
 KB-0131-a-10-1-c 1 lees verder ►►►

Correctievoorschrift VMBO-KB 

2010 
tijdvak 1 

 
 

 aardrijkskunde CSE KB 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
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-09.0313, 31 maart 2009, zie www.examenblad.nl). 
Deze regeling blijft ook na het aantreden van het College voor Examens van kracht. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 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 het College voor Examens. 

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 het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de Regeling 
beoordeling centraal examen 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; 
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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. 

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 het College voor Examens. 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 56 scorepunten worden behaald. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

De Nederlanders en hun vakantiebestemmingen 
 

 1 A 
 

 2 C 
 

 3 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− De drukte wordt over een langere periode verspreid. 
− Door een langere periode kunnen meer mensen gebruik maken van de 

attractiepunten. 
− Er is sprake van een langer hoogseizoen. 
− Er is sprake van een langere periode met toeristen. 
 

 4 D 
 

 5 A 
 

 6 maximumscore 2 
1 = onjuist 
2 = juist 
3 = juist 
 
Indien drie antwoorden juist 2 
Indien twee antwoorden juist 1 
Indien één antwoord juist 0 
 

 7 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Het gaat hier niet om grote aantallen mensen (zoals bij 

massatoerisme). 
− Het zijn dure reizen die niet iedereen kan betalen. 
 

 8 A 
 

 9 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− De gidsen en dragers worden slecht betaald. 
− Een groot deel van de inkomsten gaat naar buitenlandse bedrijven. 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 10 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− kale hellingen 
− luchtvervuiling 
− verstoring rust 
− minder planten/dieren (aantasting natuur) 
− parkeeroverlast in de dorpen 
− horizonvervuiling door de aanleg van skiliften 
 
per juist antwoord  1 
 

 11 maximumscore 2 
a, c, f en g 
 
Indien vier antwoorden juist 2 
Indien drie of twee antwoorden juist 1 
Indien één antwoord juist 0 
 

 12 A 
 

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

 14 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− Er moet flink geklommen worden. 
− Men staat regelmatig stil om iets te bekijken. 
− Het terrein is moeilijk begaanbaar (losse stenen/ongelijk/gruis). 
 
per juist antwoord  1 
 

 15 A 
 

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

 17 maximumscore 1 
sport en sportieve recreatie
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Vraag Antwoord Scores

 18 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− A, want naar Oostenrijk gaan de meeste Nederlandse vakantiegangers 

op wintervakantie. 
− A, want naar bijvoorbeeld Frankrijk gaan de meeste Nederlandse 

vakantiegangers in de zomer. 
 
Opmerking 
Als alleen A wordt geantwoord levert dit geen punten op. 
 

 19 C 
 

 20 maximumscore 1 
Er is veel water voor nodig (waar toch al een tekort aan is). 
 

 21 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− Bij een werkvakantie is er wel en bij een all-inclusive vakantie is er  

geen of nauwelijks contact met de plaatselijke bevolking. 
− Bij een werkvakantie profiteert de plaatselijke bevolking wel en bij een 

all-inclusive vakantie niet of nauwelijks van het toerisme. 
− Bij werkvakanties is vooral sprake van actieve vakanties en bij  
 all-inclusive vakanties van passieve vakanties. 
− Bij werkvakanties is vooral sprake van kleinschalige vakanties en bij 

all-inclusive vakanties van massatoerisme. 
 
per juist antwoord  1 
 
Opmerking 
Goed gerekend mag worden: bij een werkvakantie leert men het land / de 
bevolking veel beter kennen dan bij een all-inclusive vakantie. 
 

 22 D 
 

 23 maximumscore 1 
een betonkust 
 

 24 maximumscore 1 
Cruiseschippassagiers overnachten op de boot. 
 
 

Omgaan met natuurlijke hulpbronnen 
 

 25 B 
 

 26 B 
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Vraag Antwoord Scores

 27 A 
 

 28 B 
 

 29 maximumscore 1 
Dat komt door de grote verdamping in de zomer / een kleine verdamping in 
de winter. 
 

 30 maximumscore 1 
Beide rivieren stromen door meerdere landen waardoor eventuele 
vervuiling van die landen in Nederland terechtkomt. 
 

 31 maximumscore 2 
1 = onjuist 
2 = juist 
3 = juist 
 
Indien drie antwoorden juist 2 
Indien twee antwoorden juist 1 
Indien één antwoord juist 0 
 

 32 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat bestrijdingsmiddelen door infiltratie in het 
grondwater terechtkomen. 
 

