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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 89 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 1 

1  volgmigratie of voorbeelden daarvan 

Maximumscore 2 

2  Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 

sociaal-economisch: het hogere opleidingsniveau van de arbeidsmigranten 1

demografisch: het hogere percentage vrouwelijke arbeidsmigranten 1

Maximumscore 2 

3  Uit de uitleg moet blijken dat er dan genoeg geld gespaard kan worden om de kosten van 

migratie te betalen.  

Maximumscore 2 

4  Uit de verklaring moet blijken dat de kosten voor lange afstand migratie hoger zijn, 

waardoor de bereidheid om te migreren daar pas vanaf een hoger gemiddeld inkomen per 

hoofd ontstaat. 

Maximumscore 2 

5  Uit de verklaring moet blijken dat door de toename van het inkomen per hoofd de 

economische noodzaak om te migreren minder wordt. 

Maximumscore 2 

6  Uit het antwoord moet blijken dat op een vrijgekomen plek in de stad wonen en werken op 

korte afstand van elkaar worden geconcentreerd. 

Antwoorden Deel-

scores
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Maximumscore 3 

7 A: A-locatie 1

B: Voorbeelden van juiste argumenten zijn:  

• Het is een knooppunt van openbaar vervoer (station, bus, sneltram). 

• Er is een groot aantal instellingen aanwezig die veel bezoekers trekken. 

per juist argument 1

Maximumscore 2 

8  Voorbeelden van juiste redenen zijn: 

• lagere grondprijzen 

• betere bereikbaarheid per auto 

• meer parkeerplaatsen per bedrijf 

per juiste reden  1

Maximumscore 3 

9  De veronderstelling gaat niet op voor de regio’s Apeldoorn en Arnhem: Het aandeel 

kantoorachtige arbeidsplaatsen is in het stadscentrum van beide steden tussen 1986 en 1996 

gestegen ten opzichte van de regio 2

De veronderstelling gaat wel op voor de regio Eindhoven: Hier is het aandeel 

kantoorachtige arbeidsplaatsen tussen 1986 en 1996 afgenomen ten opzichte van de regio 1

Het Nederlandse landschap – natuurlijke en menselijke factoren (toegepast op het 

rivierkleilandschap en het zandlandschap) 

Maximumscore 2 

10  Uit de verklaring moet blijken dat in de Betuwe een groter deel van het oppervlak bestaat 

uit stroomruggen en dat die geschikt zijn voor zowel akkerbouw als fruitteelt. 

Maximumscore 2 

11  Voorbeelden van juiste landschapselementen zijn:  

• aanwezigheid van natuurgebieden/reservaatsgebieden 

• aanwezigheid van recreatievoorzieningen, bijvoorbeeld ruiterpaden 

• aanwezigheid van oorspronkelijke landschapselementen, bijvoorbeeld eendenkooien 

per juist landschapselement 1

Maximumscore 2 

12  A: Voorbeelden van een juiste afspraak zijn: 1

• Het handhaven van een hoge grondwaterstand. 

• Restrictief beleid ten aanzien van gebruik van kunstmest/bestrijdingsmiddelen. 

• Het gras pas maaien na het broedseizoen. 

B: Uit de uitleg moet blijken dat beheersovereenkomsten worden afgesloten uit oogpunt van 

natuur- en landschapsbehoud 1

Opmerking 

Antwoorden die verwijzen naar de financiële belangen van de boer mogen ook goed 

gerekend worden. 

Maximumscore 3 

13  A: de uiterwaarden 1

B: Voorbeelden van een juist argument zijn: 2

• De uiterwaarden worden extensief benut. 

• De meeste uiterwaardgebieden staan met elkaar in verbinding. 

Antwoorden Deel-

scores
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Maximumscore 3 

14  A: B  1

B: Voorbeelden van juiste argumenten zijn: 

• Hier is sprake van veeteelt in dienst van de akkerbouw. 

• Hier is sprake van veeteelt en akkerbouw zonder kunstmest en veevoeder die van elders 

worden betrokken. 

