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Inzenden scores
Uiterlijk op 6 juni de scores van de
alfabetisch eerste vijf kandidaten per
school op de daartoe verstrekte optisch
leesbare formulieren naar de Citogroep
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, of een
score minder dan 0 punten, 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 79 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

���� Migratie en Mobiliteit

Maximumscore 2
1 �� Uit het antwoord moet blijken dat het aantal grote steden in Indonesië groter is dan in de

meeste andere ontwikkelingslanden.

Maximumscore 3
2 �� Voorbeelden van juiste kenmerken zijn:

• weinig of geen scholing nodig
• slecht betaald
• geen vast dienstverband
• dienstverlenend karakter

per juist kenmerk

Maximumscore 2
3 �� Java heeft een zeer hoge bevolkingsdichtheid (vergeleken met de rest van Indonesië).

Maximumscore 3
4 �� A: C

B: Een voorbeeld van een juiste argumentatie is:
Internationale migratie is vaak een vorm van getrapte migratie, die vanuit het eindstation
(de grootste stad, Surabaya) het meest plaats zal vinden.

Maximumscore 2
5 �� A: het beleid van gebundelde deconcentratie / groeikernenbeleid

B: Door het overheidsbeleid is er een scheiding tussen werk- en woongebied ontstaan,
(waarbij de auto gebruikt werd om de afstand te overbruggen)

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 2
6 �� Uit de argumentatie moet blijken dat in een Vinex-locatie geprobeerd wordt wonen en

werken / voorzieningen zo veel mogelijk bij elkaar te plaatsen, zodat de afstanden niet
met de auto overbrugd hoeven te worden.

Opmerking
Indien wordt verwezen naar de aanleg van goed openbaar vervoer naar de centrale stad
mag dit goed gerekend worden.

Maximumscore 2
7 �� Voorbeelden van juiste oorzaken zijn:

• Vaak is er in de eerste jaren nog nauwelijks (draagvlak voor) goed openbaar vervoer.
• Mensen hebben al een mobiliteitsgedrag opgebouwd en dat verandert niet zomaar.

per juiste oorzaak

Maximumscore 2
8 �� Voorbeelden van een juist argument zijn:

• De Vinex-locaties liggen vooral in de stedelijke gebieden.
• De Vinex-locaties liggen vooral buiten het Groene Hart.

Maximumscore 4
9 �� Argumenten voor rekeningrijden:

• Automobilisten zullen besluiten buiten de spitsuren van de weg gebruik te maken /
werkgevers maken flexibeler werktijden mogelijk.

• Meer werkgevers zullen hun personeel laten telewerken, zodat er minder spitsverkeer is.
Argumenten voor verhoging benzineprijzen én afschaffen wegenbelasting:
De auto laten staan levert dan echt geld op / de kosten per gereden kilometer worden
dan een stuk hoger.

Maximumscore 4
10 �� A: Een voorbeeld van een juiste argumentatie is:

• Het is redelijk dat wie files veroorzaakt er ook voor moet betalen.
B: Een voorbeeld van een juiste argumentatie is:

• Het is redelijk als de kosten per kilometer voor iedere inwoner/werknemer (in heel
Nederland) gelijk zijn / de kosten per kilometer moeten niet afhankelijk zijn van de regio
waarin je woont.

Antwoorden Deel-
scores
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���� Politiek en Ruimte

Maximumscore 3
11 �� A: Voorbeelden van relevante deelvragen zijn:

• Hoe hoog liggen, voor en na de samenvoeging, bepaalde gemeentelijke tarieven
(onroerende zaakbelasting, kosten paspoort etc.)?

• Hoe ver moet een burger reizen om het gemeentehuis te bereiken?
• Wordt het subsidiebeleid van de gemeente ruimhartiger of juist strakker?

per juiste deelvraag

Opmerking
De beide deelvragen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

• Ze moeten de oplossing van de hoofdvraag naderbij brengen.
• Ze moeten betrekking hebben op verschillende (deel)aspecten van de relatie gemeente-burger.

B: Voorbeelden van een juiste belangengroep zijn:
• de (nationale) overheid
• het bedrijfsleven

Maximumscore 4
12 �� Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:

• aanwijzing: de drie gemeenten zijn vergelijkbaar qua natuur en recreatie 
• bijbehorend ondersteunend gegeven: alle drie de gemeenten liggen in het laagveen /

plassengebied en bieden dezelfde natuur en recreatiemogelijkheden
• aanwijzing: gevoelsmatig georiënteerd op de Gooi- en Vechtstreek
• bijbehorend ondersteunend gegeven: de meest nabije (grote) kern is Hilversum. Die ligt

in het COROP-gebied Gooi- en Vechtstreek

Maximumscore 3
13 �� A: nationale schaal

B: Uit het antwoord moet blijken dat de nationale overheid er zonder eigenbelang over
kan oordelen / er grondgebied van twee provincies bij betrokken is

Maximumscore 2
14 �� grensligging / perifere ligging

Maximumscore 3
15 �� Voorbeelden van juiste aanwijzingen zijn:

A:
• De nadruk valt op arbeidsintensieve industrie (agrarische industrie/textiel/

houtverwerking) – bron 12/15.
• De landbouw is grotendeels extensief van karakter – bron 11.