 33 A 
 

 34 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− als proceswater (suiker, papier) 
− als koelwater (bij elektriciteitscentrales) 
− als spoel-/afvalwater 
 

 35 A 
 

 36 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Het kappen van bossen in het gebied van de bovenloop en de 

middenloop. 
− Het steeds meer verharden van het oppervlak waardoor de bodem 

geen water meer opneemt. 
− De klimaatverandering veroorzaakt door het versterkte broeikaseffect. 
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Vraag Antwoord Scores

 37 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− Het aanwijzen/aanleggen van overloopgebieden. 
− Het uitdiepen van de rivier. 
− Het afgraven van de uiterwaarden. 
− Het verhogen/verleggen van (winter)dijken. 
 
per juist antwoord  1 
 

 38 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Om overtollig regenwater op te vangen. 
− Om het rioleringssysteem bij zware regenval te ontlasten. 
− Er komt meer water in de grond / minder verdroging. 
− Regenwater dat in de riolering terechtkomt, moet gezuiverd worden en 

dat hoeft niet met water uit de wadi. 
 

 39 A 
 

 40 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− drinkwaterreservoir 
− visvangst 
 

 41 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat wanneer er minder water beschikbaar 
komt, dit kan leiden tot belangentegenstellingen van Mali met zijn 
buurlanden. 
 

 42 maximumscore 2 
• Voorbeelden van een juist antwoord bij stroomopwaarts zijn: 1 
− Mensen moeten verhuizen door het ontstaan van het stuwmeer. 
− Er verdwijnt landbouwgrond door het stuwmeer. 
− Het stuwmeer zal op den duur dichtslibben. 
− Het stilstaande water is een broedplaats voor ziekteverwekkers 

(malaria). 
• Voorbeelden van een juist antwoord bij stroomafwaarts zijn: 1 
− Er wordt minder slib afgezet door overstromingen. 
− Er is minder water beschikbaar voor drinkwater/irrigatie. 
− Er treedt een verslechtering op van de waterkwaliteit (minder 

verdunning). 
− Vermindering van de beschikbaarheid van water kan leiden tot 

conflicten. 
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Vraag Antwoord Scores

 43 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− De financiële middelen zijn beperkt. 
− Mali is een arm land. 
 

 44 maximumscore 1 
door de toename van broeikasgassen in de atmosfeer  
 

 45 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− De zeehavens in dit gebied vriezen niet meer dicht. 
− Er komen nieuwe visgronden beschikbaar. 
− Er ontstaan kortere scheepvaartroutes. 
− De delfstofwinning in dit gebied wordt eenvoudiger. 
 
per juist antwoord  1 
 

 46 maximumscore 1 
Het is het ene jaar kouder/warmer dan het andere jaar. 
 

 47 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Australië is rijker dan Sudan. 
− Australië heeft ontziltingsinstallaties en Sudan niet.
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 7 juni naar Cito. 
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6 Bronvermeldingen 
 
bron 1 foto 1: De 12 Provincies, Teleac, 1983 
 foto 2: De 12 Provincies, Teleac, 1983 
 foto 3: http://worldwebtravel.eu 
 foto 4: Eigen Archief  
bron 2 vrij naar: de Volkskrant, 8-2-2007 
bron 3 vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
bron 4 vrij naar: Continu Vakantie Onderzoek, CBS, 2005 
bron 5 vrij naar: de Volkskrant, 6-9-2008 
bron 6 http://www.fotocommunity.it/pc/pc/display/15907677 
bron 7 vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
bron 8 vrij naar: Volkskrant magazine, 12-1-2008 
bron 9 vrij naar: Askja Reizen, brochure 2007 - 2008 
bron 10 vrij naar: de Volkskrant, 13-10-2007 
bron 11 vrij naar: de Volkskrant, 13-10-2007 
bron 12 vrij naar: de Volkskrant, 13-10-2007 
bron 13 vrij naar: De Bosatlas van Nederland, 2007 
bron 14 vrij naar: De Bosatlas van Nederland, 2007 
bron 15 vrij naar: Reisgids Neckermann, zomer 2007 
bron 16 bron: Commundo, zin in reizen, folder 2009 
bron 17 vrij naar: NRC Handelsblad, 22-11-2007 
bron 18 vrij naar: Introduction to Geography, Arthur Getis e.a. 
bron 19 vrij naar: Atlas 2000, La France et le monde, 1990 
bron 20 bron: commons.wikimedia.org/wiki/File:200605 
bron 21 vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007    
bron 22 vrij naar: www.natuurdichtbij.nl 
bron 23 vrij naar: Vewin, 2008 
bron 24 http://blogsimages.skynet.be 
bron 25 vrij naar: Standaard, 6-3-2003 
bron 26 foto 1: Eigen archief 
 foto 2: http://www.iwmi.cgiar.org 
 foto 3: Internationale Samenwerken, oktober 1999 
bron 27 http://www.wze.nl/ 
bron 28 vrij naar: Times Wereldatlas, 1997 
bron 29 eigen archief 
bron 30 vrij naar: Algemeen dagblad, 31-5-2008 
bron 31 vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
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