
400035-2-15c  Begin 

  

inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste 
vijf kandidaten per school in het programma 
Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare 
formulieren. 
Zend de gegevens uiterlijk op 25 juni naar de 
Citogroep. 

aa
rd

rij
ks

ku
nd

e 
(n

ie
uw

e 
st

ijl
) 20 04

Tijdvak 2

Correctievoorschrift  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

                                          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.



400035-2-15c 2 Lees verder 

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 71 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 (nieuwe stijl) VWO zijn geen vakspecifieke regels vastgesteld. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
 
Politiek en ruimte 
 
Opgave 1 
 
Maximumscore 2 

 1  Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
• godsdienst, gebruikte kaart 190C of D (51e druk: 168C of D) 
• taal, gebruikte kaart 190B (51e druk: 168B) 

 
per combinatie van juiste kenmerk en juiste kaart  1  
 
Maximumscore 1 

 2  Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
• een grotere autonomie, los van Moskou / meer gericht op het westen 
• het lidmaatschap van de EU (en dat is moeilijk verenigbaar met dat van het GOS) 

 
Maximumscore 2 

 3  Voorbeelden van juiste redenen zijn: 
• Tatarstan maakt deel uit van de Russische Federatie. 
• De Russische regering is bezorgd over de positie van de Russen in een volledig 

onafhankelijk Tatarstan. 
 
per juiste reden  1  
 
Maximumscore 1 

 4  kaart 121C (51e druk: 109C) 
 
Maximumscore 3 

 5  Een voorbeeld van een juiste argumentatie is: 
• Omdat het Russisch het cyrillisch alfabet gebruikt  1   
• en in de multinationale Russische Federatie Russisch de voertaal is  1  
• zou het toestaan van een niet-cyrillische schrijftaal de integratie van minderheden in de 

Federatie verzwakken  1  
 
Opgave 2 
 
Maximumscore 2 

 6  • Uit het antwoord moet blijken dat ook het Fins, Estisch en het Hongaars geen 
Indogermaanse talen zijn, terwijl Finland, Estland en Hongarije wel lid zijn / mogen worden 
van de EU  1  

• gebruikte kaart: 76C (51e druk: 69A)  1  
 
Maximumscore 2 

 7  Een juist antwoord verwijst naar de ligging van Cyprus voor de kust van West-Azië. 
 
Maximumscore 2 

 8  Het nieuwe EU-land Letland heeft een lager BNP/hoofd dan Turkije. 
 
Maximumscore 2 

 9  • Uit de uitleg moet blijken dat ook in Europa een niet onaanzienlijk deel van de bevolking 
behoort tot het islamitische geloof  1  

• gebruikte kaart: 76A (51e druk: 69B)  1  
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 10  Voorbeelden van politieke argumenten op grond waarvan de EU toetreding van Turkije 
voorlopig nog tegenhoudt, zijn: 

• Turkije moet eerst de kwestie Cyprus (helpen) oplossen. 
• Turkije moet de mensenrechten beter naleven. 
• Turkije moet eerst de positie van de Koerden verbeteren. 
• Turkije moet eerst de relatie met Griekenland verbeteren. 
• Turkije dient eerst de volkerenmoord op de Armeniërs (in het begin van de 20e eeuw) te 

erkennen. 
 
per juist argument  1  
 
Maximumscore 1 

 11  Voorbeelden van een juist argument zijn: 
• Turkije zou zich wel eens van Europa kunnen afwenden en toenadering tot de (islamitische) 

landen van het Midden-Oosten kunnen gaan zoeken. 
• radicalisering van Turken binnen Europa 

 
Vervoer en ruimtelijke inrichting 
 
Opgave 3 
 
Maximumscore 2 

 12   52e druk – Mijnbouw, industrie en toerisme / 150B 
(51e druk – Mijnbouw en industrie / 137B) 
 
Maximumscore 1 

 13  de aanwezigheid van watervallen en stroomversnellingen / onbevaarbaarheid 
 
Maximumscore 2 

 14   Uit de beschrijving moet blijken dat in Angola de spoorlijnen uitsluitend van het binnenland 
naar de kust lopen zonder met elkaar verbonden te zijn. 
 
