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Inzenden scores 
Vul de scores van de alfabetisch eerste vijf 
kandidaten per school in op de optisch leesbare 
formulieren of verwerk de scores in het 
programma Wolf. 
Zend de gegevens uiterlijk op 20 juni naar de 
Citogroep. 
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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 83 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 
 
Opgave 1 
 
Maximumscore 2 

 1  Voorbeelden van een juiste verklaring zijn: 
• De aanwezigheid van een groot asielzoekerscentrum in een bepaald economisch-geografisch 

gebied veroorzaakt een hoger percentage asielzoekers. 
• In een dun bevolkt economisch-geografisch gebied zal een klein aantal asielzoekers leiden 

tot een relatief hoog percentage asielzoekers. 
 
Maximumscore 2 

 2  • Flevoland  1  
• Friesland  1  

 
Maximumscore 3 

 3   De ruimtelijke verschillen worden dan groter  1  
Uit de uitleg moet blijken dat hoe kleiner de teleenheid is, hoe beter de onderlinge 
verschillen zichtbaar zullen zijn  2  
 
Maximumscore 2 

 4  Voorbeelden van een juiste verklaring zijn: 
• Die instroom is mede afhankelijk van het toelatingsbeleid in de andere Europese landen. 
• Die instroom is afhankelijk van de politieke en economische ontwikkelingen in de 

emigratielanden. 
 
 

Antwoorden Deel- 
scores 
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Opgave 2 
 
Maximumscore 2 

 5  De titel moet op de binnenlandse migratie van China betrekking hebben. 
Voorbeelden van juiste titels zijn: 

• Chinese boeren kunnen zich gemakkelijker in de stad vestigen 
• Regels voor ruraal-urbane migratie in China versoepeld 
• Beperkt aantal steden komt in aanmerking voor vrije vestiging 

 
Maximumscore 2 

 6  Voorbeelden van juiste argumenten zijn: 
• Er is veel voedsel nodig voor de steden. 
• Er is onvoldoende woonruimte in de stad voor de opvang van de migranten. 
• Er is onvoldoende werk in de steden voor nieuwe migranten. 
• Er zijn veel arbeiders nodig op het platteland. 

 
per juist argument  1  
 
Maximumscore 2 

 7  • Uit de uitleg moet blijken dat door het lidmaatschap van de Wereldhandelsorganisatie veel 
Chinese boeren concurrentie zullen krijgen uit het buitenland  1  

• waardoor ze moeten stoppen met hun bedrijf (en wegtrekken naar de stad om daar werk te 
zoeken)  1  
 
Maximumscore 2 

 8  Uit de uitleg moet blijken dat door het lidmaatschap van de Wereldhandelsorganisatie: 
• de markt voor Chinese (industrie)producten wordt vergroot  1  
• waardoor er meer werkgelegenheid in de steden ontstaat  1  

 
Maximumscore 2 

 9  Voorbeelden van juiste kolomtitels zijn: 
• beroepsbevolking in de landbouw 
• beroepsbevolking in de diensten 
• landbouw in BBP 

 
per juiste titel  1  
 
Opgave 3 
 
Maximumscore 3 

 10  Voorbeelden van juiste oorzaken zijn: 
• toegenomen vrije tijd 
• gezinsverdunning of vormen daarvan 
• het groeikernenbeleid / het beleid van de gebundelde deconcentratie 
• tekortschieten van openbaar vervoer 
• toename van mobiliteit van vrouwen 
• toename van mobiliteit van oudere generaties 
• groei van de bevolking 
• introductie van ICT 

 
per juiste oorzaak  1  
 
Maximumscore 1 

 11  Voorbeelden van een juist argument zijn: 
• Het is erg duur om de daar gevestigde glastuinbouwbedrijven uit te kopen. 
• Het grote economische belang van de glastuinbouw in het Westland wordt door de overheid 

erkend. 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 3 

 12  Voorbeelden van een juiste kaart en juiste argumentatie zijn: 
• 55C (61C): Hier staat het behoud of het herstel van de natuur voorop. 
• 55D (61D): Hier bevindt zich een natuurgebied, bestaand of te ontwikkelen. 
• 53D (59D): Utrechtse Heuvelrug is van belang voor het toerisme. 

