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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Een beoordelingsmodel 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang:  
 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen 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 proces verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.  
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score 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 beoordelingsmodel. 
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 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 beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel 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 beoordelingsmodel; 
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
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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 of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.  
 
4 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  
 
5 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
6 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van 
de kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan 
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden.  
 
7 Voor deze toets kunnen maximaal 75 scorepunten worden behaald.  
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.  
 
8 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.  
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het vak aardrijkskunde (oude stijl) VWO zijn geen vakspecifieke regels vastgesteld. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
 
Migratie en mobiliteit 
 
Maximumscore 2 

 1  Voorbeelden van juiste oorzaken zijn: 
• grote instroom van studerende jongvolwassenen 
• grote instroom van werkzoekende jongvolwassenen 
• grote instroom van allochtonen 

 
per juiste oorzaak  1  
 
Maximumscore 2 

 2  Voorbeelden van juiste oorzaken zijn: 
• Het is een aantrekkelijk woongebied. / Het gebied vervult een overloopfunctie voor de 

Randstad. 
• vestiging van bedrijven in dit gebied (werkgelegenheid) 

 
per juiste oorzaak  1  
 
Maximumscore 1 

 3  het suburbanisatieproces 
 
Maximumscore 1 

 4  verdichting en herinrichting in de stad zelf 
 
Maximumscore 1 

 5  de overkant van de Waal 
 
Maximumscore 1 

 6  Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
• Mensen blijven werken in het oudere deel van de stad met als gevolg een toename van het 

verkeer. 
• Er is maar één vaste verbinding tussen de oude stad en de nieuwe wijk. 

 
Maximumscore 2 

 7  Voorbeelden van juiste argumenten zijn: 
• Men ontsluit de nieuwe wijken met spoorwegstations. 
• Naast woongebieden, worden er ook kantoorgebieden en centrumvoorzieningen gebouwd. 

 
per juist argument  1  
 
Maximumscore 1 

 8  De bestaande stad en de nieuwe woonwijk worden in beide gevallen van elkaar gescheiden 
door ofwel een rivier (Nijmegen) ofwel een snelweg/kanaal (Utrecht). 
 
Het Nederlandse landschap - natuurlijke en menselijke factoren (toegepast op het  
rivierkleilandschap en het zandlandschap) 
 
Maximumscore 2 

 9  C-A-B 
 
Opmerking  
Alleen voor deze volgorde 2 punten. Voor elke andere volgorde 0 punten. 
 
Maximumscore 1 

 10  kribben 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 11  • bescherming tegen erosie van de rivierdijken  1  
• tegengaan van verzanding (ten gevolge van de grotere stroomsnelheid door versmalling van 

de rivierbedding)  1  
 
Maximumscore 2 

 12  Uit de verklaring moet blijken dat in het oostelijk deel de stroomsnelheid groter is waardoor 
daar alleen grover materiaal bezinkt. 
 
Maximumscore 1 

 13  donk/rivierduin 
 
Maximumscore 2 

 14  • 1 = hangwaterzone  1  
• 2 = capillairwaterzone  1  

 
Maximumscore 3 

 15  • A = X  1  
• B = Z   1  
• C = Y  1  

 
Maximumscore 2 

 16  Uit de argumentatie moet blijken dat afzetting B het meest waterdoorlatend is omdat deze  
uit gemiddeld grover materiaal bestaat. 
 
Opmerking 
Een antwoord dat gebaseerd is op A kan ook juist zijn. 
 
Maximumscore 2 

 17  Voorbeelden van juiste afzettingen zijn: 
• (hoog)veen 
• beekafzettingen 
• stuifzand 

 
per juiste afzetting  1  
 
Milieugeografie van Nederland (toegepast op Nederland en de internationale  
milieuproblemen en op de Nederlander en de milieugebruiksruimte) 
 
Maximumscore 2 

 18  Uit de verklaring moet blijken dat vooral in droge gebieden marginale gronden te intensief 
gebruikt worden, zodat deze in woestijnen veranderen. 
 
