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Inzenden scores 
Uiterlijk op 29 mei 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 wordt, 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 86 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden 
toegekend op grond van het door een 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 4 

 1  A: Voorbeelden van juiste steden zijn:   2  
• Los Angeles 
• New York 
• Tokyo 
• Osaka 

 
per juiste stad  1  
 
B: Uit de verklaring moet blijken dat in de landen waarin deze steden liggen de 
welvaartsverschillen tussen stad en platteland relatief klein zijn. De pushfactoren om van 
het platteland naar de stad te trekken, zullen daar minder sterk zijn  2  
 
Maximumscore 4 

 2  A:  
• Los Angeles  1  
• New York   1  

B: Voorbeelden van juiste oorzaken zijn:  2  
• In deze steden is verhoudingsgewijs veel werkgelegenheid. 
• Deze steden zijn welvarend. 
• Deze steden hebben een positief imago. 

 
per juiste oorzaak  1  
 
Maximumscore 2 

 3  A: C   1  
B: A   1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 4  Voorbeelden van juiste argumenten zijn: 
• de koloniale band met Frankrijk en Spanje (protectoraatfase) 
• de nabije ligging van Spanje en Frankrijk 

 
per juist argument  1  
 
Maximumscore 2 

 5  Voorbeelden van een juiste verklaring zijn: 
• Door de volgmigratie waren de migranten over een groot aantal leeftijdsgroepen verdeeld. 
• De migratiestroom is er al sinds de jaren zestig, zodat de vermindering die hierdoor 

ontstaan is over vele leeftijdsgroepen is verdeeld. 
 
Maximumscore 4 

 6  A: 
• de werkzame beroepsbevolking (× 1000)  1  
• het totaal aantal arbeidsplaatsen (× 1000)  1  

B: Het verschil tussen de werkzame beroepsbevolking en het totale aantal arbeidsplaatsen is 
in Berkel-Enschot veel groter dan in Hilvarenbeek, met als gevolg dat je uit Berkel-Enschot 
een groter aantal pendelaars mag verwachten dan uit Hilvarenbeek  2  
 
Maximumscore 4 

 7  A: Voorbeelden van juiste aanwijzingen zijn:  2  
• Noord-Brabant is minder dichtbevolkt. 
• In Noord-Brabant zijn veel minder files.  
• In Noord-Brabant liggen de dichtbevolkte gebieden verder van elkaar. 
• Noord-Brabant heeft veel plaatsen zonder NS-station. 

 
per juiste aanwijzing  1  
 
B: Voorbeelden van een juiste uitleg zijn:  2  

• Bij een lagere bevolkingsdichtheid is er minder draagvlak voor een uitgebreid openbaar-
vervoernet. 

• Als er minder files zijn dan is het openbaar vervoer als alternatief minder aantrekkelijk. 
• Als dichtbevolkte gebieden verder uit elkaar liggen dan zijn er minder goede mogelijkheden 

om een groot openbaarvervoernetwerk op te zetten tussen deze gebieden onderling. 
 
Het Nederlandse landschap – natuurlijke en menselijke factoren (toegepast op het 
rivierkleilandschap en het zandlandschap) 
 
Maximumscore 2 

 8  A: op de stroomruggen  1  
B: Voorbeelden van een juist argument zijn:  1  

• In het bodemprofiel is kalkrijke lichte klei en zavel aanwezig. 
• Naar onder toe wordt het moedermateriaal (iets) grofkorreliger. 
• Er is sprake van een beginnende bodemvorming. 

 
Maximumscore 2 

 9  A: bochtafsnijding  1  
B: Uit het antwoord moet blijken dat de bochtafsnijding ten behoeve van de scheepvaart is 
uitgevoerd  1  
 
Maximumscore 1 

 10  Uit het antwoord moet blijken dat deze plassen door afgraving zijn ontstaan. 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 11  • hoofdfunctie: waterrecreatie  1  
• Uit het antwoord moet blijken dat de IJssel (ook) gebruikt wordt door de beroepsvaart en 

dat die gevaar oplevert voor de waterrecreatie  1  
 
Maximumscore 2 

 12  Uit de uitleg moet blijken dat: 
• hierdoor verontreinigd (voedselrijk) water in de vennen terechtkomt  1  
• waardoor de meer gevarieerde voedselarme vegetatie gaat verdwijnen  1  

 
Maximumscore 2 

 13  Voorbeelden van juiste factoren zijn: 
• Er werd toen nog geen kunstmest gebruikt. 
• Er werden toen nog geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. 
• Er was toen geen mestoverschot. 

 
per juiste factor  1  
 
Maximumscore 1 

 14  Uit het antwoord moet blijken dat de stuwwal bij Nijmegen en Groesbeek voor een luwte 
ten opzichte van de toen overheersende windrichting zorgde. Löss werd in de luwte afgezet. 
 
Maximumscore 1 

 15  Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
• In de hooggelegen delen lag het grondwaterniveau te laag om verstuiven van zand te 

voorkomen. 
• De hooggelegen delen vangen meer wind. 

 
Milieugeografie van Nederland (toegepast op Nederland en de internationale 
milieuproblemen, en de Nederlander en de milieugebruiksruimte) 
 
Maximumscore 2 

 16  Uit de verklaring moet blijken dat veel gletsjers op lagere breedte/in warmere gebieden 
liggen, waardoor het ijs eerder zal smelten dan op Groenland. 
 
