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AARDRIJKSKUNDE BB

inzenden scores
Vul de scores van de kandidaten van uw school in op de optisch leesbare formulieren.
Zend die formulieren uiterlijk maandag 27 mei naar de Citogroep.
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BUREAU
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Vul de scores van de kandidaten van uw school in op de optisch leesbare formulieren.
Zend die formulieren uiterlijk maandag 27 mei naar de Citogroep.
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Het correctievoorschrift bestaat uit:
1. algemene regels voor de beoordeling
2. berekening cijfer
3. vakspecifieke regels
4. antwoordmodel

1 ALGEMENE REGELS VOOR DE BEOORDELING

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen van toepassing:
1. Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator scorepunten

toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn alleen de gehele getallen 0, 1, 2, .., n.

2. Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
2.1. indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen

aantal scorepunten toegekend;
2.2. indien een open vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de

te behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het
antwoordmodel;

2.3. 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;

2.4. indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerst gegeven antwoord beoordeeld;

2.5. indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerst gegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;

2.6. indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel
foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel
anders is aangegeven;

2.7. indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen
gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde
antwoord;

2.8. 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.

3. Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend
tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld.

4. Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid.

5. Indien de examinator meent dat in een examen of in een antwoordmodel een fout
of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de kandidaten alsof het examen
en antwoordmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan het
Examenbureau VBO/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.

6. Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

2 BEREKENING CIJFER

Na de normeringsvergadering wordt de vastgestelde omzettingstabel bekend gemaakt.
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3 VAKSPECIFIEKE REGELS

Voor het vak aardrijkskunde BB/B zijn geen vakspecifieke regels vastgesteld.

Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het antwoordmodel anders is vermeld

4 ANTWOORDMODEL

Het antwoordmodel start op de volgende pagina.
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Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.

DE NEDERLANDERS EN HUN VAKANTIEBESTEMMINGEN

HET WADDENGEBIED ||
1 C

2 D

3 maximumscore 1
waddentocht/wadlopen.

4 maximumscore 1
• Achmed heeft gelijk.
• Bij deze plaats is een dijk/is geen strand met duinen.

Opmerking
Voor de keuze van alleen Achmed of Joke worden geen punten gegeven.

5 maximumscore 1
Eén antwoord, bijvoorbeeld:

natuurliefhebbers
vakantiegangers
Waddenvereniging
natuurbeschermers

ZEELAND ||
6 maximumscore 2

Twee antwoorden, bijvoorbeeld:
autowegen
spoorlijnen
dijken
bruggen
dammen

Per juist antwoord 1

7 C

8 B

9 A

TURKIJE ||
10 B

Vraag Antwoord Scores



105c 5 ga naar de volgende pagina

11 maximumscore 2
Twee antwoorden, bijvoorbeeld:

mensen die werken in hotels/restaurants/bars/cafés
mensen die kamers verhuren
gidsen
taxichauffeurs

Per juist antwoord 1

Opmerking:
Voorbeelden van een beroep uit de informele sector mogen worden goed gerekend.

12 maximumscore 1
Eén antwoord, bijvoorbeeld:

de dolmus is goedkoper
men komt makkelijker in contact met de bevolking zelf
de dolmus komt vaker langs
de dolmus stopt overal

13 B

DE ALPENLANDEN ||
14 maximumscore 1

Eén antwoord, bijvoorbeeld:
extra bomen aanplanten
lawine-obstakels bouwen van hout/beton (lawinehekken)
(in het begin van het seizoen) zelf snel kleine lawines laten ontstaan door middel van
lawinekanonnen
galerijen

15 A

16 maximumscore 1
Eén antwoord, bijvoorbeeld:

je komt lekker uitgerust aan
snelle verbinding
geen last van files/mist/sneeuw/ongelukken
minder milieuverontreiniging

17 maximumscore 1
Zo kunnen lawines ontstaan.

18 C

SPANJE ||
19 D

20 D



105c 6 ga naar de volgende pagina

21 maximumscore 2
Twee antwoorden, bijvoorbeeld:

de rivier is te smal
de rivier is te ondiep
er zitten obstakels (eilandjes/een brug) in de rivier

Per juist antwoord 1

22 maximumscore 1
Eén antwoord, bijvoorbeeld:

olijfbomen kunnen goed tegen de hitte
olijfbomen kunnen goed tegen de droogte
andere gewassen (m.u.v. kurkeiken) kunnen niet goed tegen de droogte/hitte

23 A

24 C

25 maximumscore 1
Eén antwoord, bijvoorbeeld:

door mechanisatie waren/zijn er steeds minder landarbeiders nodig
in het Spaanse binnenland is er weinig ander werk

Opmerking
Een redenering vanuit de grote stad is ook goed.

26 maximumscore 1
hoogste percentage industrie in Barcelona

27 maximumscore 1
In Madrid zetelt de Spaanse regering.

28 B

29 maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat veel landen in Latijns-Amerika vroeger Spaans bezit
zijn geweest.

30 B

31 C

32 A

33 maximumscore 1
Eén antwoord, bijvoorbeeld:

toeristen laten vuil achter op het strand
toeristen zorgen voor veel afvalwater
toeristen zorgen voor geluidsoverlast
veel toeristen zorgen met hun auto voor luchtvervuiling

34 D
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35 maximumscore 2
Voorstander San Fermines, bijvoorbeeld:

de jongeren
de caféhouders in de binnenstad

Tegenstander San Fermines, bijvoorbeeld:
de dierenbeschermers
de dokters in het ziekenhuis

Per juist antwoord 1

36 maximumscore 1
Eén antwoord, bijvoorbeeld:
Voorstander:

het is een leuke uitdaging
cafés zijn open
het hoort bij de Spaanse cultuur

Tegenstander:
de dieren moeten onnodig lijden
er vallen gewonden, want het is erg gevaarlijk

Opmerking
Voor de keuze van alleen voorstander of tegenstander worden geen punten gegeven.
Alleen voor een juiste uitleg kunnen punten worden gegeven.
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