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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren 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 VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO 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 Toetsen en 
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 directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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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 Toetsen en Examens. 
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 behaalde 
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 corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector 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 Toetsen en 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 
correctievoorschrift. 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; 
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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. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Als het antwoord op een andere manier is gegeven, maar 
onomstotelijk vaststaat dat het juist is, dan moet dit antwoord ook goed gerekend 
worden. Voor het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten 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 Toetsen en 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. 

 
NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 
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NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 
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. 

 
NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 

Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
 

 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn geen vakspecifieke regels vastgesteld. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Weer en klimaat 
 

 1 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de matigende invloed van de (relatief 
warme) zee in het binnenland minder is dan aan de kust. 
 

 2 maximumscore 2 
1 = juist 
2 = onjuist 
3 = onjuist 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 3 maximumscore 1 
1 = onjuist 
2 = juist  
 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen bij twee juiste antwoorden. 
 

 4 maximumscore 1 
vaker 
Juiste klimatologische verklaring is: 
door klimaatopwarming / doordat het steeds warmer gaat worden 
 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen bij een juiste keuze met een juiste 
klimatologische verklaring. 
 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 5 maximumscore 2 
1 = stijgen 
2 = kouder 
3 = condenseert 
4 = groter 
 
indien vier antwoorden juist 2 
indien drie of twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 6 D 
 

 7 maximumscore 2 
• (klimaatgrafiek) P 1 
• Bij klimaatgrafiek P valt de meeste neerslag / zullen de minste zonuren 

zijn / zal de meeste bewolking zijn 1 
 

 8 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de plaats van klimaatgrafiek Y minder 
bewolking/meer zonuren heeft dan de plaats van klimaatgrafiek X. 
 

 9 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat Reno in de regenschaduw ligt/aan de 
lijzijde van het gebergte ligt (en daar valt minder neerslag dan in 
Santa Rosa). 
 

 10 C 
 

 11 maximumscore 2 
1 = juist 
2 = onjuist 
3 = juist 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 12 B 
 

 13 maximumscore 1 
In deze periode is het zeewater warm genoeg (om orkanen te laten 
ontstaan en te voeden). 
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Vraag Antwoord Scores 

 14 maximumscore 1 
Katrina 2005 
Uit het argument moet blijken dat Katrina over bewoond gebied trok terwijl 
de baan van Earl niet over land ging. 
 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen bij een juiste keuze met een juist 
argument. 
 

 15 maximumscore 1 
orkaan 
Een orkaan is beter te voorspellen en daardoor hebben mensen de tijd om 
uit het gebied te vertrekken. / Een tornado is moeilijk te voorspellen. / Bij 
een tornado is de tijd voor evacuatie uit een gebied te kort. 
 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen bij een juiste keuze met een juist 
argument. 
 
 

Water 
 

 16 maximumscore 2 
1 = juist 
2 = onjuist 
3 = onjuist 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 17 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat door middel van de stuw de waterstand 
in een rivier geregeld kan worden/geregeld kan worden hoeveel water er 
doorgelaten wordt. 
 

 18 maximumscore 1 
sluiten 
Uit het antwoord moet blijken dat als in de Neder-Rijn de stuw bij Driel 
wordt gesloten, het water richting de IJssel gedwongen wordt. 
 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen bij een juiste keuze met een juist 
argument. 
 



 

 GT-0131-a-21-1-c 8 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores 

 19 maximumscore 1 
Juiste maatregelen voorkomen overbelasting van afvoersystemen. 
Voorbeelden van een juiste maatregel zijn: 
 verstening tegengaan of voorbeelden hiervan, zoals tegels weghalen 

en vervangen door planten / meer groen in de wijk 
 subsidie geven voor groene daken 
 regentonnen plaatsen 
 infiltratiebakken / grindkoffers aanleggen 
 

 20 maximumscore 1 
wintermaanden 
De vervuiling wordt meer verdund door de grotere hoeveelheid water. / De 
concentratie vervuiling is lager.  
 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen bij een juiste keuze met een juiste 
oorzaak. 
 

