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Scores

Wereld

Opgave 1 − Globalisering en Turkije
1

maximumscore 1
tijd-ruimte compressie

2

maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken dat
• Engelse en Amerikaanse bedrijven ‘callcenters’ in India vestigen omdat
veel Indiërs Engels spreken
• Nederlandse bedrijven ‘callcenters’ in Turkije vestigen omdat er
(geremigreerde) Turken wonen die Nederlands spreken

1
1

Opmerking
Antwoorden die alleen ingaan op het koloniale verleden van India dienen
fout gerekend te worden.
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• De verdeling van de beroepsbevolking over de sectoren: het aandeel
van de primaire sector neemt af / het aandeel van de secundaire en/of
de tertiaire sector neemt toe
• Het analfabetisme: het percentage analfabeten neemt af
• De natuurlijke bevolkingsgroei: de natuurlijke bevolkingsgroei neemt af/
het geboortecijfer daalt
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• Het (zuid)oostelijk deel is de periferie
• Juiste kaarten met toelichting zijn:
− Kaart 123H Welvaart: In de periferie ligt het welvaartsniveau / het
bbp per inwoner het laagst en dit is het geval in de regio’s in het
(zuid)oosten van Turkije.
− Kaart 123E Binnenlandse migratie: Vanwege de geringe kansen op
werk / de hoge werkloosheid is er in de periferie een
vertrekoverschot en dit is het geval in de regio’s in het (zuid)oosten
van Turkije.
− Kaart 123G Beroepsbevolking: In de periferie werkt een relatief
groot deel van de beroepsbevolking in de landbouw / een relatief
klein deel van de beroepsbevolking in de industrie en/of
dienstverlening en dit is het geval in het (zuid)oosten van Turkije.
− Kaart 123F Elektriciteitsverbruik: Vanwege de relatief geringe
economische activiteiten/welvaart is het elektriciteitsverbruik in de
periferie het laagst en dit is het geval in het (zuid)oosten van
Turkije.
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Opmerking
Alleen als zowel de kaart als de toelichting juist zijn dient 1 scorepunt te
worden toegekend.
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