• Hier is sprake van veeteelt en akkerbouw geïntegreerd op lokale schaal. 

per juist argument 1

Opmerking 

Ook antwoorden die via elimineren van andere tot stand zijn gekomen zijn goed. 

Maximumscore 2 

15  Uit het antwoord moet blijken dat dit te zien is aan het grote aantal grote bedrijfsgebouwen 

in een klein agrarisch gebied. 

Maximumscore 2 

16  Uit de uitleg moet blijken dat de landbouwbedrijven met een kleine oppervlakte alleen 

rendabel kunnen blijven door te intensiveren / de opbrengst per hectare te vergroten (dus 

bio-industrie). 

Maximumscore 1 

17  overbemesting 

Milieugeografie van Nederland (toegepast op Nederland en de internationale 

milieuproblemen, en de Nederlander en de milieugebruiksruimte)

Maximumscore 2 

18  ’s Winters, in tegenstelling tot de zomer, stijgt de concentratie vanwege de verwarming van 

gebouwen 1

’s Winters, in tegenstelling tot de zomer, stijgt de concentratie doordat de vegetatie geen 

CO2 opneemt 1

Maximumscore 2 

19  Voorbeelden van een juiste verklaring zijn: 

• Bij SO2 is vooral sprake van puntbronnen, waarbij preventieve maatregelen gemakkelijker 

zijn te realiseren. 

• De uitstoot van SO2 wordt voornamelijk veroorzaakt door enkele actoren (centrales en 

olieraffinaderijen), zodat preventieve maatregelen gemakkelijker zijn te realiseren.  

Maximumscore 4 

20  A:  

ammoniak: regionale schaal 1

zwaveldioxide: continentale schaal 1

B: Uit de uitleg moet blijken dat: 

• de emissie van zwaveldioxide veelal plaatsvindt via hoge schoorstenen, waardoor de 

verzurende stoffen zich in de atmosfeer over grote afstanden kunnen verspreiden 1

• de emissie van ammoniak vlak boven het aardoppervlak plaatsvindt, waardoor de bodem 

rond de emissiepunten het meest verzuurd wordt 1

Antwoorden Deel-

scores
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Maximumscore 2 

21  A: Voorbeelden van een juiste sociaal-geografische factor zijn: 1

• aanwezigheid van alternatieve bestaansmiddelen 

• kennisniveau van de bevolking 

B: Voorbeelden van een juist fysisch-geografisch kenmerk zijn: 1

• reliëfrijk 

• (semi)-ariditeit 

Maximumscore 4 

22  Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 

• toepassing van verdelgingsmiddelen (pesticiden, insecticiden, herbiciden, fungiciden)  

•  bodemvergiftiging 

• toepassing van irrigatietechnieken  

•  verzilting/verdroging  

• overmatig kunstmestgebruik  

•  overbemesting  

per juist voorbeeld 1

per juist milieuprobleem 1

Maximumscore 4 

23  A: Uit de uitleg moet blijken dat het inheemse vee niet meer werd geslacht, waardoor de 

veedichtheid toenam / overbeweiding plaatsvond, hetgeen leidde tot bodemerosie 2

B: Uit de verklaring moet blijken dat de neerslag in de loop van de jaren tachtig is 

toegenomen, waardoor meer land bedekt werd met vegetatie. Hierdoor verminderde de 

bodemerosie 2

Maximumscore 3 

24  A: opslag 1

B: Uit de uitleg moet blijken dat de specifieke intensieve veeteelt- en akkerbouwgebieden 

relatief ver van elkaar liggen, waardoor de afzet van mest van de intensieve veehouderij 

naar de akkerbouw wordt bemoeilijkt (en opslag van mest dus noodzakelijk is) 2

Maximumscore 1 

25  Voorbeelden van een juiste structurele verandering zijn: 

• afname van het landbouwareaal / aantal boeren 

• toename van de biologische landbouw 

• de overgang naar een extensievere veeteelt 

• beperking van het kunstmestgebruik als gevolg van veranderde wetgeving 

Internationalisering: Nederland in Europa, Europa in de wereld 

Maximumscore 2 

26  Uit de uitleg moet blijken dat concentratie van de champignonteelt in bepaalde regio’s zorgt 

voor agglomeratievoordelen voor deze sector.  

