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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
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6 Bronvermeldingen 
 
 
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. 
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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; 

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. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 
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4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 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. 

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

7 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. 

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

9 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.  
 

NB 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 regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 53 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Migratie en de multiculturele samenleving 
 

 1 maximumscore 2 
• de Nederlandse taal  1 
• kennis van de Nederlandse samenleving / cultuur 1 
 

 2 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− Ze zijn hier vaak illegaal. 
− Ze blijven hier vaak maar korte tijd. 
− Ze hebben liever iets dan niets. 
− Ze hebben weinig keuze. 
− Ze zijn bang er uitgezet te worden (uit het land). 
− Deze manier van wonen is goedkoop. 
 
per juist antwoord  1 
 

 3 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Huisjesmelkers kopen de woningen op die wegtrekkende bewoners te 

koop aanbieden. 
− De vraag naar dit soort huisvesting neemt toe (door goedkope 

arbeidskrachten). 
 

 4 A 
 

 5 maximumscore 2 
• 1 = onjuist 1 
• 2 = onjuist 1 
 
 
 

Vraag Antwoord Scores 



 

 700045-2-728c 5 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores 

 6 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− slechte kwaliteit van de woningen 
− hoge werkloosheid 
− veel criminaliteit 
− veel drugsoverlast 
− veel allochtonen 
− veel mensen met lage inkomens 
− weinig groenvoorzieningen 
 
Indien drie antwoorden juist 2 
Indien twee antwoorden juist  1 
Indien één antwoord juist  0 
 

 7 A 
 

 8 D 
 

 9 maximumscore 1
1 = onjuist 
2 = onjuist 
 
Indien twee antwoorden juist  1 
Indien één antwoord juist 0 
 

 10 maximumscore 2 
K = huwelijksmigratie 
L = asielaanvragen 
M= gezinshereniging 
 
Indien drie antwoorden juist 2 
Indien twee antwoorden juist  1 
Indien één antwoord juist 0 
 

 11 maximumscore 1 
het strengere asielbeleid 
 

 12 maximumscore 1 
Er zijn minder banen / economische teruggang in Nederland. 
 

 13 B 
 

 14 A 
 

 15 A 
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Vraag Antwoord Scores 

 16 maximumscore 1 
de Rio Grande 
 

 17 D 
 

 18 C 
 

 19 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juiste reden bij blanken zijn:  1 
− Er komen minder Afro-Amerikanen terug. 
− minder criminaliteit 
Voorbeeld van een juiste reden bij Afro-Amerikanen zijn:  1 
− (meer) kans om elders een nieuw bestaan op te bouwen 
 

Leefbaarheid en zorg in stedelijke en landelijke gebieden 
 

 20 C 
 

 21 D 
 

 22 A 
 

 23 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− meer openbaar groen 
− parkeergarages 
− minder fabrieken, bedrijven en bedrijfsterreinen 
− meer bijzondere gebouwen 
 
per juist antwoord  1 
 
Opmerking 
Ook goed gerekend mag worden: minder woningen / meer winkels. 
 

 24 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de vrijkomende terreinen in de stad 
worden opgevuld met woningen. 
 

 25 A 
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Vraag Antwoord Scores 

 26 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− parkeeroverlast 
− geluidsoverlast 
− waardedaling van de woningen 
− meer verkeer 
 
per juist antwoord  1 
 

 27 A 
 

 28 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− de nabijheid van het Kralingse bos 
− de nabijheid van de Rotte / water 
− de nabijheid van het stadscentrum 
− goede bereikbaarheid van de wijk 
 
per juist antwoord   1 
 

 29 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Er zal een meer gemengde bevolking komen. 
− Het wordt economisch beter. 
 
Opmerking 
Er komen minder zwarte scholen mag worden goed gerekend. 
 

 30 A 
 

 31 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− (lantaarns bij) (snel)wegen 
− (lantaarns bij) bedrijventerreinen 
− kassen 
 
per juist antwoord  1 
 
Opmerking 
Haventerreinen mag worden goed gerekend. 
 

 32 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat door het wegtrekken / wegblijven van 
jongeren / het overlijden van oudere bezoekers het aantal klanten daalt. 
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Vraag Antwoord Scores 

 33 maximumscore 1 
Het aantal inwoners van Flevoland neemt sterker toe dan dat van de 
andere provincies / het is een jonge provincie. 
 

