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Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Politiek en ruimte
Opgave 1 – Handel van de ACP-landen
1

maximumscore 1
Het betreft veelal voormalige koloniën van lidstaten van de EU.

2

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste aanwijzingen zijn:
− Veel ACP-landen zijn bij de export voor 25-50% afhankelijk van één
grondstof.
− Veel ACP-landen zijn bij de export voor 25-50% afhankelijk van één
landbouwproduct.
− Van veel ACP-landen gaat minimaal 30% van de export naar één land.
per juiste aanwijzing

3

1

maximumscore 1
Een voorbeeld van een juist argument vóór is:
Uit de cijfers 11,5% - 5,8% - 4,1% blijkt dat het aandeel van de export
naar de EU-landen in de totale export van de ACP-landen terugloopt.
Opmerking
Als in het antwoord verwezen wordt naar import door ACP-landen uit de
EU moet dit fout gerekend worden, omdat dit niet overeenkomt met het
doel van de handelsafspraken.

4

maximumscore 1
Een voorbeeld van een juist argument tégen is:
De waarde van de export uit de ACP-landen naar de EU neemt sterk toe.

Opgave 2 – Gemeentelijke herindeling, enkele voorbeelden
5

maximumscore 1
20.000 – 50.000 inwoners

6

maximumscore 1
suburbanisatie/vestigingsoverschot
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7

8

Antwoord

Scores

maximumscore 2
• bron 3 – homogene regio
• bron 5 – homogene regio

1
1

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste vragen zijn:
− Waar doen inwoners van Waterland hun niet–dagelijkse inkopen?
− Waar staan de scholen voor voortgezet onderwijs voor de leerlingen die
in Waterland wonen?
− Waar bezoeken inwoners van Waterland een specialist of ziekenhuis?
per juiste vraag

1

Opgave 3 – Regio Eemland
9

maximumscore 2
• Uit het antwoord moet blijken dat de gemeenten die deel uitmaken van
de regio Eemland alle een grote, op Amersfoort gerichte
forensenstroom hebben
• gebruikte kaart: 31F (51e druk: 27F)

10

maximumscore 1
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Amersfoort heeft een kleinere bevolkingsgroei dan de omliggende
gemeenten.

11

maximumscore 3
• de gemeente Nijkerk
Uit de argumentatie moet blijken dat:
• er forensisme bestaat tussen de gemeenten Nijkerk en Amersfoort
• terwijl Nijkerk in een andere provincie ligt

1
1

1
1
1

Opgave 4 – Steenwijk
12

maximumscore 1
Steenwijk is een tertiair regionaal centrum.

13

maximumscore 2
Uit kaart 57A (51e druk: 51A) blijkt dat het verzorgingsgebied van de
plaats Steenwijk groter is dan het grondgebied van de gemeente
Steenwijk.
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14

15

Antwoord

Scores

maximumscore 2
Uit de uitleg moet blijken dat:
• bestuurlijke grenzen niet gekoppeld worden aan drempelwaarde en
reikwijdte
• terwijl dit bij instellingen als ziekenhuizen en onderwijsinstellingen wél
het geval is

1
1

maximumscore 1
Een voorbeeld van een juiste uitleg is:
Bij samenvoeging van gemeenten worden kostenbesparingen als gevolg
van schaalvoordelen verwacht.

Opgave 5 – Handel tussen Mexico en de Europese Unie
16

17

18

maximumscore 2
• De uitvoer van Mexico naar de EU is zo klein dat deze niet meer apart
in de figuur vermeld wordt
• Het aandeel van de EU in de totale invoer in Mexico is gedaald
maximumscore 2
Uit de verklaring moet blijken dat:
• De handelstarieven tussen Mexico en de VS tussen 1992 en 1997
sterk verminderd zijn, dit in tegenstelling tot de handelstarieven tussen
Mexico en de EU, die in stand zijn gebleven (situatiebeschrijving)
• Handelsstromen verschuiven naar gebieden waar minder
handelsbarrières tussen landen bestaan (verklarend principe)
maximumscore 3
Uit de redenering moet blijken dat:
• bij import van bewerkte cacaoproducten (oorzaak)
• er verlies aan toegevoegde waarde voor de Europese
cacaoverwerkende industrie ontstaat (gevolg)
• zodat deze industrie in de EU moet worden beschermd (oordeel)
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Natuur en milieu
Opgave 6 – De Ebrodelta
19