 21 maximumscore 1 
kleiner 
Uit het argument moet blijken dat als België water vasthoudt in 
overloopgebieden er in dat geval minder water door de Maas in Nederland 
stroomt / de piekafvoer in Nederland kleiner wordt (waardoor de kans op 
wateroverlast kleiner wordt). 
 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen bij een juiste keuze met een juist 
argument. 
 

 22 maximumscore 1 
Juiste maatregelen leiden tot extra water vasthouden of opslaan. 
Voorbeelden van een juiste maatregel zijn: 
 water reguleren/vasthouden met behulp van stuwen en dammen 
 zoetwatervoorraden aanleggen / spaarbekkens aanleggen 
 water in de stad vasthouden of voorbeelden hiervan 
 beekjes weer laten meanderen 
 

 23 maximumscore 1 
1 = onjuist 
2 = juist 
 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen bij twee juiste antwoorden. 
 

 24 C 
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Vraag Antwoord Scores 

 25 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste maatregelen zijn: 
 bomen planten  
 terrassen aanleggen   
 ploegen met de hoogtelijnen mee 
 stoppels van gewassen / begroeiing laten staan 
 
per juist antwoord 1 
 

 26 maximumscore 1 
van zuid naar noord 
Uit het argument moet blijken dat in het zuiden van China meer neerslag 
valt dan in het noorden van China / dat het in het noorden van China 
droger is dan in het zuiden van China. 
 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen bij een juiste keuze met een juist 
argument. 
 

 27 maximumscore 2 
• (letter) S 1 
• (letter) V 1 
 

 28 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
 Het is een dure methode. Niet elk land kan ontziltingsinstallaties 

betalen. 
 Sommige landen kunnen goedkoper water in andere landen 

aankopen/per pijpleiding aanvoeren. 
 Sommige landen kiezen liever voor duurzamere oplossingen zoals 

waterrecycling. 
 Sommige landen liggen niet aan zee. 
 

 29 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
 De Jordaan is een grensrivier, dus er kunnen problemen ontstaan over 

de verdeling. 
 Jordanië en Israël kunnen beide water vasthouden en minder water 

afvoeren naar de Jordaan. 
 

 30 B 
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Vraag Antwoord Scores 

 31 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat sinds de bouw van de Aswandam de 
afzetting van vruchtbaar slib in de Nijldelta sterk is verminderd. 
 
Opmerking 
Ook mag worden goed gerekend dat door de bouw van de Aswandam 
meer verzilting optreedt in de Nijldelta. 
 
 

Bevolking en ruimte 
 

 32 maximumscore 1 
1 = onjuist 
2 = onjuist 
 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen bij twee juiste antwoorden. 
 

 33 maximumscore 2 
Juiste oorzaken zijn: 
• Er is een vertrekoverschot. / Relatief jonge mensen trekken weg 1 
• Er is een sterfteoverschot. / Er worden minder kinderen geboren. / Het 

sterftecijfer stijgt doordat de achterblijvende bevolking sterk vergrijsd is 1 
 
Opmerking 
Vergrijzing of ontgroening mogen ook goed gerekend worden. 
 

 34 D 
 

 35 maximumscore 1 
niet in fase 4 
Voorbeelden van een juist argument zijn: 
 Duitsland had in 2015 een sterfteoverschot en Nederland had een 

geboorteoverschot. / Het geboortecijfer in Duitsland was lager dan het 
sterftecijfer en in Nederland was dat andersom. 

 Het sterftecijfer in Duitsland is hoger (dan in Nederland). 
 Duitsland was in 2015 meer vergrijsd (dan Nederland). 
 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen bij de juiste keuze met een juist argument. 
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Vraag Antwoord Scores 

 36 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste aanwijzing zijn: 
 De straten zijn recht. / Dit deel van de stad heeft een gridpatroon. 
 Er is veel parkeergelegenheid. 
 Er is een ringweg aangelegd. 
 

