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Inzenden scores
Uiterlijk op 22 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 77 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 3
1 �� A: (voormalig) Joegoslavië/Bosnië-Hercegovina/Kroatië

B:
• de burgeroorlog
• Dit is, van de landen van bron 1, het meest dichtbij gelegen land

Maximumscore 3
2 �� A: Uit het antwoord moet blijken, dat de asielmigranten veel minder geconcentreerd zijn

in de grote steden / in het westen van Nederland
B: Voorbeelden van een juiste verklaring zijn:

• Geschikte opvangruimte als kazernes, kloosters e.d. bevinden zich relatief meer buiten de
grotere stedelijke centra.

• Het overheidsbeleid is gericht op een gelijkmatiger spreiding van allochtonen over het
land.

Maximumscore 2
3 �� Uit het antwoord moet blijken dat door de geringe bevolkingsdichtheid in de drie

noordelijke provincies, vestiging van de huidige aantallen buitenlandse migranten voor de
burgers een verhoudingsgewijs grote toename betekent.

Maximumscore 1
4 �� Uit het antwoord moet blijken dat dit plaatsen zijn waar de meeste migranten Nederland

binnenkomen.

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 2
5 �� Voorbeelden van juiste argumenten zijn:

• Door de daling van de kosten van het (vlieg)vervoer wordt afstand minder belangrijk.
• Door verbetering van de (tele)communicatie komt steeds meer informatie over verre

bestemmingen beschikbaar, zodat ook deze bestemmingen in het afwegingsproces worden
betrokken.

per juist argument

Maximumscore 2
6 �� A: Eemnes heeft maar een kleine beroepsbevolking

B: Eemnes ligt vlakbij Hilversum/Het Gooi; daar zullen ook (veel) forensen naar toe gaan 

Maximumscore 2
7 �� Voorbeelden van juiste aanwijzingen zijn:

• Deze gemeenten hebben de grootste bevolkingsgroei in procenten.
• Deze gemeenten hebben de hoogste inkomens.
• Deze gemeenten (op Eemnes na) hebben relatief gezien het grootste aantal forensen.

per juiste aanwijzing

Maximumscore 4
8 �� Een voorbeeld van een juiste hypothese is:

Naarmate een gebied dunner bevolkt is zal de woon-werkafstand groter zijn.

Maximumscore 4
9 �� Uit de argumentatie moet blijken dat in dunbevolkte provincies relatief weinig werk is /

het werk geconcentreerd is op enkele plaatsen, dus zal de beroepsbevolking grotere
woon-werkafstanden moeten afleggen.

Maximumscore 2
10 �� Uit het antwoord moet blijken dat het woon-werkverkeer zich niets aantrekt van

provinciegrenzen.

���� Politiek en Ruimte

Maximumscore 3
11 �� A: handel / tertiaire sector

B: Hun spreidingspatroon komt grotendeels overeen met de spreiding van de havensteden

Maximumscore 3
12 �� Drie van de volgende kaarten:

• cultuurgebieden – 168A
• officiële landstalen – 168B
• godsdiensten – 168C
• islam – 168D

per juiste kaart

Maximumscore 3
13 �� A: het communisme

B: Een voorbeeld van een juiste uitleg is:
Deze Chinezen hadden zich toegelegd op de handel, een nogal kapitalistische bezigheid.

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 3
14 �� Drie van de onderstaande:

• 49B – De ontwikkeling van de landbouw wordt slechts beperkt afgeremd door
milieumaatregelen.

• 49C – toename glastuinbouw
• 49E – toename intensiviteit landbouw (maar deze ligt nog onder het Nederlandse

gemiddelde)
• 49F – afname aantal bedrijven 
• 49H – afname aantal varkens
• 49I – afname melkveestapel
• 55C – Er kan concentratie van tuinbouw en bio-industrie plaatsvinden.

Voor elke juiste combinatie van kaart en af te lezen ontwikkeling

Opmerking
49A, D en G zijn fout omdat ze geen ontwikkeling aangeven.