 34 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− In plattelandsgebieden krijg je door deze afname nog minder 

voorzieningen. 
− In stedelijke gebieden blijven nog genoeg mogelijkheden over. 
− De afstand neemt toe. 
 

 35 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− de plaatselijke middenstand: zij behouden hun klanten 
− het verenigingsleven: zij behouden hun leden 
− de gemeente: behoud / minder daling van inkomsten 
 
Opmerking 
Alleen groep genoemd 0 punten. 
 

 36 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− De brede galerijen zijn toegankelijk voor scootmobielen / elektrische 

rolstoelen / rollators 
− De galerijen zijn overdekt. 
 
Opmerking 
Ook goed gerekend mag worden er zijn geen drempels bij de deuren / er  
zijn bredere deuren. 
 

 37 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat het grootste aantal hiv-besmettingen 
wordt aangetroffen in de Derde Wereld. 
 

 38 maximumscore 1 
Afrika ten zuiden van de Sahara 
 

 39 B 
 

 40 C 
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Vraag Antwoord Scores 

 41 maximumscore 1 
De kwalitatieve honger, omdat eiwitten en vitaminen (gevarieerder eten) 
duur zijn (is). 
 
Opmerking 
Alleen kwalitatieve honger genoemd 0 punten. 
 

 42 maximumscore 2 
Voorbeelden van een natuurlijke oorzaak zijn:  1 
− vulkaanuitbarsting 
− sprinkhanenplaag 
− aardbeving 
− extreme droogte 
− overstromingen 
Voorbeelden van een menselijke oorzaak zijn:  1 
− oorlog 
− plunderingen 
− menselijk falen 
 
Opmerking 
Misoogst(en) mag niet goed gerekend worden want het is een gevolg van 
bovenstaande voorbeelden. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 22 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
foto 1   Bron: de Volkskrant, 15-1-2005 
foto’s 2 en 3   Bron: NRC Handelsblad, 19-11-2005 
tekst 1   Bron: NRC Handelsblad, 19-11-2005 
figuur 1   Vrij naar: Demos, oktober/november, 2005  
kaart 1   Vrij naar: de Volkskrant, 9-11-2005 
kaart 2   Vrij naar: De Basis Bosatlas, 2001 
tekst 2   Vrij naar: de Volkskrant, 8-11-2005 
tekst 3   Vrij naar: de Volkskrant, 12-11-2005 
tabel 1   Vrij naar: Integratiekaart, WODC, 2005 
figuur 2   Vrij naar: Demos, oktober/november, 2005 
diagram 1   Vrij naar: CBS, Allochtonen in Nederland, 2004 
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6 Bronvermeldingen (vervolg) 
 
tekst 4   Vrij naar: De Stentor, 6-12-2005 
foto 4    Bron: NRC Handelsblad, 10-7-2004 
foto 5   Bron: www.john-daly.com 
kaart 3   Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2003 
foto 6   Bron: Maandblad van NRC Handelsblad, november 2005 
kaart 4   Bron: Maandblad van NRC Handelsblad, november 2005 
tekst 5   Bron: Maandblad van NRC Handelsblad, november 2005 
tabel 2   Vrij naar: www.gnocdc.org/orleans 
foto’s 7, 8, 9 en 10  Vrij naar: Eigen archief/Utrechts Nieuwsblad, 5-4-2005 
kaarten 5 en 6   Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2003 
foto 11   Bron: Het Drenthe Journaal, 15-12-2005 
kaart 7   Vrij naar: de Volkskrant, 24-3-2005 
kaart 8   Vrij naar: Utrechts Nieuwsblad, 21-3-2005 
diagram 2   Vrij naar: de Volkskrant, 4-1-2005 
grafiek 1   Vrij naar: de Volkskrant, 4-1-2005 
foto 12   Vrij naar: Aedes Magazine, 26-11-2005 
tekst 6   Vrij naar: Aedes Magazine, 26-11-2005 
kaart 9   Vrij naar: Algemeen Dagblad, 1-12-2005 
kaarten 10, 11 en 12 Vrij naar: Nationale Atlas Volksgezondheid, RIVM, 2005 
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