maximumscore 1
minder dan 500 mm

20

maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat in Spanje de neerslagverschillen kleiner
zijn dan op wereldschaal (waardoor minder klassen nodig zijn).
Opmerking
Een antwoord waaruit blijkt dat de kaartschaal van invloed is op de
klassenindeling, mag worden goed gerekend.

21

22

23

maximumscore 2
Uit de verklaring moet blijken dat:
• de Ebro een kleiner debiet krijgt (situatiebeschrijving)
• hoe kleiner het debiet, hoe kleiner het transporterend vermogen
(verklarend principe)

1
1

maximumscore 2
Uit de uitleg moet blijken dat:
• het zuidoosten van Spanje meer landbouwproducten zou kunnen
produceren
• waardoor de agrarische export zou kunnen toenemen (positieve
bijdrage aan de betalingsbalans) / meer werkgelegenheid in de
agrarische sector ontstaat

1

1

maximumscore 1
toerisme/dienstverlening

Opgave 7 – Het zeekleilandschap in Noord-Nederland
24

maximumscore 1
Hoe dichter een gebied bij de kust ligt, des te hoger het gebied ligt.

25

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste verklaring is:
• Naarmate een gebied dichter bij zee ligt, is het later ingepolderd
(situatiebeschrijving)
• Hoe later een gebied is ingepolderd, hoe hoger het is opgeslibd
(verklarend principe)

▬ www.havovwo.nl

-4-

1
1

www.examen-cd.nl ▬

Eindexamen aardrijkskunde havo 2007-I
havovwo.nl

Vraag

Antwoord

Scores

26

maximumscore 2
Uit de uitleg moet blijken dat in dit gebied landaanwinning heeft
plaatsgevonden in het verlengde van bestaande kavels.

27

maximumscore 2
Uit de argumentatie moet blijken dat:
• na gaswinning er bodemdaling zal plaatsvinden
• waardoor deze gebieden weer permanent onder water zullen
verdwijnen

28

1
1

maximumscore 3
• windenergie
• Uit de uitleg moet blijken dat in kustgebieden de gemiddelde
windsnelheid het grootst is / er minder obstakels voor de wind zijn dan
verder in het binnenland

1

2

Opmerking
Getijdenenergie is hier onjuist omdat de dynamiek daarvan voor het
Waddengebied te groot is / omdat het getijdenverschil te klein is.

Opgave 8 – Waterbalans en waterkwaliteit in Nederland
29

maximumscore 1
april tot en met augustus

30

maximumscore 1
Een voorbeeld van een juist argument is:
Het spaarbekken wordt gevuld met rivierwater en dit is, in principe, een
onuitputtelijke stroom.

31

maximumscore 1
Een voorbeeld van een juist argument is:
Het betreft hier schoon water dat schaars kan worden (als bijvoorbeeld het
rivierwater dat voor aanvulling moet zorgen, te sterk vervuild is).
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32

Antwoord

Scores

maximumscore 2
twee van de volgende:
− (De kaarten 46E en F [51e druk: 42E en F] laten zien dat) de
organische vervuiling in die periode is afgenomen.
− (De kaarten 46E en F [51e druk: 42E en F] laten zien dat) het aantal
zuiveringsinstallaties in die periode is toegenomen.
− (Figuur 46G [51e druk: 42G] laat zien dat) het fosfaatgehalte van het
Maaswater is afgenomen.
− (Figuur 46G [51e druk: 42G] laat zien dat) het cadmiumgehalte van het
Maaswater is afgenomen.
per juist gegeven

33

1

maximumscore 1
Voorbeelden van een juiste reden zijn:
− Het totale drinkwaterverbruik per jaar vertoont een (sterk) stijgende lijn.
− Het drinkwaterverbruik per persoon per dag vertoont een (sterk)
stijgende lijn.
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