 
• voor juiste kaart  1  
• voor juist argument  2  

 
Maximumscore 2 

 13  Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 
• Het spoorwegnet in Nederland is zeer dicht vergeleken met dat van de EU  1  
• waardoor relatief meer plaatsen met een groot reizigersaanbod met elkaar worden 

verbonden  1  
 
 
Politiek en ruimte 
 
Opgave 4 
 
Maximumscore 2 

 14  • ja   0  
Een voorbeeld van een juist argument betreffende de financiële steun aan de landbouw is: 

• Hoge percentages van de beroepsbevolking zijn werkzaam in de landbouw. 
Een voorbeeld van een juist argument betreffende de bijdragen uit het Structuurfonds is: 

• Spanje en Ierland zijn netto-ontvangers van EU-gelden. 
 
per juist argument  1  
 
Maximumscore 2 

 15   Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
• Door vermindering van de steun aan de landbouw in de EU krijgen de ACP- (ACS-)landen 

(die immers sterk van de export van landbouwproducten afhankelijk zijn) meer kansen op 
de EU-markt. 

• De binnenlandse landbouwproductie van de ACP-landen krijgt minder concurrentie van de 
EU-landen. 
 
Maximumscore 2 

 16  Uit de uitleg moet blijken dat: 
• er per land verschillende subsidieregelingen zullen ontstaan  1  
• waardoor er oneerlijke concurrentieverhoudingen ontstaan  1  

 
Maximumscore 4 

 17  Voorbeelden van juiste deelvragen en atlas- of statistische gegevens zijn: 
• Hoe groot is het aantal inwoners van de zes nieuwe EU-leden dat aan het afzetgebied van de 

EU wordt toegevoegd? 
Basisstatistiek: (ALGEMEEN: Oppervlakte/Inwoners:) Inwoners 

• Hoe hoog ligt het welvaartsniveau van de inwoners van de zes nieuwe EU-leden ten 
opzichte van de inwoners van Nederland? 
Basisstatistiek: (ECONOMIE: Inkomen:) Koopkracht t.o.v. Nederland 

• Is de afstand tot Nederland niet te groot in verband met de transportkosten? 
Kaart Europa 60-61 (68-69) 
 

• per juiste deelvraag   1  
• per juist gegeven  1  

 

Antwoorden Deel- 
scores
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Opgave 5 
 
Maximumscore 2 

 18  51e druk: 137A / 52e druk: 150A 
 
Maximumscore 2 

 19  Uit de verklaring moet blijken dat: 
• de bevolking van het zuidelijke deel van Tsjaad veel meer openstond voor verandering / de 

Fransen in het zuiden van Tsjaad meer ontwikkeling tot stand hebben gebracht  1  
• het zuidelijke deel van Tsjaad hierdoor veel meer deel kon krijgen aan de wereldeconomie 

(waardoor een grotere economische ontwikkeling tot stand kwam)  1  
 
Maximumscore 2 

 20  • sociaal-geografisch: godsdienst/cultuur  1  
• fysisch-geografisch: klimaat  1  

 
Maximumscore 1 

 21  De noord-zuidtegenstelling kan groter worden.  
 
Maximumscore 2 

 22  Tsjaad maakt zich afhankelijk van Kameroen doordat de pijpleiding voor de afvoer van de 
aardolie over het grondgebied van Kameroen loopt. 
 