B:
• Het toerisme levert weinig inkomen op – kaart 99C.

per combinatie van juiste aanwijzing en juiste bron

Maximumscore 3
16 �� A: de provincies Zamora en Salamanca behoren, in de EU, tot de gebieden met een

ontwikkelingsachterstand
B: de provincies Zamora en Salamanca onderscheiden zich nauwelijks van de rest van het
Iberisch Schiereiland (want vrijwel alle delen van Spanje en Portugal hebben economische
problemen)
C: de provincies Zamora en Salamanca hebben een ontwikkelingsachterstand ten
opzichte van de rest van Castilla y León

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 2
17 �� Voorbeelden van juiste factoren zijn:

• Deze (achterstands)gebieden kunnen aanspraak maken op Europese subsidies.
• De weg N620 / IP-5 maakt een snellere verbinding mogelijk met de rest van Europa.
• Door open grenzen is er een grotere kans op economische ontwikkeling.

per juiste factor

Maximumscore 2
18 �� Voorbeelden van juiste gegevens zijn:

• de aanwezigheid van de hoofdstad Jakarta op Java
• het grote aandeel van de Indonesische bevolking dat op Java woont 
• het grote aantal grote steden op Java

per juist gegeven

Maximumscore 4
19 �� A: Indonesië heeft binnen de ASEAN de grootste bevolking en is dus een grote politieke

macht binnen de ASEAN
B: Binnen de APEC is de politieke macht kleiner, omdat de bevolkingsomvang onder die
van China en de VS ligt

Maximumscore 2
20 �� Voorbeelden van juiste voorwaarden zijn:

• etnische homogeniteit
• politieke stabiliteit
• voldoende welvaart
• hoog (militair) technisch peil

per juiste voorwaarde

���� Mens en Milieu

Maximumscore 3
21 �� Voorbeelden van een juiste hypothese zijn:

Verondersteld wordt dat, naarmate de afstand tot de rivieroever toeneemt:
• het aandeel van klei in de sedimenten toeneemt 
• en/of het aandeel van zand afneemt 
• en/of de afgezette laag sediment in dikte afneemt.

Maximumscore 2
22 �� A: onder glaciale omstandigheden / toendraklimaat

B: Pleistoceen

Maximumscore 4
23 �� A: Voorbeelden van een geschikte kaart zijn:

• 29 – Nederland reliëf
• 40B – Waterkeringen

B: Uit de argumentatie moet blijken dat de Maas in Midden-Limburg niet bedijkt is.
De meer stroomafwaarts gelegen gebieden zijn dat wel

Maximumscore 2
24 �� A: mest leveren ten behoeve van de akkerbouw

B: het instandhouden van het heidelandschap

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 2
25 �� Voorbeelden van juiste kenmerken zijn:

• de grote dikte van het watervoerend pakket / groot bergend vermogen / hoogteligging
• de goede doorlatendheid / het zandige karakter van het stuwwalmateriaal bevordert een

goede filtering

per juist kenmerk 

Maximumscore 2
26 �� • Door de import van veevoederingrediënten treedt in de ontwikkelingslanden bodemerosie

op (afwenteling in de ruimte)
• Door vervuiling van het milieu (mestoverschotten) wordt de natuur van komende

generaties aangetast (afwenteling in de tijd)

Maximumscore 2
27 �� Uit de argumentatie van ontwikkeling 1 moet blijken dat door de vermindering van de

Europese vleesimport:
• de veeboeren in Nigeria makkelijker hun vlees kunnen afzetten
• waardoor hun kuddes kleiner worden (en de druk op de weidegronden minder wordt)

of:
Uit de argumentatie van ontwikkeling 2 moet blijken dat door de vermindering van de
Europese vleesimport:

• de veeboeren in Nigeria makkelijker hun vlees kunnen afzetten
• waardoor zij meer inkomsten krijgen en hun kuddes kunnen vergroten (en de druk op de

weidegronden groter wordt)

Maximumscore 2
28 �� In het antwoord moeten de volgende twee elementen zijn opgenomen:

• Nederland is een klein land
• de (overheersende zuidwesten)wind

Maximumscore 4
29 �� Voorbeelden van een juist demografisch kenmerk zijn:

• Het zijn dichtbevolkte gebieden.
• Het zijn gebieden met een snelle bevolkingsgroei

Voorbeelden van een juist economisch kenmerk zijn:
• Het zijn gebieden met een aanzienlijke industriële ontwikkeling.
• Het zijn (ten dele) gebieden met een aanzienlijke economische groei.

Maximumscore 2
30 �� Uit de redenering moet blijken dat veel van deze gebieden tot de ontwikkelingslanden

behoren waar het milieu (door geldgebrek) geen hoge prioriteit heeft.

Antwoorden Deel-
scores
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