Maximumscore 2 

 15  Uit de beschrijving moet blijken dat in de Democratische Republiek Kongo de spoorwegen 
in combinatie met de rivieren een aaneengesloten/samenhangend netwerk met  
dwarsverbindingen vormen. 
 
Maximumscore 4 

 16  Uit de verklaring moet blijken dat: 
• Angola over een lange kustlijn beschikt  1  
• waardoor steeds de kortste/goedkoopste route naar zee kon worden gekozen (waardoor 

integratie van het transportnet niet nodig was)  1  
• de Democratische Republiek Kongo slechts een zeer smalle kuststrook heeft waarin de 

enige natuurlijke route naar zee, de Kongo-rivier, uitmondt  1  
• en waarbij de onbevaarbare gedeelten van deze rivier aangevuld konden worden met 

spoorwegen  1  
 
Opgave 4 
 
Maximumscore 2 

 17  • Europese schaal: het aandeel van de primaire en secundaire hubs is gedaald ten gunste van 
de kleine en zeer kleine luchthavens  1  

• Mondiale schaal: het aandeel van de primaire hubs is gestegen ten koste van alle andere 
typen luchthavens  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 1 

 18  Uit het antwoord moet blijken dat in de Verenigde Staten sprake is van één nationaal 
luchtvaartbeleid, terwijl in Europa het luchtvaartbeleid per land kan verschillen / veel 
Europese landen een nationale luchtvaartmaatschappij hebben. 
 
Maximumscore 1 

 19  Uit het antwoord moet blijken dat in Europa de stedelijke centra in het algemeen dichter bij 
elkaar liggen, waardoor er gemakkelijker alternatieven (trein) voor het vliegverkeer zijn dan 
in de VS. 
 
Opmerking 
Het antwoord dat in de VS alternatieven voor het vliegverkeer veel minder goed ontwikkeld 
zijn, mag ook worden goed gerekend. 
 
Maximumscore 2 

 20   Voorbeelden van juiste argumenten zijn: 
• Door een groter aantal passagiers kunnen er meer bestemmingen worden aangeboden. 
• Door een groter aantal passagiers kan een groter aantal frequenties naar andere gebieden 

aangeboden worden. 
• Door een groter aantal passagiers kunnen er meer voorzieningen voor reizigers in stand 

gehouden worden. 
 
per juist argument  1  
 
Opgave 5 
 
Maximumscore 2 

 21  Een voorbeeld van een juist argument is: 
Door de aanleg van de Westerscheldetunnel komt Vlissingen relatief dichterbij het 
Vlaamse- en Noord-Franse achterland te liggen. 
 
Maximumscore 2 

 22  Voorbeelden van juiste argumenten zijn: 
• De afstand van de Noordzee naar de haven van Vlissingen is veel korter dan die naar 

Antwerpen. 
• De vaargeul naar de haven van Vlissingen is dieper dan die naar de haven van Antwerpen. 

 
per juist argument  1  
 
Maximumscore 4 

 23  • Met betrekking tot de milieudimensie:  1  
 zijn voorbeelden van een juist antwoord:  1  
▬ extra vervuiling door vrachtverkeer 
▬ meer geluidsoverlast door transport 
▬ onveiligheid (treinen door de Brabantse steden) 

 
• Met betrekking tot de economische dimensie:  1  

is een voorbeeld van een juist antwoord:  1  
Als gevolg van een andere routemogelijkheid loopt Noord-Brabant nu de economische 
spin off van het vrachtvervoer mis. 
 