Maximumscore 4
15 �� A: Uit het antwoord moet blijken dat het om uitbreiding woonfunctie / overloop

stedelijke activiteiten gaat
B: Voorbeelden van juiste gegevens zijn:

• Het is nog een betrekkelijk leeg gebied
• Het gebied ligt dicht tegen Rotterdam aan

per juist gegeven

Maximumscore 2
16 �� In de uitleg moet genoemd worden dat:

• Het (riante) wonen (te) duur zal worden (voor starters op de woningmarkt)
• Er landbouwgrond zal verdwijnen / de landbouw aan belemmerende regels zal worden

gebonden 

Maximumscore 2
17 �� De uitleg van het compromis dient de volgende elementen te bevatten:

• De plannen van Calthorpe bieden een (hoogwaardig) woongebied waaraan binnen het
stedelijk gebied Rotterdam grote behoefte is

• De Hoeksche Waard blijft voor de bewoners herkenbaar door de betrekkelijk
kleinschalige eenheden van de inrichting

Maximumscore 3
18 �� A: Er is een andere kaartprojectie gebruikt

B: De weergave/projectie benadrukt sterk dat het Verenigd Koninkrijk het
machtscentrum van de wereld is (waar alle rijksdelen omheen gegroepeerd zijn)

Maximumscore 2
19 �� Uit het antwoord moet blijken dat het Verenigd Koninkrijk banden heeft met een groot

aantal voormalige koloniën.

Maximumscore 2
20 �� Uit het antwoord moet blijken dat het Verenigd Koninkrijk nog steeds geen

Schengenland is.

���� Mens en Milieu

Maximumscore 2
21 �� Voorbeelden van een juiste oorzaak zijn:

• Het veelvuldig kruisen van verbindingszones met infrastructurele werken van allerlei aard.
• verzet van landeigenaren

Antwoorden Deel-
scores
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Maximumscore 2
22 �� De laatst ingepolderde gebieden zijn bij een hogere zeespiegel opgeslibd

Het oudste land is het langst ingeklonken

Maximumscore 3
23 �� A: E

B: Uit de argumentatie moet blijken dat, naast de aanleg van sloten en wegen, ook de
bovenlaag is afgegraven

Maximumscore 3
24 �� A: stroomrug

B: Voorbeelden van juiste gegevens zijn:
• de aanwezigheid van boomgaarden
• de stroomrug ligt hoger (2,8 m NAP) dan de omgeving (1,6 à 2,1 m NAP)
• de naam Steegakkers

per juist gegeven

Maximumscore 2
25 �� Uit het antwoord moet blijken dat ooibossen de afvoer kunnen hinderen, terwijl

kribverlaging de afvoer juist kan verbeteren.

Maximumscore 2
26 �� Een voorbeeld van een juist antwoord is:

Langzaam maar zeker zal het bekken met slib gevuld worden.

Maximumscore 2
27 �� Uit het antwoord moet blijken dat veel binnendijks gebied door de aard van het

ruimtegebruik niet als retentiegebied kan worden gebruikt.

Maximumscore 3
28 �� Economisch: aanschaf van zuiniger apparaten door gestegen energiekosten

Technologisch: ontwikkeling van zuiniger apparaten
Demografisch: groei aantal eenpersoonshuishoudens

Maximumscore 2
29 �� Uit het antwoord moet blijken dat de ozonlaag zich in een deel van de atmosfeer bevindt

waar het versterkt broeikaseffect niet werkzaam is.

Maximumscore 4
30 �� Uit de stelling moet blijken dat door het Nederlandse tekort aan grondstoffen, in de

tropen veevoedergewassen worden verbouwd, waardoor kleine boeren marginale gronden
gaan bewerken (afwenteling in ruimte)
daardoor wordt er roofbouw op de grond gepleegd, waardoor:
Eén van onderstaande:

• toekomstige generaties in de tropische landen minder grond tot hun beschikking hebben
(afwenteling in de tijd).
of:

• toekomstige generaties in Nederland worden opgescheept met problemen als
overbemesting en bodemvervuiling (afwenteling in de tijd).
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