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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 het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
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 
van het College voor Examens 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. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
 
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 1 scorepunt 
toegekend. 
 

De Nederlanders en hun vakantiebestemmingen 
 

 1 maximumscore 1 
P = (foto) 2 
Q = (foto) 3 
R = (foto) 1 
 
Opmerking 
Alleen het scorepunt toekennen als alle drie juist zijn. 
 

 2 maximumscore 1 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− Tegenwoordig gaat men vaak met het vliegtuig. 
− Tegenwoordig gaat men vaak naar het buitenland/een verre 

bestemming. 
− Tegenwoordig gaat men vaak naar een camping/vakantiehuisje/hotel. 
 

 3 D 
 

 4 A 
 

 5 maximumscore 2 
De twee redenen zijn: 
• toename welvaart 1 
• toename vrije tijd 1 
 

 6 maximumscore 2 
P = Frankrijk 
Q = Oostenrijk 
R = Duitsland 
S = Griekenland 
 
indien vier antwoorden juist 2 
indien drie of twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 7 A 
 

Vraag Antwoord Scores



 

 

Vraag Antwoord Scores
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 8 C 
 

 9 maximumscore 1 
Groot-Brittanië 
Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
− een minder aantrekkelijk klimaat 
− je moet met de boot/het vliegtuig/door de kanaaltunnel 
 
Opmerking 
Alleen het scorepunt toekennen bij het juiste land én de juiste reden. 
 

 10 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− het landschap wordt minder aangetast 
− minder massaal/minder overlast 
− het is vaak rustiger 
 

 11 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− kleine campings bij de boer hebben minder luxe/minder voorzieningen. 
− kleine campings bij de boer liggen vaak meer afgelegen/verder van 

attracties. 
 

 12 B 
 

 13 maximumscore 1 
Een zandlandschap/duinlandschap 
 

 14 A 
 

 15 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− minder files 
− minder luchtvervuiling/geluidsoverlast 
− minder ongelukken 
 

 16 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− De treinen hebben maar een beperkt aantal opstapplaatsen. 
− De treinen rijden maar op een bepaald aantal bestemmingen. 
− De capaciteit is beperkt / je moet tijdig reserveren. 
− Niet alle voertuigen kunnen mee. 
− Een caravan/camper kan niet mee. 
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 17 B 
 

 18 C 
 

 19 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− De grond kan afspoelen/er kan bodemerosie ontstaan. 
− De kans op lawines neemt toe. 
− Het wordt drukker / er is meer overlast en vervuiling door 

verkeer/toeristen. 
− Het verdwijnen van vegetatie door druk op de sneeuw. 
− Kappen van bossen. 
− Verstoring van flora en fauna. 
 
per juist antwoord 1 
 

 20 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Het inzetten van sneeuwkanonnen. 
− Pistes hoger op de berg aanleggen. 
− Kunstbanen, skihal e.d. 
 

 21 F 
 

 22 C 
 

 23 maximumscore 2 
De volgende begrippen zijn van toepassing: 
− cultuurvakantie 
− natuurvakantie 
− verre bestemmingen 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 24 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− de traditionele cultuur wordt verstoord/bedreigd 
− er ontstaat een watertekort (in een toch al droog gebied) 
− er komen buitenlandse hotels/reisbureaus die de lokale ondernemers 

verdringen 
− er komen buitenlandse hotels/reisbureaus die lage lonen betalen aan 

het lokale personeel 
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Omgaan met natuurlijke hulpbronnen 
 

 25 maximumscore 2 
1 = verdamping 
2 = condensatie 
3 = afstroming (via het aardoppervlak) 
4 = infiltratie/grondwater/grondwaterafvoer 
 
indien vier antwoorden juist 2 
indien drie of twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 26 C 
 

 27 A 
 

 28 maximumscore 1 
Toename van het aantal waterzuiveringsinstallaties. 
 

 29 A 
 

 30 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat wadi’s het water langer vasthouden. 
 

 31 C 
 

 32 C 
 

 33 C 
 

 34 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de Jordaan niet uitmondt in de zee maar 
in een meer. 
 

 35 maximumscore 1 
De rivier stroomt van een hoog deel naar een zeer laag deel op land 
(beneden zeeniveau). 
 

 36 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− drinkwater/huishoudelijk gebruik 
− irrigatie in de landbouw 
− industrie 
− elektriciteitsopwekking 
 
per juist antwoord 1 
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 37 maximumscore 1 
te zoute bodem/verzilting 
 

 38 maximumscore 1  
Uit het antwoord moet blijken dat het meer in een woestijngebied ligt/dat er 
weinig neerslagvalt/dat de verdamping erg groot is. 
 

 39 C 
 

 40 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− overbeweiding 
− het kappen van struiken en bomen voor brandhout 
− steeds meer vee zodat het gras/de begroeiing niet meer kan herstellen 
− steeds meer (grond)watergebruik zodat bodem droger wordt 
 
per juist antwoord 1 
 

 41 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− laag gelegen 
− vlak gebied 
− veel vertakkingen van rivier(mondingen) / waterrijk gebied 
− veel slib tussen de vertakkingen van de riviermond(ingen) 
 
per juist antwoord 1 
 

 42 E 
 

 43 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Zout water komt in de drinkwaterbronnen. 
− Vervuiling van de bronnen. 
− Beschadiging van de voorzieningen om het water uit de bron te halen. 
 

 44 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
− door het uitbreken van ziektes 
− door honger(snood) 
− door te weinig medische hulp 
− door een kapotte infrastructuur 
− door het ontbreken van communicatie 
 
per juist antwoord 1 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 24 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
bron 1 vrij naar: tratlas, 2006 
bron 2 NRV Holiday Brochure, 2009 
bron 3 vrij naar: Van nul tot nu, deel 4, p26, Thom Roep en Co Loerakker 
bron 4 vrij naar: CBS, 2009 
bron 5 vrij naar: Longman student atlas 
bron 6  vrij naar: de Volkskrant, 1-8-2009 
bron 7 http://www.tbvakanties.nl 
bron 8 vrij naar: Algemeen Dagblad, 14-2-2009 
bron 9  vrij naar: Algemeen Dagblad, 19-9-2009 
bron 10 vrij naar: www.aes.ucdavis.edu/NewsEvents 
bron 11 vrij naar: Algemeen Dagblad, 13-6-2009 
bron 12 vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
bron 13 vrij naar: SNP Magazine Kids en Teens, november 2009 
bron 14 http://cnx.org 
bron 15 www.wur.nl 
bron 16 www.wildwaterafvaart.nl 
bron 17 vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
bron 18 Rijkswaterstaat 
bron 19 vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007 
bron 20 Stentor, 23-11-2009 
bron 21 NRC, 14-11-2009 
bron 22 http://archief.samsam.net  
bron 23 Eigen archief Cito 
bron 24 vrij naar: Ontwerp Nationaal Waterplan, 2009 
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Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 2  
 
Correctievoorschrift 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo 
 
Bij het centraal examen aardrijkskunde KB: 
 
Op pagina 4 van het correctievoorschrift, bij vraag 3 moet altijd 1 punt worden 
toegekend, ongeacht of er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven 
antwoord. 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren aardrijkskunde-vmbo. 
 
 
Het College voor Examens, 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
 
drs H.W. Laan 
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