Maximumscore 2 

 24  • Vanuit verkeersgeografisch oogpunt is een tunnel de enige optie, omdat een brug te veel 
hindernissen oplevert voor het scheepvaartverkeer van en naar Antwerpen  1  

• Vanuit fysisch-geografisch oogpunt lag een brug meer voor de hand vanwege de diepe 
vaargeul, waardoor de tunnel erg diep komt te liggen  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Mens en milieu 
 
Opgave 6 
 
Maximumscore 1 

 25  het verschil in hoogtecijfers 
 
Maximumscore 2 

 26  Uit de verklaring moet blijken dat de veenlaag die nog aanwezig is in gebied B in gebied C 
is afgegraven. 
 
Maximumscore 2 

 27  Uit de verklaring moet blijken dat: 
• gebied C eerder (18e eeuw) is ingepolderd dan gebied A (19e eeuw)  1  
• de bemalingstechniek in de 18e eeuw (windmolens) minder ver ontwikkeld was dan in de 

19e eeuw (stoomgemalen)  1  
 
Maximumscore 3 

 28  • veeteelt/grasland  1  
Uit de verklaring moet blijken dat: 

• vanwege de gevoeligheid voor inklinking/bodemdaling de grondwaterstand hoog gehouden 
moet worden  1  

• waardoor veel akkerbouwproducten niet kunnen worden verbouwd / het draagvermogen 
voor landbouwmachines (te) gering is  1  
 
Opgave 7 
 
Maximumscore 2 

 29  • afwenteling in de ruimte  1  
• afwenteling in de tijd  1  

 
Maximumscore 2 

 30  • Dit blijkt uit het feit dat de milieuvoordelen die de westerse wereld behaalt (minder 
verzuring) ten koste gaat van ernstige milieuverontreiniging in Norilsk (uitstoot van SO2) 
(afwenteling in de ruimte)  1  

• Voorraden (zeldzame) non-ferrometalen worden door de huidige generatie (in grote 
hoeveelheden) gebruikt, waardoor er (mogelijk) voor toekomstige generaties tekorten zullen 
optreden (afwenteling in de tijd)  1  
 
Maximumscore 2 

 31  Uit het antwoord moet blijken dat: 
• uit kaart 64G2 (51e druk: 56G2) blijkt dat het verkeer in 1990 voor maar liefst 55% 

verantwoordelijk was voor de uitstoot van stikstofoxiden (een belangrijke stof die bijdraagt 
aan het ontstaan van zure regen)  1  

• door grootschalige toepassing van de katalysator (specifiek gericht op het verkeer) bij de 
uitstoot van stikstofoxiden de grootste winst te behalen was  1  
 
Opgave 8 
 
Maximumscore 2 

 32  Uit de verklaring moet blijken dat: 
• de gebieden met een grote biodiversiteit voor de toekomst bewaard moeten worden (in 

verband met de functie als biologisch reservoir)  1  
en 

• deze gebieden momenteel dus geen rol in de productie kunnen spelen  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 33  Een voorbeeld van een juiste beschrijving is: 
De westerse/rijke wereld legt een onevenredig groot beslag op de milieugebruiksruimte die 
op aarde beschikbaar is. 
 
Maximumscore 2 

 34  De tegenstrijdigheid bestaat daaruit dat volgens de Kyotodoelstellingen de CO2-uitstoot 
teruggedrongen moet worden, terwijl het mainportbeleid het energieverbruik (en dus de 
CO2-uitstoot) bevordert. 
 
Maximumscore 2 

 35  • De instrumenten 1 en 3 leiden tot vermindering van CO2-uitstoot  1  
• terwijl instrument 2 slechts tot verschuiving van CO2-uitstoot tussen landen leidt  1  

 
Maximumscore 2 

 36  Voorbeelden van juiste argumenten zijn: 
• Het terugdringen van de mobiliteit gaat (misschien) ten koste van de economie. 
• Het terugdringen van de mobiliteit kan de vrijheid van de individuele burger aantasten. 

 
per juist argument  1  
 
 Einde 

Antwoorden Deel- 
scores
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