Opgave 6 
 
Maximumscore 3 

 23  • Op kaart 133A (52e druk: 149A)  1  
• is te zien dat Somaliland een Britse kolonie was, terwijl de rest van Somalia tot het 

Italiaanse koloniale rijk behoorde  1  
• waardoor de culturele verschillen tussen beide gebieden werden vergroot  1  

 
Maximumscore 2 

 24   Uit het antwoord moet blijken dat:  
• Somaliland niet officieel erkend wordt   1  
• de regering van Somaliland graag zichzelf op de wereldkaart zet  1  

 
Maximumscore 1 

 25  separatisme 
 
Maximumscore 2 

 26  Uit de argumentatie moet blijken dat op het analyseniveau van Afrika de vorming van een 
federatie ongunstig is, omdat dit aanleiding kan zijn tot separatisme in andere Afrikaanse 
staten. 
 
Maximumscore 2 

 27  Uit de argumentatie moet blijken dat op het analyseniveau van de deelgebieden de vorming 
van een federatie gunstig is, omdat er meer orde en rust in de deelgebieden van Somalia is 
ontstaan. 
 
Mens en milieu 
 
Opgave 7 
 
Maximumscore 3 

 28  • A: kom  1  
• B: oeverwal  1  
• C: uiterwaard  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 29  • De kavels zijn eenvormiger geworden  1  
• De kavels zijn grootschaliger geworden  1  

 
Maximumscore 2 

 30  • Op de historische kaart zijn de boerderijen geconcentreerd op de oeverwallen   1  
• Op een recente kaart liggen de boerderijen over het gehele afgebeelde gebied verspreid  1  

 
Opgave 8 
 
Maximumscore 2 

 31  Uit de verklaring moet blijken dat 
• de zeespiegel tijdens de laatste ijstijd hoger was  1  
• omdat er toen minder water in de vorm van ijs was opgeslagen op het land dan in de 

voorlaatste ijstijd  1  
 
Opmerking 
Aan antwoorden die uitgaan van een hogere temperatuur tijdens de laatste ijstijd worden 
geen punten toegekend. 
 
Maximumscore 2 

 32  Voorbeelden van juiste oorzaken zijn: 
• In Zuid-Limburg was er meer begroeiing die de löss kon vastleggen (omdat dat gebied 

verder van het ijsfront verwijderd lag). 
• In Zuid-Limburg verminderde het reliëf van de heuvels de kracht van de wind, zodat löss 

kon worden afgezet. 
 
per juiste oorzaak  1  
 
Maximumscore 2 

 33  Uit de verklaring moet blijken dat de uiterste grens moeilijker is vast te stellen in West-
Nederland, omdat daar de afzettingen uit het Saalien door dikke holocene afzettingen zijn 
bedekt. 
 
Opgave 9 
 
Maximumscore 2 

 34  • het uitzetten van het zeewater  1  
• het afsmelten van landijs  1  

 
Maximumscore 2 

 35  • nee   0  
• Uit de motivering moet blijken dat het om een zeespiegelstijging gaat ten opzichte van het 

NAP, zodat de zeespiegelstijging ook veroorzaakt kan zijn door daling van het land  2  
 
Opgave 10 
 
Maximumscore 1 

 36  aantasting 
 
Maximumscore 2 

 37  Zoutbodems en woestijnvorming komen beide voor in gebieden met weinig neerslag en veel 
verdamping (een droogte-index groter dan 1). 
 
Maximumscore 2 

 38  Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
• irrigatie (zonder drainage)  1  
• (over)beweiding  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 39  Voorbeelden van juiste argumenten zijn: 
• Australië ligt dicht bij het zuidpoolgebied 
• het CFK-verbruik per inwoner is hoog 

 
per juist argument  1  
 
Maximumscore 2 

 40  Voorbeelden van juiste argumenten zijn: 
• De landen op het noordelijk halfrond met een groot CFK-verbruik tellen veel meer 

inwoners dan Australië. 
• CFK-gassen tasten de ozonlaag niet aan direct boven het emissiegebied maar verspreiden 

zich als gevolg van de luchtcirculatie 
 
per juist argument  1  
 

Einde 

Antwoorden Deel- 
scores
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