 37 maximumscore 2 
1 = juist 
2 = juist 
3 = juist 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 38 maximumscore 1 
wel sprake van segregatie 
Uit het argument moet blijken dat er in Mannheim wijken zijn waar meer 
dan 60 procent van de bevolking/de meerderheid van de inwoners een 
migratie-achtergrond heeft en er wijken zijn waar dat percentage veel lager 
ligt. 
 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen bij een juiste keuze met een juist 
argument. 
 

 39 D 
 

 40 maximumscore 1 
(bevolkingsdiagram) 1 
Voorbeelden van een juist argument zijn: 
 Het aandeel vrouwen van Hongkong is hoger dan dat van China / de 

man-vrouwverhouding in Hongkong is schever dan in China. 
 Het aandeel kinderen van 0 tot 19 jaar van Hongkong is lager dan dat 

van China. 
 In verhouding zijn in Hongkong meer ouderen dan in China. 
 Hongkong heeft een minder gelijkmatige opbouw van de bevolking dan 

China. 
 
Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen bij een juiste keuze met een juist 
argument. 
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Vraag Antwoord Scores 

 41 maximumscore 2 
1 = juist 
2 = onjuist 
3 = juist 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 42 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat kinderen van migranten/kinderen zonder 
stadshukou geen recht hebben op scholing, gezondheidszorg en dergelijke 
in de stad. 
 

 43 E 
 

 44 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste gevolgen zijn: 
 Er zijn te weinig woonhuizen in de stad. / De schaarste op de 

woningmarkt neemt toe. 
 Het aantal files / de congestie neemt toe. 
 Smogvorming en vervuiling nemen toe. 
 De geluidsoverlast neemt toe.  
 
per juist antwoord 1 
 

 45 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
 China is een grote afzetmarkt. 
 Er is in China veel kennis aanwezig. / De ontwikkeling van kennis in de 

hightechindustrie in China gaat snel. 
 Er zijn veel hoogopgeleide arbeiders die werken voor een relatief laag 

loon. 
 Vestiging in China levert vaak belastingvoordelen op. 
 De Chinese regering zorgt vaak voor de inrichting van de 

industrieterreinen / voor de aanleg van de infrastructuur. 
 

 46 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de migranten van het Chinese platteland  
veelal laag opgeleid zijn / dat de hightechindustrie hoogopgeleid personeel 
vraagt. 
 
Opmerking 
Antwoorden waarin aangegeven wordt dat de hightechindustrie maar 
weinig werkkrachten nodig heeft, mogen goed gerekend worden. 



 GT-0131-a-21-1-c 13 lees verder ►►►

5 Aanleveren scores 

Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in de 
applicatie Wolf. Cito gebruikt deze gegevens voor de analyse van de examens. 
Om de gegevens voor dit doel met Cito uit te wisselen dient u ze uiterlijk op 31 mei te 
accorderen.  

Ook na 31 mei kunt u nog tot en met 9 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 

Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij 
te geven voor het overleg met de externe corrector. Deze optie is relevant als u Wolf 
ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de externe corrector. 
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aanvulling op het correctievoorschrift 2021-1 
 

aardrijkskunde vmbo-GL en TL  
 
Centraal examen vmbo-GL en TL 
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo-GL en TL,  
 
Bij het centraal examen aardrijkskunde vmbo-GL en TL: 
 
 
Op pagina 11, bij vraag 38 moet 1 scorepunt worden toegekend als in het eerste deel 
van de opgave de juiste keuze is gemaakt, namelijk: er is wel sprake van segregatie, 
ongeacht de gegeven argumentatie of het ontbreken van een argumentatie voor deze  
keuze.   
De opmerking  ‘Het scorepunt alleen toekennen bij een juiste keuze met een juist 
argument.’ vervalt.  
  
Toelichting:    
In de deelopdracht om de keuze te beargumenteren staat een onjuiste bronverwijzing, 
naar bron 36. Dat moet zijn: bron 37. 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren aardrijkskunde vmbo-GL en 
TL. 
  
Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse, 
voorzitter 
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