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Politiek en ruimte
Opgave 8
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32 

Maximumscore 2
51e druk: 171A
52e druk: 193A
Maximumscore 2
Uit de verklaring moet blijken dat:
• 51e druk: kaart 168D / 52e druk: kaart 190D godsdienstgegevens per land weergeeft
en
• 51e druk: kaart 168C / 52e druk: kaart 190C het vóórkomen van (een bepaalde) godsdienst
per gebied weergeeft

1

1

Maximumscore 2
Papoea's behoren tot een ander ras dan de rest van de bevolking van Indonesië.
Maximumscore 2
Voorbeelden van een juiste redenering zijn:
• Op het analyseniveau van heel Indonesië lijken de gevoelens van identiteit groot te zijn. Dit
is af te leiden uit de afwijkende samenstelling van de bevolking van West-Papoea ten
opzichte van de rest van Indonesië
• Op het analyseniveau van West-Papoea zijn de gevoelens van identiteit (nog) niet groot. Dit
is af te leiden uit het grote aantal groepen/stammen waarin de Papoea’s onderverdeeld zijn

1
1

Maximumscore 3
33  • groep 1 - separatisme

1
1
1

• groep 2 - separatisme
• groep 3 - regionalisme

Opgave 9
Maximumscore 2
34  • ja

0

• argumentatie: Het werkloosheidscijfer van ‘Delft en Westland’ / ‘Delft’ ligt structureel

onder het werkloosheidscijfer van Nederland als geheel. Daaruit volgt dat de vraag naar
arbeidskrachten daar groter is dan in Nederland als geheel
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36 

Maximumscore 1
opleidingsniveau
Maximumscore 2
Voorbeelden van juiste aanwijzingen zijn:
• Een hoog percentage van de beroepsbevolking is werkzaam in de landbouw.
• De koopkracht per inwoner is laag vergeleken met die in Nederland.
• de zwakte van de economie van een kandidaat-EU-land
per juiste aanwijzing
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Opgave 10
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38 
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Maximumscore 2
In de redenering dienen de volgende elementen aanwezig te zijn:
• Door de aanleg van de stuwdammen in Oost-Turkije wordt water van de Eufraat en de
Tigris afgetapt
• Dit water wordt onthouden aan de benedenstrooms gelegen landen Syrië en Irak
(waardoor de politieke relaties met deze landen verstoord worden)
Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste redenering is:
Als gevolg van de toenemende welvaart onder de Koerden nemen de welvaartsverschillen
tussen Koerden en Turken af.
Maximumscore 2
Voorbeelden van een juiste redenering zijn:
• De welvaart in Oost-Turkije neemt toe waardoor er veel Turken (uit de rest van het land)
worden aangetrokken. De Koerden vrezen een ‘Turkisering’ van Oost-Turkije.
• Door een verhoging van het inkomen van de Koerdische gemeenschap kunnen ook meer
middelen worden ingezet in het verzet tegen de Turkse overheid.
Opgave 11

40 

Maximumscore 2
De twee mogelijke klassenindelingen zijn:

Legenda:
BNP 1998
€ 0 - € 5.000

of

€ 0 - € 6.000

€ 5.000 - € 10.000

of

€ 6.000 - € 12.000

€ 10.000 - € 15.000

of € 12.000 - € 18.000

€ 15.000 - € 20.000

of € 18.000 - € 24.000

meer dan € 20.000

of meer dan € 24.000

De juiste klassenbreedte is dus € 5.000 of € 6.000.
Opmerking
Elke andere klassenindeling is fout.
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Maximumscore 2
De juiste invulling is er een van oplopende intensiteit (van het eerste tot en met het vijfde
legendablokje).
Een voorbeeld van een juiste invulling is:

Legenda:
BNP 1998

Indien er één klasse onjuist is ingevuld
Indien meer dan één klasse onjuist is ingevuld

42 

43 

44 

Maximumscore 1
Een voorbeeld van een juist argument vóór de stelling is:
Het is redelijk om van een land met een laag BNP per hoofd van de bevolking minder te
eisen dan van een land met een hoog BNP per hoofd van de bevolking.
Maximumscore 1
Een voorbeeld van een juist argument tégen de stelling is:
Het is onredelijk om landen niet gelijk te behandelen.
Maximumscore 2
Voorbeelden van een juiste afweging zijn:
Ik ben het eens met de stelling omdat landen die naar draagkracht EU-regels overnemen,
alle een relatief even grote inspanning leveren. (De sterkste schouders dragen de zwaarste
lasten.)
of
Ik ben het oneens met de stelling omdat het rechtvaardig is om aan alle kandidaat-EUlanden dezelfde eisen te stellen. (Gelijke monniken, gelijke kappen.)
Opmerking
De cursief gedrukte uitdrukkingen zijn in dit antwoordvoorbeeld als correctienorm
gebruikt.
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