
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 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.  
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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; 
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 examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk 
van de kandidaten alsof examen 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 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.  
 
N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde 
scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 
3 Vakspecifieke regel 
 
Voor het examen aardrijkskunde VWO kunnen maximaal 71 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
 
 
Migratie en mobiliteit 
 
Opgave 1 
 
Maximumscore 2 

 1  • de randgemeenten van de drie grote steden  1  
• de provincie Flevoland  1  

 
Maximumscore 2 

 2  Uit de beschrijving moet blijken dat: 
• in de jaren ’60 en ’70 zich hier veel jonge gezinnen vestigden  1  
• veel mensen die zich daar toen gevestigd hebben, inmiddels de leeftijd van 65 jaar bereikt 

hebben (terwijl hun kinderen de gemeente/provincie verlaten hebben)  1  
 
Maximumscore 2 

 3  • vertrek van jongeren (vanwege gebrek aan bestaansmiddelen)   1  
• vestiging van (gepensioneerde) ouderen  1  

 
Opgave 2 
 
Maximumscore 2 

Antwoorden Deel- 
scores

 4  Voorbeelden van juiste ontwikkelingen zijn: 
• De economie in de nieuwe EU-lidstaten blijft achter in ontwikkeling. 
• In de overige EU-landen worden maatregelen genomen die de migratie sterk beperken. 

 
per juiste ontwikkeling  1  
 
Maximumscore 2 

 5  Voorbeelden van een juiste uitleg zijn: 
• Bepalend voor het al dan niet ontstaan van problemen op de Nederlandse arbeidsmarkt is of 

er arbeidsmigranten komen met beroepen waar vraag naar is. 
• Mogelijk worden aan de onderkant van de arbeidsmarkt Nederlandse arbeidskrachten 

verdrongen. 
 
Maximumscore 1 

 6  Deze gebieden hebben alle een perifere ligging. 
 
Maximumscore 3 

 7  Voorbeelden van juiste bevolkingskenmerken van deze gebieden zijn: 
• hoge werkloosheid 
• laag BNP/hoofd van de bevolking 
• hoog percentage van de beroepsbevolking werkzaam in de landbouw 
• laag opleidingsniveau 

 
per juist bevolkingskenmerk  1  
 
Maximumscore 2 

 8  Voorbeelden van juiste redenen zijn: 
• Migranten uit nieuwe EU-landen verschillen weinig in godsdienst/cultuur met 

Nederlanders. 
• Migranten uit nieuwe EU-landen zijn redelijk tot goed opgeleid. 
• Het gaat in veel gevallen om seizoensmigranten die hier niet zullen integreren. 

 
per juiste reden  1  
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Opgave 3 
 
Maximumscore 2 

 9  Juiste voorbeelden zijn: 
• de ligging ten opzichte van Schiphol 
• de ligging bij een (gepland) station van de HSL 
• de ligging ten opzichte van het centrum van Amsterdam / de ligging ten opzichte van een 

aantrekkelijk grootstedelijk milieu 
 
per juist voorbeeld  1  
 
Maximumscore 3 

 10  • A-locatie  1  
 
Voorbeelden van juiste argumenten zijn: 

• Er is sprake van een hoge bezoekersintensiteit. 
• Deze locatie is goed bereikbaar per openbaar vervoer. 
• Het aantal arbeidsplaatsen per hectare is hoog. 

 
per juist argument  1  
 
Maximumscore 1 

 11  Een voorbeeld van een juist argument is: 
Bij het dokmodel kunnen er meer functies gestapeld worden / kunnen er meer verschillende 
functies naast elkaar worden gesitueerd. 
 
Maximumscore 2 

 12  Voorbeelden van juiste argumenten zijn: 
• Bij het dokmodel is geluidsoverlast door auto- en treinverkeer op de Zuidas minimaal. 
• Bij het dokmodel vormt de Zuidas geen brede verkeersbarrière tussen twee stadswijken. 

 
per juist argument  1  
 
Vervoer en ruimtelijke inrichting 
 
Opgave 4 
 
Maximumscore 2 

Antwoorden Deel- 
scores

 13  • ja   0  
Een voorbeeld van een juiste argumentatie vóór is: 

• Indien Duisburg wordt aangedaan dan wordt de ‘Landbridge’ rendabeler   1  
• omdat er niet alleen goederen vanuit Rotterdam maar ook vanuit Duisburg naar de 

Oostzeehavens v.v. kunnen worden vervoerd   1  
 

• nee   0  
Een voorbeeld van een juiste argumentatie tégen is: 

• Indien Duisburg wordt aangedaan, maakt de spoorshuttle een omweg / is er een extra  
laad-/lospunt  1  

• waardoor er tijdverlies optreedt  1  
 
Maximumscore 2 

 14  Voorbeelden van een juiste uitleg zijn: 
• Hamburg en Bremerhaven hebben betere achterlandverbindingen dan Rostock.  
• Hamburg en Bremerhaven hebben betere havenfaciliteiten dan Rostock.  
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Maximumscore 2 

Antwoorden Deel- 
scores

 15  Voorbeelden van juiste redenen zijn:  
• Rotterdam is beter bereikbaar voor de zeer grote containerschepen van de jongste generatie. 
• Rotterdam is nu al de grootste haven van de wereld. Bij toenemend aantal containers per 

schip kunnen door verladers en transporteurs de grootste economische schaalvoordelen 
worden behaald.  
 
per juiste reden  1  
 
Opgave 5 
 
Maximumscore 2 

 16  ▬ Een voorbeeld van een juist bedrijfseconomisch argument is:  1  
Concentratie op één luchthaven leidt tot vermindering van de kosten. 
 