Maximumscore 2 

 19  Een voorbeeld van een juist gevolg is: 
Akkerland in Zuidoost-Azië kan weer door de bevolking worden gebruikt voor de productie 
van eigen voedsel. / Herbebossing van akkerbouwgebieden is dan mogelijk. 
 
Maximumscore 2 

 20  Voorbeelden van juiste redenen zijn: 
• Er wordt veel verdiend aan de export van landbouwproducten. 
• De boeren bieden veelal taai verzet tegen beperkende maatregelen. 
• Er is een groot aantal emissiepunten, wat controle bemoeilijkt. 

 
per juiste reden  1  
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 21  Voorbeelden van juiste broeikasgassen zijn: 
• koolstofdioxide/CO2 
• methaan/CH4 
• distikstofmonoxide/N2O 
• CFK’s 

 
per juist broeikasgas  1  
 
Maximumscore 2 

 22  Uit de uitleg moet blijken dat: 
• de zichtbare straling van de zon grotendeels ongehinderd door deze gassen doorgelaten 

wordt en  1  
• de warmtestraling van de aarde door deze gassen wordt geabsorbeerd  1  

 
Maximumscore 2 

 23  Voorbeelden van een juiste oorzaak zijn: 
• De druk van zout kwelwater wordt groter. 
• De zouttong zal verder landinwaarts komen te liggen. 

 
Maximumscore 2 

 24   Voorbeelden van juiste factoren zijn: 
• Deze gebieden zijn (te) dun bevolkt. 
• Deze gebieden kennen een geringe welvaart / geringe industriële productie / geringe 

mobiliteit / geringe economische ontwikkeling. 
 
per juiste factor  1  
 
Maximumscore 2 

 25  Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
• Deze gebieden hebben een ontwikkelingsachterstand (economisch en technisch). 
• Er treedt in deze gebieden een sterke verstedelijking op. 

 
per juist kenmerk  1  
 
Internationalisering: Nederland in Europa, Europa in de Wereld 
 
Maximumscore 2 

 26  Uit het antwoord moet blijken dat (mede als gevolg van de dalende vangsten) vissers zijn 
uitgeweken naar andere delen van de Stille Oceaan en de Atlantische Oceaan. 
 
Maximumscore 1  

 27  het vaststellen van vangstquota (door de EU) voor de Noordzee 
 
Maximumscore 2 

 28  Uit de verklaring moet blijken dat West-Europa uit verschillende kleine(re) landen bestaat 
en dat daardoor goederenstromen al gauw grenzen passeren. In de andere hoofdregio’s is dit 
niet of minder het geval. 
 
Maximumscore 1 

 29  Oost-Europa 
 
Maximumscore 1 

 30  Door de toenemende welvaart in Oost-Europa / de aansluiting bij de EU, zullen de 
handelsstromen groeien. 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 31  Voorbeelden van juiste oorzaken zijn: 
• Er is sprake van een geringe bevolkingsomvang / geringe afzetmarkt. 
• Door de grote afstand zijn de transportkosten te hoog. 

 
per juiste oorzaak  1  
 
Maximumscore 6 

 32  • Regionale schaal 
In het antwoord dienen twee van de volgende gevolgen te worden beschreven: 

▬ In de nabijheid van grote bevolkingsconcentraties zullen nieuwe tuinbouwgebieden 
ontstaan. 

▬ Oude (uit de gratie geraakte) tuinbouwgebieden, zoals bijvoorbeeld de Betuwe, zal nieuw 
leven worden ingeblazen. 

▬ Door de (weder)opbloei van regionale tuinbouwcentra zal de daarmee verbonden indirecte 
werkgelegenheid eveneens opbloeien. 