Maximumscore 2 

27  Uit de verklaring moet blijken dat dit verband houdt met een mogelijke toetreding van deze 

landen tot de Europese Unie. 

Maximumscore 2 

28  Uit de uitleg moet blijken, dat door de grote afstand tot de Europese markt de hoge 

vervoerskosten (per vliegtuig) van verse champignons uit de Aziatische landen ongunstig is 

voor de concurrentiepositie van die landen. 

Antwoorden Deel-

scores

                                          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.



200029  CV15 7 Lees verder

Maximumscore 2 

29  Voorbeelden van juiste oorzaken zijn: 

• de aanwezigheid van belangrijke researchcentra op het gebied van snijbloemen 

• de gunstige verkeersgeografische ligging 

• het grote vakmanschap van de Nederlandse bloementelers 

• de aanwezigheid van de Aalsmeerse bloemenveiling 

per juiste oorzaak 1

Maximumscore 2 

30  A: Voorbeelden van een juiste uitleg zijn: 1

• In Nederland zijn de natuurlijke omstandigheden minder geschikt voor het kweken van 

bloemen, waardoor Ecuador goedkoper kan produceren. 

• Ecuador ligt dichter bij de Verenigde Staten, waardoor de transportkosten lager zijn. 

B: Uit de uitleg moet blijken dat in Kenia en Zimbabwe de natuurlijke omstandigheden 

even goed zijn als in Ecuador, waardoor een efficiëntere productie onder Nederlandse 

leiding ervoor zou kunnen zorgen dat Kenia en Zimbabwe grote concurrenten worden van 

Ecuador 1

Maximumscore 2 

31  Voorbeelden van juiste oorzaken zijn: 

• efficiencyverhoging 

• het spreiden van risico’s (door de productie van vele soorten auto’s) 

• toegang krijgen tot belangrijke markten 

• de hoge ontwikkelingskosten van nieuwe auto’s 

per juiste oorzaak  1

Maximumscore 2 

32  Voorbeelden van juiste redenen zijn: 

• de Azië-crisis / recessie in Japan 

• efficiëntere productie van de Europese auto-industrie 

• importbeperkende maatregelen voor auto’s uit Aziatische landen 

per juiste reden 1

Marokko 

Maximumscore 2 

33  B = Marrakech 1

C = Ouarzazate 1

Maximumscore 2 

34  Voorbeelden van een juiste uitleg zijn:  

• Door afname van de verbouw van gewassen / extensiever bodemgebruik / toename braak 

kan de bodem gemakkelijker overstoven worden. 

• Door verwaarlozing van de irrigatiesystemen droogt de bodem uit en is deze gevoeliger 

voor overstuiving. 

Maximumscore 2 

35  Voorbeelden van juiste belemmeringen zijn: 

• de versnippering van de grondeigendom 

• de toegang tot water 

per juiste belemmering 1

Antwoorden Deel-

scores
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Maximumscore 3 

36  A = Europese wijk/stad 1

B = medina 1

C = bidonvilles  1

Maximumscore 2 

37  Uit de verklaring moet blijken dat tijdens de koloniale periode de Franse overheid de 

belangrijkste economische activiteiten geconcentreerd heeft in Casablanca. 

Maximumscore 1 

38  de aanwezigheid van twee Spaanse enclaves 

Maximumscore 3 

39  Voorbeelden van juiste voordelen zijn: 

• levert werkgelegenheid op 

• de toegevoegde waarde blijft in Marokko 

• toename van know how 

• verwerving van technologie 

per juist voordeel 1

Maximumscore 2 

40  Uit de verklaring moet blijken dat beide steden behoorden tot de koningssteden / 

beschikken over grote cultuurhistorische attracties. 

Antwoorden Deel-

scores

Einde 
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