▬ Voorbeelden van een juist vervoerskundig argument zijn:  1  
• Concentratie op één luchthaven vermindert de overlap die er nu nog is bij de 

intercontinentale netwerken. 
• Concentratie op één luchthaven leidt tot maximalisatie van het aantal doorverbindingen. 

 
Maximumscore 2 

 17  • meest complementair: Afrika  1  
• minst complementair: Azië  1  

 
Maximumscore 3 

 18  • Uit de beschrijving moet blijken dat Air France veel meer verbindingen met Afrika 
onderhoudt dan de KLM  1  
 
Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 

• Frankrijk bezat tot de zestiger jaren van de 20e eeuw veel koloniën in Afrika  1  
• waarmee het land politiek en economisch nog steeds nauw verbonden is  1  

 
Maximumscore 1 

 19  de HSL-Oost 
 
Opgave 6 
 
Maximumscore 3  

 20  • Nigeria  1  
Uit de argumentatie moet blijken dat: 

• stroomafwaarts gelegen landen groot belang hebben bij goed waterbeheer in 
stroomopwaarts gelegen landen  1  

• Nigeria (via de rivier de Benue) stroomafwaarts ligt ten opzichte van Kameroen  1  
 
Maximumscore 2  

 21  Uit de uitleg moet blijken dat: 
• deze landen toen net onafhankelijk waren geworden  1  
• waardoor anders dan in het koloniale tijdperk, zo’n organisatie nodig was om conflicten 

over het gebruik van de Niger te voorkomen  1  
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Maximumscore 2  

Antwoorden Deel- 
scores

 22  Voorbeelden van juiste gebiedskenmerken zijn: 
• Niger heeft een veel lagere bevolkingsdichtheid dan Nigeria. 
• Niger beschikt over minder natuurlijke hulpbronnen dan Nigeria. 
• Niger heeft een meer geconcentreerde bevolking dan Nigeria. 

 
per juist gebiedskenmerk  1  
 
Maximumscore 2  

 23  ▬ Uit het antwoord moet blijken dat Mali een intervening opportunity / tussenliggende 
mogelijkheid kent:  1  

▬ Eén van de onderstaande:   1  
• de rivier de Senegal die ook door Mali stroomt en uitmondt in de Atlantische Oceaan 
• de spoorlijn van Bamako naar de Atlantische Oceaan (Dakar) 

 
Actieve aarde 
 
Opgave 7 
 
Maximumscore 2 

 24  Uit de uitleg moet blijken dat dit patroon is ontstaan:  
• doordat aan weerszijden van de midoceanische rug   1  
• tegelijkertijd nieuwe oceanische korst wordt gevormd  1  

 
Maximumscore 1 

 25  het verschil in plaatsnelheid in beide oceanen 
 
Maximumscore 1 

 26  basalt  
 
Maximumscore 2 

 27  • Hoe verder van de oceanische rug hoe langer het sedimentatieproces heeft geduurd  1  
• Hoe verder van het continent hoe minder sediment beschikbaar is  1  

 
Maximumscore 2 

 28  Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 
• De afzettingen bestaan hier alleen uit basalt  1  
• Stollingsgesteenten als basalt kunnen door hun ontstaanswijze geen fossiele brandstoffen 

bevatten  1  
 
Maximumscore 1 

 29  IJsland 
 
Opgave 8 
 
Maximumscore 1 

 30  schildvulkaan 
 
Maximumscore 2 

 31  Uit de verklaring moet blijken dat: 
• de meest westelijke eilanden ouder zijn  1  
• waardoor zij gedurende langere tijd zijn geërodeerd  1  
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Maximumscore 2 

Antwoorden Deel- 
scores

 32  Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
• De afstand tussen het midden van Hawaii en Midway is 11 centimeter op de kaart. De 

werkelijke afstand is 11 × 24.000.000 cm = 264.000.000 cm  1  
• De plaatsnelheid is de afgelegde afstand gedeeld door de tijd waarin de afstand is afgelegd. 

In dit geval dus 264.000.000 cm gedeeld door 27.200.000 jaar is afgerond 10 cm per jaar  1  
 
Maximumscore 3 

 33  Uit de verklaring moet blijken dat: 
• Hawaii onder invloed ligt van de noordoostpassaat  1  
• die regen brengt aan de loefzijde/noordoostzijde  1  
• terwijl het zuidwesten in de regenschaduw ligt   1  

 
Opgave 9 
 
Maximumscore 2 

 34  Uit de verklaring moet blijken dat: 
• zware aardbevingen in de regel aan de rand van platen voorkomen  1  
• Nederland niet in de buurt van een plaatrand ligt  1  

 
Maximumscore 2 

 35  Uit de verklaring moet blijken dat: 
• sedimentpakket A in een slenk ligt / is gedaald en sedimentpakket B op een horst ligt / is 

opgeheven  1  
• waardoor er in gebied A meer opvulling met sediment is geweest dan in gebied B  1  

 
Maximumscore 3 

 36  • veranderen van ruimtelijke schaal  1  
• kaart 40A (51e druk: 36A)  1  
• kaart 70A (51e druk: 62A)  1  

 
 
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 24 juni naar de Citogroep. 
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