• waardoor de afwatering op de beken geleidelijker verloopt

Maximumscore 3
19 ■ A: gebied B

B: Een voorbeeld van een juiste argumentatie is:
• Dit gebied ligt het laagst ten opzichte van NAP en wordt daarom het snelste

geconfronteerd met zoute kwel als gevolg van zeespiegelstijging.

Maximumscore 2
20 ■ In de verklaring moeten de volgende factoren genoemd worden:

• aanvoer van stikstof via grote rivieren (Rijn, Maas, Schelde, Ems en Theems)
• de zeestroming langs de kust

Maximumscore 2
21 ■ Uit het antwoord moet blijken dat in Zuidoost-Azië boskap plaatsvindt ten behoeve van

de productie van (grondstoffen voor) veevoer in onder andere Nederland.

Maximumscore 4
22 ■ nee

A: fluviale schaal in productielanden: toenemende bodemerosie / degradatie van bodems
B: lokale schaal in consumptielanden: stankoverlast

Maximumscore 2
23 ■ Uit de beschrijving van het dilemma moet blijken dat ontwikkelingslanden

deviezen/belastingen verdienen met de verbouw van handelsgewassen, maar dat
tegelijkertijd de grond daarvoor wordt onttrokken aan de voedsellandbouw, waardoor
voedseltekorten kunnen ontstaan.

Maximumscore 2
24 ■ Voorbeelden van juiste argumenten zijn:

• Men zal zuiniger omgaan met aardolie(producten).
• Men kan nu ook voorheen onrendabele bronnen exploiteren.

per juist argument

Maximumscore 2
25 ■ Uit het antwoord moet blijken dat de eigen totale voorraad energiedragers niet altijd de

juiste samenstelling heeft om alle soorten energiebehoefte te bevredigen.

Antwoorden Deel-
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■■■■ Internationalisering: Nederland in Europa, Europa in de wereld

Maximumscore 2
26 ■ nabijheid van de grote (afzet)markt van de VS

Maximumscore 2
27 ■ de westerse landen

de nieuwe industrielanden (newly industrialized countries)

Maximumscore 3
28 ■ A: de Amerikaanse autoconcerns

B: Voorbeelden van juiste argumenten zijn:
• Slechts ongeveer de helft van de autoproductie vindt in eigen land plaats.
• De buitenlandse autoproductie vindt in een groter aantal landen plaats dan bij Japan en

Europa het geval is.

per juist argument

Maximumscore 3
29 ■ A: Op het moment dat onderdelen in het productieproces nodig zijn, worden ze pas

aangevoerd (omdat de auto-industrie niet meer over voorraden beschikt)
B: De toeleveringsbedrijven van auto-onderdelen vestigen zich op korte relatieve afstand
van de auto-industrie 

Maximumscore 1
30 ■ Een voorbeeld van een juiste reden is:

Buitenlandse concurrenten kunnen deze bulkproducten goedkoper produceren.

Maximumscore 2
31 ■ Voorbeelden van juiste redenen zijn:

• dure grond / ruimtegebrek
• congestieproblemen
• duur water / tekort aan water

per juiste reden

Maximumscore 2
32 ■ Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:

• een goede marktorganisatie / distributienetwerk
• een goed ontwikkelde ondernemersgeest
• grote vakkennis / moderne teelttechnieken
• milieuvriendelijke teelt

per juist antwoord

■■■■ Marokko

Maximumscore 3
33 ■ Voorbeelden van juiste menselijke activiteiten zijn:

• onoordeelkundige bodembewerking of voorbeelden daarvan
• kappen/verbranden van vegetatie
• overbeweiding

per juiste menselijke activiteit
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Maximumscore 2
34 ■ Voorbeelden van juiste mogelijkheden zijn:

• aanleg van stenen muurtjes volgens hoogtelijnen / in geulen
• aanleg van terrassen
• aanplant van boom- en struikcultures / herbebossen
• toepassen van ’stripcropping’

per juiste mogelijkheid

Maximumscore 3
35 ■ Voorbeelden van juiste manieren zijn:

• onderverhuur / splitsen van de woningen
• het bebouwen van de binnenplaatsen van woningen
• het bouwen van een extra verdieping op de woningen
• permanente bewoning van de fondouks 

per juiste manier

Maximumscore 2
36 ■ – Een voorbeeld van een juiste economische factor is:

• gunstige ligging voor import en export aan de kust
– Een voorbeeld van een juiste politieke factor is:
• verplaatsing van het bestuurscentrum naar de kust

Maximumscore 3
37 ■ A: regionale ongelijkheid

Opmerking
Het antwoord centrum-periferietegenstelling mag worden goedgerekend.

B: migratie naar de economische kerngebieden van Marokko

Maximumscore 2
38 ■ Uit het antwoord moet blijken dat de overheid door het voeren van een gericht

investeringsbeleid de industrievestiging buiten het economisch kerngebied tracht te
stimuleren.

Maximumscore 2
39 ■ Uit de verklaring moet blijken dat:

• in de gebieden X als gevolg van de stuwingsregens (aan de loefzijde van de Hoge Atlas)
voldoende neerslag valt om boomgroei mogelijk te maken

• terwijl in de gebieden Y er nauwelijks neerslag valt omdat deze in de regenschaduw van
de Hoge Atlas liggen

Indien uitsluitend met ’voldoende/onvoldoende neerslag’ wordt geantwoord

Maximumscore 2
40 ■ Uit het antwoord moet blijken dat ’s zomers in de hoger gelegen gebieden meer vegetatie

aanwezig is dan in lager gelegen gebieden (als gevolg van het vochtiger klimaat).

Antwoorden Deel-
scores
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