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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 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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De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
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 CEVOregeling 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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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.
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.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
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.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
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.

4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

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

Migratie en de multiculturele samenleving
1

E

2

maximumscore 2
• R
• S
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Vraag

Antwoord

Scores

3

C

4

C

5

A

6

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:
− Op deze manier hielden ze geld over om naar huis te sturen.
− Men zou slechts tijdelijk in Nederland verblijven.
− In pensions woonde men samen met landgenoten.
− Ze konden moeilijk aan een woning komen.
per juist antwoord

1

7

A

8

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:
− Almere ligt dicht bij Amsterdam.
− Almere heeft goede verbindingen met Amsterdam.
− Almere heeft een groot aanbod van woningen.
− Almere heeft een gevarieerd aanbod aan woningen.
per juist antwoord

1

9

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
− Er komen huurwoningen beschikbaar.
− Oude huurwoningen kunnen worden gerenoveerd.
− Er kan sanering plaatsvinden.

10

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
− Allochtone ondernemers openen vaak winkels in producten waar de
winstmarges klein zijn (voedsel).
− Klanten hebben niet zo veel te besteden.

11

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
− Er komen steeds meer allochtone klanten.
− Het is moeilijk om betaald werk te vinden.
− Er is een goede markt voor niet-westerse producten.
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Vraag

Antwoord

Scores

12

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
− In een winkel ontmoeten allochtonen en autochtonen elkaar.
− Wie een bedrijf opent moet de Nederlandse regelgeving / taal kennen.

13

maximumscore 1
2 en 3 zijn juist
Opmerking
Wanneer alleen 2 of alleen 3 wordt genoemd geen punt toekennen.

14

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
− Amsterdam is de vestigingsplaats van veel internationale bedrijven /
(culturele) instellingen.
− Amsterdam is het financiële hart van Nederland.
Opmerking
De ligging bij Schiphol mag worden goed gerekend.

15

B

16

C

17

maximumscore 1
segregatie / getto

18

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:
− Het stadscentrum komt niet tegemoet aan de woonwensen van de
meeste gezinnen met kinderen.
− In deze woningen wonen vooral alleenstaanden/studenten.
− Deze woningen zijn te klein / duur voor gezinnen met kinderen.
− Gezinnen met kinderen kiezen voor ruimere woningen aan de rand van
de stad.
per juist antwoord

19

1

maximumscore 1
− N.E.C. Grove
− Model City
Opmerking
Wanneer alleen N.E.C. Grove of alleen Model City wordt genoemd geen
punt toekennen.
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Vraag

Antwoord

Scores

20

B

21

maximumscore 1
IND

22

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
− Dat past bij het streven naar een gelijkmatige spreiding van
asielzoekers over Nederland.
− Daar is meer ruimte beschikbaar.
− Daar zijn veel bungalowparken / lege kloosters / lege kazernes.

23

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:
− De plaatselijke middenstand verliest klanten.
− De plaatselijke scholen verliezen leerlingen.
− Verenigingen verliezen leden.
− De werkgelegenheid op het AZC verdwijnt
− Ze trekken zich het lot van asielzoekers aan.
per juist antwoord

24

D

25

A

1

Leefbaarheid en zorg in stedelijke en landelijke gebieden
26

C

27

maximumscore 1
Voorzieningen, zoals winkels, ’postkantoor’ e.d., hebben meer klanten.

28

maximumscore 3
− geboorte
− sterfte
− emigratie
− immigratie
Indien
Indien
Indien
Indien
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Vraag

Antwoord

Scores

29

B

30

C

31

B

32

maximumscore 2
− B (Daar is vooral sanering.)
− D (Er wonen veel allochtonen.)
− F (Er is een grote woningdichtheid.)
Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien één antwoord juist

2
1
0

33

B

34

B

35

C

36

C

37

C

38

maximumscore 1
kwalitatieve honger

39

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist argument voor Martijn zijn:
− In de steden heb je de grootste concentraties mensen.
− Specialistische klinieken hebben een hoger peil van gezondheidszorg.
− Specialistische klinieken hebben meer / veel specialisten.
Voorbeelden van een juist argument voor Fiona zijn:
− Met lokale ziekenhuizen krijg je grotere spreiding van de
gezondheidsinstellingen.
− Met lokale ziekenhuizen wordt de toegankelijkheid van
gezondheidsvoorzieningen groter voor meer mensen.

40

C

41

C

42

E
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Vraag

43

Antwoord

Scores

maximumscore 1
− 3 - hogere eiwitconsumptie in Argentinië
− 6 - hoger BNP in Argentinië
Indien twee antwoorden juist
Indien één antwoord juist

1
0

44

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
− Brazilië is veel groter.
− De bevolking van Brazilië woont meer over het land verspreid.

45

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
− Er zijn minder 20 - 34 jarigen op Curaçao.
− Het aantal ouderen zal toenemen.

46

maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat het op Curaçao de traditie is dat de
kinderen voor de ouderen zorgen.

47

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

2
1
0

5 Inzenden scores
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het
programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 6 juni naar Cito.
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6 Bronvermeldingen
kaart 1

Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001

foto’s 1 en 2

Bron: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam

tekst 1, 2, 3 en 4

Eigen archief

tabel 1

Bron: CBS

kaart 2

Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001

tekst 5

Vrij naar: de Volkskrant, 7-3-2005

kaart 3

Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001

diagram 1

Vrij naar: de Volkskrant, 16-12-2004

diagram 2

Vrij naar: Utrechts Nieuwsblad, 3-11-2003

tabel 2

Vrij naar: Utrechts Nieuwsblad, 3-11-2003

kaart 4

Vrij naar: City of Miami, Planning Department, 2005

tabel 3

Vrij naar: City of Miami, Planning Department, 2005

tekst 6

Vrij naar: Vluchtelingenwerk, 2005

grafiek 1

Vrij naar: CBS, 2005

foto 3

Bron: de Volkskrant, 20-1-2005

kaart 5

Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001

tekst 7

Vrij naar: de Volkskrant, 20-1-2005

diagram 3

Vrij naar: de Volkskrant, 27-4-2004

tekst 8

Vrij naar: de Volkskrant, 27-4-2004

kaart 6

Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2001

figuur 1

Eigen archief

tekst 9

Vrij naar: de Volkskrant, 20-9-2004

tekst 10

Vrij naar: NRC Handelsblad, 8-7-2003

kaart 7

Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2004

tabel 4

Vrij naar: NRC Handelsblad, 8-7-2003

tekst 11

Vrij naar: Nieuwsbrief Memisa, 24-5-2004

figuur 2

Eigen archief

foto’s 4 en 5

Bron: NRC Handelsblad, 19-10-2003

tabel 5

Vrij naar: NRC Handelsblad, 8-7-2003

figuur 3

Bron: Amicontact, nr 1, 2005

tabel 6

Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2004

kaart 8

Vrij naar: De Grote Bosatlas, 2004

tekst 12

Vrij naar: Demos, jaargang 19, oktober 2003

diagram 4

Vrij naar: Demos, jaargang 19, oktober 2003

diagrammen 5 en 6

Vrij naar: Demos, jaargang 19, oktober 2003
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