▬ Aan de randen van grote bevolkingsconcentraties zal de concurrentie om de ruimte 
toenemen. 
 
per juist gevolg  1  
 

• Nationale schaal 
In het antwoord dienen twee van de volgende gevolgen te worden beschreven: 

▬ Er zal een relocatie van de spreiding van tuinbouwgebieden plaatsvinden, waarbij de grote 
gespecialiseerde tuinbouwgebieden, zoals bijvoorbeeld het Westland en het gebied rond 
Venlo, flinke verliezen zullen leiden. 

▬ Landelijk gespecialiseerde dienstverlening op het gebied van veilingen, productschappen en 
kennis-instituten dreigt versnipperd te raken. 

▬ Het landelijke distributienet zal zich moeten aanpassen aan deze algehele relocatie. 
▬ In gebieden waar de tuinbouw hetzij groeit hetzij inkrimpt, zal zich een wijziging in de 

beroepsbevolking voordoen. 
 
per juist gevolg  1  
 

• Internationale schaal 
In het antwoord dienen twee van de volgende gevolgen te worden beschreven: 

▬ Tuinbouwgebieden met een internationale allure, bijvoorbeeld het Westland, het gebied 
rond Venlo of het gebied rond Aalsmeer, zullen een (flink) deel van hun werkgelegenheid 
verliezen. 

▬ Dit verlies aan werkgelegenheid zal met een multipliereffect op andere sectoren 
doorwerken. 

▬ (Veel van de) vergaarde kennis op het gebied van de tuinbouw zal overbodig worden en niet 
meer als ‘exportartikel’ kunnen worden aangewend. 

▬ Er zal een wijziging optreden in de samenstelling van de Nederlandse handels- en 
betalingsbalans. 

▬ Verkeersstromen over langere afstanden zullen plaatsmaken voor verkeersstromen over 
kortere afstanden met andere/kleinere vervoermiddelen, met andere woorden het 
internationale transport zal in volume afnemen. 
 
per juist gevolg  1  
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Marokko 
 
Maximumscore 2 

 33  Uit het antwoord moet blijken dat: 
• in Casablanca de combinatie van gemiddelde jaartemperatuur en gemiddelde jaarlijkse 

neerslag  1  
• tot meer verdamping leidt dan in Meknès  1  

 
Indien alleen op het verschil in hoogteligging wordt gewezen   1  
 
Maximumscore 2 

 34  • Spaans protectoraat - B  1  
• Internationale zone - D  1  

 
Maximumscore 2 

 35  de groeiende wanverhouding tussen de bevolking(sgroei) en de ontwikkeling van de 
bestaansmiddelen 
 
Maximumscore 2 

 36  Voorbeelden van juiste omstandigheden zijn: 
• steile hellingen 
• hoge neerslag 
• voor bodemerosie gevoelige bodems 
• neerslag veelal in hevige buien 
• spaarzame begroeiing 

 
per juiste omstandigheid  1  
 
Maximumscore 3 

 37  Uit de omschrijving moet blijken dat: 
• de stedelijke overheid een stuk grond bouwrijp maakt (kavelindeling, ontsluiting enz.)  1  
• en vervolgens ook zorgt voor de meest elementaire voorzieningen als drinkwater, 

elektriciteit en riolering  1  
• waarop bewoners dan zelf een woning kunnen bouwen  1  

 
Maximumscore 1 

 38  Voorbeelden van een juist gegeven zijn: 
• het geringe aantal bidonvilles 
• de afwezigheid van industriegebieden 

 
Maximumscore 3 

 39  Voorbeelden van juiste oorzaken zijn: 
• anticonceptiemiddelen zijn hier beter te verkrijgen 
• betere opleiding / meer kennis omtrent anticonceptie 
• ‘modernere’ normen/waarden 
• gemiddelde huwelijksleeftijd ligt hoger 
• grotere woningnood (voor starters op de woningmarkt) 

 
per juiste oorzaak  1  
 
Maximumscore 1 

 40  De economie van de medina wordt gekenmerkt door de informele sectoren, die van de 
Europese stad door de formele sector. 
 

Einde 

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.




