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Inzenden scores 
Uiterlijk op 21 juni de scores van de 
alfabetisch eerste vijf kandidaten per school 
op de daartoe verstrekte optisch leesbare 
formulieren naar de Citogroep zenden. 
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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 75 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 
 
Maximumscore 1 

 1  volgmigratie of voorbeelden daarvan 
 
Maximumscore 2 

 2  Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
sociaal-economisch: het hogere opleidingsniveau van de arbeidsmigranten  1  
demografisch: het hogere percentage vrouwelijke arbeidsmigranten  1  
 
Maximumscore 2 

 3  Uit het antwoord moet blijken dat er dan genoeg geld gespaard kan worden om de kosten 
van migratie te betalen.  
 
Maximumscore 2 

 4  Uit de verklaring moet blijken dat de kosten voor lange afstand migratie hoger zijn, 
waardoor de bereidheid om te migreren daar pas vanaf een hoger gemiddeld inkomen per 
hoofd ontstaat. 
 
Maximumscore 2 

 5  Uit de verklaring moet blijken dat door de toename van het inkomen per hoofd de 
economische noodzaak om te migreren minder wordt. 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 4 

 6  A: Standpunt van L. van Wissen 
Voorbeelden van juiste argumenten zijn: 

• Een quoteringsregeling lost sneller de huidige knelpunten op de arbeidsmarkt op. 
• Een quoteringsregeling zorgt voor een helder toelatingsbeleid. 
• Een quoteringsregeling maakt het mogelijk om op tijd te zorgen voor de voorzieningen die 

nodig zijn voor de opvang van de immigranten. 
 
per juist argument  1  
 
B: Standpunt van H. Roodenburg 
Voorbeelden van juiste argumenten zijn: 

• Er is in Nederland een relatief lage arbeidsparticipatie. 
• Arbeidsmigratie leidt op de langere termijn tot volgmigratie (overkomende gezinnen die een 

groot beroep doen op de overheidsvoorzieningen). 
• Arbeidsmigratie kan leiden tot sociale problemen, die onder andere te maken hebben met 

integratie. 
 
per juist argument  1  
 
Maximumscore 2 

 7  Voorbeelden van het juiste soort statistische informatie zijn:  
• Het aandeel van de migranten dat een beroep doet op een uitkering. 
• Het aandeel van de kinderen van migranten dat een beroep doet op onderwijsvoorzieningen. 
• De belastinginkomsten die afkomstig zijn van immigranten. 

 
per juiste soort informatie  1  
 
Maximumscore 2 

 8  Uit het antwoord moet blijken dat er op een vrijgekomen plek in de stad wonen en werken 
op korte afstand van elkaar worden geconcentreerd. 
 
Maximumscore 3 

 9  A: A-locatie  1  
B: Voorbeelden van juiste argumenten zijn: 

• Het is een knooppunt van openbaarvervoer (station, bus, sneltram). 
• Er is een groot aantal instellingen aanwezig die veel bezoekers trekken. 

 
per juist argument  1  
 
Maximumscore 2 

 10  Voorbeelden van juiste redenen zijn: 
• lagere grondprijzen 
• betere bereikbaarheid per auto 
• meer parkeerplaatsen per bedrijf 

 
per juiste reden  1  
 
Maximumscore 3 

 11  De verondersteling gaat niet op voor de regio’s Apeldoorn en Arnhem: Het aandeel 
kantoorachtige arbeidsplaatsen is in het stadscentrum van beide steden tussen 1986 en 1996 
gestegen ten opzichte van de regio  2  
De veronderstelling gaat wel op voor de regio Eindhoven: Hier is het aandeel 
kantoorachtige arbeidsplaatsen tussen 1986 en 1996 afgenomen ten opzichte van de regio  1  

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 3 

 12  A: Arnhem  1  
B: De regio Arnhem heeft tussen 1986 en 1996 de sterkste relatieve stijging  
(van 10,5–12,2%) van het aandeel van kantoorachtige activiteiten gekregen in het 
stadscentrum  2  
 
Politiek en Ruimte 
 
Maximumscore 3 

 13  Voorbeelden van juiste factoren zijn 
• Nigeria kent grote etnische verschillen. 
• Nigeria kent grote religieuze verschillen. 
• Nigeria kent grote verschillen in taal. 

 
per juiste factor  1  
 
Maximumscore 4 

 14  Voorbeelden van juiste verklaringen zijn:  
A: Nigeria heeft (verreweg) de meeste inwoners van Afrika waardoor het (op continentale 
schaal gezien) een belangrijke (militaire) macht is  2  
B: Nigeria heeft belangrijke inkomsten uit aardolie waardoor het (in principe) een rijk land 
is   2  
 
Maximumscore 4 

 15  Voorbeelden van juiste motieven zijn: 
• Een economisch motief: de inkomsten uit de aardoliewinning zijn dan uitsluitend voor de 

inwoners van Zuid-Nigeria. 
• Een politiek motief: inwoners van het zuiden van Nigeria vinden dat de noorderlingen te 

veel politieke invloed hebben. 
 
per juist motief  2  
 
Maximumscore 2 

 16  Uit de uitleg moet blijken dat Abuja niet in het woongebied van één van de grote etnische 
groepen ligt,   1  
waardoor deze stad als nationaal symbool kan functioneren  1  
 
Opmerking 
Een antwoord dat verwijst naar de ligging van Abuja in een (eigen) federaal district mag 
worden goedgerekend. 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 4 

 17  Voorbeeld van een volledig juist antwoord: 
– Argument vóór:   1  
Het was wel een goed besluit omdat zo grensoorlogen / het uiteenvallen van de (net 
onafhankelijk geworden) staten in Afrika voorkomen kon(den) worden. 
– Argument tegen:  1  
Het was niet zo’n goed besluit omdat daardoor de oude koloniale grenzen, die geen 
rekening hielden met de verspreiding van etnische groepen over het Afrikaanse continent, in 
stand werden gehouden. 
– Afweging:  2  
Ik ben het wel eens met dit besluit van de Organisatie van de Afrikaanse Eenheid omdat op 
deze manier voorkomen is dat er veel slachtoffers zouden vallen (bij grensoorlogen / bij 
geweld door afscheidingsbewegingen). 
Ik ben het niet eens met dit besluit omdat het geen rekening houdt met het zelfbeschikkingsrecht 
van volkeren. 
 
