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Deelscores

Antwoorden

Politiek en Ruimte

13 

Maximumscore 3
Voorbeelden van juiste factoren zijn
• Nigeria kent grote etnische verschillen.
• Nigeria kent grote religieuze verschillen.
• Nigeria kent grote verschillen in taal.
per juiste factor
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Maximumscore 4
Voorbeelden van juiste verklaringen zijn:
A: Nigeria heeft (verreweg) de meeste inwoners van Afrika waardoor het (op continentale
schaal gezien) een belangrijke (militaire) macht is
B: Nigeria heeft belangrijke inkomsten uit aardolie waardoor het (in principe) een rijk land
is

2

Maximumscore 4
Voorbeelden van juiste motieven zijn:
• Een economisch motief: de inkomsten uit de aardoliewinning zijn dan uitsluitend voor de
inwoners van Zuid-Nigeria.
• Een politiek motief: inwoners van het zuiden van Nigeria vinden dat de noorderlingen te
veel politieke invloed hebben.
per juist motief

2

Maximumscore 2
Uit de uitleg moet blijken dat Abuja niet in het woongebied van één van de grote etnische
groepen ligt,
waardoor deze stad als nationaal symbool kan functioneren

1
1

Opmerking
Een antwoord dat verwijst naar de ligging van Abuja in een (eigen) federaal district mag
worden goedgerekend.
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17 

Maximumscore 4
Voorbeeld van een volledig juist antwoord:
1
– Argument vóór:
Het was wel een goed besluit omdat zo grensoorlogen / het uiteenvallen van de (net
onafhankelijk geworden) staten in Afrika voorkomen kon(den) worden.
1
– Argument tegen:
Het was niet zo’n goed besluit omdat daardoor de oude koloniale grenzen, die geen
rekening hielden met de verspreiding van etnische groepen over het Afrikaanse continent, in
stand werden gehouden.
2
– Afweging:
Ik ben het wel eens met dit besluit van de Organisatie van de Afrikaanse Eenheid omdat op
deze manier voorkomen is dat er veel slachtoffers zouden vallen (bij grensoorlogen / bij
geweld door afscheidingsbewegingen).
Ik ben het niet eens met dit besluit omdat het geen rekening houdt met het zelfbeschikkingsrecht
van volkeren.
Opmerking
De cursief gedrukte begrippen zijn in dit antwoordvoorbeeld als correctienorm gebruikt.
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Maximumscore 1
de islamitische wereld
Maximumscore 2
Zowel in de Zuid-Europese lidstaten van de EU als in de buurlanden rond de Middellandse
Zee komt (veel) mediterrane landbouw voor; Zuid-Europa zal concurrentie ondervinden van
de (vaak goedkopere) producten uit deze buurlanden.
Maximumscore 2
Voorbeelden van juiste redenen zijn:
• Het bevordert de vrede en veiligheid in deze regio.
• De (illegale) migratie vanuit Noord-Afrika en het Nabije-Oosten kan dan beter aangepakt
worden.
• Verhoging van de levensstandaard in Noord-Afrika en het Nabije-Oosten leidt tot minder
migratie vanuit deze gebieden naar de landen van de EU.

per juiste reden
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1

Maximumscore 2
Voorbeelden van juiste redenen zijn:
• de lagere loonkosten
• de snel groeiende afzetmarkt
• minder strenge milieueisen
per juiste reden

22 
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Maximumscore 1
Voorbeelden van een juiste reden zijn:
• de politieke onzekerheid in deze regio
• de bureaucratie / de grote overheidsbemoeienis
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