Maximumscore 3 

 17  De verklaring dient de volgende elementen te bevatten: 
• De stijgende luchtvochtigheid leidt tot meer sneeuwval boven Antarctica  1  
• omdat de sneeuw op Antarctica niet smelt groeit de ijskap daar aan  1  
• daardoor zal de zeespiegel dalen  1  

 
Maximumscore 2 

 18  Voorbeelden van juiste menselijke activiteiten zijn: 
• industrie 
• verkeer 
• veeteelt 

 
per juiste activiteit  1  
 
Maximumscore 2 

 19  A: klimaatverandering  1  
B: Voorbeelden van een juiste uitleg zijn:  1  

• Bij het vergaan van dode bomen komt veel CO2 vrij. 
• Minder bos kan minder CO2 opnemen. 

 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 20  Voorbeelden van brongerichte maatregelen zijn:  1  
• ontwikkeling / gebruik van energiezuinige auto’s/machines/verwarmingsketels 
• stimuleren openbaar vervoer 
• vervangen van steenkool door aardolie en aardgas 
• ontwikkeling van duurzame energiebronnen 
• verkleining van veestapel 

Voorbeelden van effectgerichte maatregelen zijn:  1  
• bekalken van grond 
• aanbrengen van filters op schoorstenen 
• injecteren van mest / afdekken van mestopslag 
• gebruik van katalysators 

 
Maximumscore 2 

 21  Uit het antwoord moet blijken dat de kwaliteit van de waterbodem voldoet aan de wensen 
van de huidige en toekomstige generaties. 
 
Maximumscore 3 

 22  A: De wateren bevinden zich alle in de mondingsgebieden van de grote rivieren  1  
B: Uit de verklaring moet blijken dat vanwege het zeer geringe verhang / beperkte 
stroomsnelheid, de sedimentatie in deze wateren groot is  2  
 
Maximumscore 3 

 23  A: fluviale schaal  1  
B: Uit de verklaring moet blijken dat een stroomgebied zich vaak uitstrekt over 
verschillende landen die elk hun eigen belangen hebben  2  
 
Internationalisering: Nederland in Europa, Europa in de wereld 
 
Maximumscore 2 

 24  Uit de verklaring moet blijken dat het communistische China buitenlandse investeerders zag 
als kapitalisten/uitbuiters van het Chinese volk. 
 
Maximumscore 2 

 25  Voorbeelden van juiste redenen zijn: 
• Door het grote aantal inwoners is China een enorme markt. 
• Men verwacht dat de welvaart er zal toenemen. 
• In China zijn er nog mogelijkheden voor het vinden en exploiteren van nieuwe olievelden. 

 
per juiste reden  1  
 
Maximumscore 2 

 26  Voorbeelden van juiste voordelen zijn: 
• China behoudt hiermee invloed op de oliewinning/petrochemie. 
• China krijgt hiermee toegang tot kennis op het gebied van de oliewinning/petrochemie. 
• China deelt hierdoor mee in de winst. 

 
per juist voordeel  1  
 
Maximumscore 1 

 27  Uit het antwoord moet blijken dat een relatief groot deel van de Nederlandse kustwateren 
onder het vangstverbod valt. 
 
Maximumscore 2 

 28  Uit het antwoord moet blijken dat door het vangstverbod nu iedereen in de resterende open 
delen van de Noordzee gaat vissen, zodat dan daar overbevissing zal plaatsvinden. 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 29  Voorbeelden van een juiste uitleg zijn: 
• De Nederlandse tuinbouw versterkt hiermee zijn positie in de mondiale bloembollenhandel. 
• De bloembollenhandel kan klanten gedurende een langere periode van de gewenste 

bloembollen voorzien / seizoensverlenging. 
• De bloembollenhandel kan de klanten een breed productenpakket aanbieden. 

 
Maximumscore 2 

 30  Uit het antwoord moet blijken dat dit kan leiden tot overdracht van kennis aan het buitenland, 
waardoor de Nederlandse bloembollensector het risico loopt van toenemende buitenlandse 
concurrentie. 
 
Marokko 
 
Maximumscore 2 

 31  Uit de verklaring moet blijken dat Berbers door de Arabieren in het verleden naar de 
gebergten zijn verdreven. 
 
Maximumscore 2 

 32  Voorbeelden van juiste oorzaken zijn: 
• de grote verdamping 
• het voorkomen van vele stortbuien 
• aanwezigheid van een droog seizoen 
• Als gevolg van de bodemerosie infiltreert maar een klein gedeelte van de neerslag in de 

bodem / grotere oppervlakteafvoer. 
• Rifgebergte bestaat voornamelijk uit poreuze kalksteen. 

 
per juiste oorzaak  1  
 
Maximumscore 2 

 33  Uit de verklaring moet blijken dat in de tekst sprake is van de rurale bevolkingsdichtheid, 
terwijl de kaart handelt over de totale bevolkingsdichtheid en deze wordt sterk beïnvloed 
door de aanwezigheid van steden. 
 
Maximumscore 3 

 34  A = serir  1  
B = erg  1  
C = hamada  1  
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 3 

 35  bovenaanzicht van een barchaan  
 

 
• windrichting correct  1  
• glooiende/steile helling correct  1  
• hoefijzer met uitlopers met de windrichting mee  1  

 
Maximumscore 2 

 36  A: gerst  1  
B: gerst is beter bestand tegen droogte dan tarwe  1  
 
Maximumscore 2 

 37  Voorbeelden van juiste factoren zijn: 
• omvangrijke potentiële afzetmarkt in eigen land 
• geen behoefte aan een hooggeschoolde arbeidsmarkt 
• vergt geen grote kapitaalinjecties 
• moderne infrastructuur is niet noodzakelijk. 

 
per juiste factor  1  
 
Maximumscore 3 

 38  A: het model van exportgeoriënteerde industrie  1  
B: Voorbeelden van juiste problemen zijn:  2  

• het ontbreken van kapitaal 
• het ontbreken van kennis 
• het ontbreken van technologie 

 
per juist probleem  1  
 

Antwoorden Deel- 
scores

Einde 
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