Opmerking 
De cursief gedrukte begrippen zijn in dit antwoordvoorbeeld als correctienorm gebruikt. 
 
Maximumscore 1 

 18  de islamitische wereld 
 
Maximumscore 2 

 19  Zowel in de Zuid-Europese lidstaten van de EU als in de buurlanden rond de Middellandse 
Zee komt (veel) mediterrane landbouw voor; Zuid-Europa zal concurrentie ondervinden van 
de (vaak goedkopere) producten uit deze buurlanden. 
 
Maximumscore 2 

 20  Voorbeelden van juiste redenen zijn: 
• Het bevordert de vrede en veiligheid in deze regio. 
• De (illegale) migratie vanuit Noord-Afrika en het Nabije-Oosten kan dan beter aangepakt 

worden. 
• Verhoging van de levensstandaard in Noord-Afrika en het Nabije-Oosten leidt tot minder 

migratie vanuit deze gebieden naar de landen van de EU. 
• Verhoging van de levensstandaard in Noord-Afrika en het Nabije-Oosten, met als gevolg 

daarvan meer exportmogelijkheden voor de EU. 
 
per juiste reden  1  
 
Maximumscore 2 

 21  Voorbeelden van juiste redenen zijn: 
• de lagere loonkosten 
• de snel groeiende afzetmarkt 
• minder strenge milieueisen 

 
per juiste reden  1  
 
Maximumscore 1 

 22  Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
• de politieke onzekerheid in deze regio 
• de bureaucratie / de grote overheidsbemoeienis 

Antwoorden Deel- 
scores
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Mens en Milieu 
 
Maximumscore 3 

 23  A: de uiterwaarden  1  
B: Voorbeelden van een juist argument zijn:  2  

• De uiterwaarden worden extensief benut. 
• De meeste uiterwaardgebieden staan met elkaar in verbinding. 

 
Maximumscore 2 

 24  Voorbeelden van een juist argument zijn: 
• Er was geen sprake van een grote groei van de veestapel in een periode van zeven jaren 

voorafgaand aan de droogtejaren 1972–1974. 
• Voorafgaand aan de droogtejaren 1984–1985 was sprake van een herstel van de veestapel 

tot voor een groot deel boven het niveau van 1972 zonder een ineenstorting van de 
veestapel. 

• Voorafgaand aan de droogtejaren veranderde de oppervlakte weidegrond nauwelijks (met 
name nomaden nemen een groter gebied in gebruik als een voedseltekort dreigt).  
 
Maximumscore 2 

 25  Een voorbeeld van een juist argument is: 
De bevolkingsgroei (bron 15) draagt bij aan een intensivering en uitbreiding van het 
landbouwareaal. 
 
Maximumscore 2 

 26  Uit de uitleg moet blijken dat door internationale afspraken de toevoer van rivierwater voor 
het zuiden van Niger moet worden veiliggesteld zodat droogteproblemen voorkomen 
worden. 
 
Maximumscore 5 

 27  Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
A: Als gevolg van bijvoorbeeld het overmatig gebruik van grondwater daalt de 
grondwaterspiegel waardoor een deel van de vegetatie afsterft en de bovenlaag van de 
bodem niet meer wordt vastgehouden en gaat verstuiven  1  
B: Via een efficiënter irrigatiesysteem (bijvoorbeeld druppelirrigatie) kan de agrarische 
productie op peil blijven,  1  
C1: zonder dat de grondwaterspiegel blijvend verlaagd wordt  1  
C2: Door de verbeterde waterhuishouding zullen de inwoners minder geneigd zijn naar de 
steden te trekken  1  
C3: Nederlandse bedrijven kunnen voor de benodigde kennis en het materieel zorgen, 
waardoor ook een bijdrage aan onze economie wordt geleverd  1  
 
Opmerking 
Voor een overschrijding van het aantal gebruikte woorden dienen geen punten in mindering 
te worden gebracht. 
 
Maximumscore 2 

 28  2: overbeweiding of andere voorbeelden van milieuvijandige activiteiten  1  
4: verkleining van milieugebruiksruimte  1  
 
Maximumscore 2 

 29  Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Vermindering van biodiversiteit kan leiden tot het verdwijnen van planten(soorten) die van 
belang zijn voor het maken van nieuwe geneesmiddelen. 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 2 

 30  Uit het antwoord moet blijken dat dit te zien is aan het grote aantal grote bedrijfsgebouwen 
in een klein agrarisch gebied. 
 
Maximumscore 2 

 31  ’s Winters, in tegenstelling tot de zomer, stijgt de concentratie vanwege de verwarming van 
gebouwen  1  
’s Winters, in tegenstelling tot de zomer, stijgt de concentratie doordat de vegetatie geen 
CO2 opneemt  1  
 

 
Einde 

Antwoorden Deel- 
scores


