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Antwoorden

Deelscores

Politiek en ruimte
Opgave 4
Maximumscore 2
14  • ja

0

Een voorbeeld van een juist argument betreffende de financiële steun aan de landbouw is:
• Hoge percentages van de beroepsbevolking zijn werkzaam in de landbouw.
Een voorbeeld van een juist argument betreffende de bijdragen uit het Structuurfonds is:
• Spanje en Ierland zijn netto-ontvangers van EU-gelden.
per juist argument
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Maximumscore 2
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
• Door vermindering van de steun aan de landbouw in de EU krijgen de ACP- (ACS-)landen
(die immers sterk van de export van landbouwproducten afhankelijk zijn) meer kansen op
de EU-markt.
• De binnenlandse landbouwproductie van de ACP-landen krijgt minder concurrentie van de
EU-landen.
Maximumscore 2
Uit de uitleg moet blijken dat:
• er per land verschillende subsidieregelingen zullen ontstaan
• waardoor er oneerlijke concurrentieverhoudingen ontstaan
Maximumscore 4
Voorbeelden van juiste deelvragen en atlas- of statistische gegevens zijn:
• Hoe groot is het aantal inwoners van de zes nieuwe EU-leden dat aan het afzetgebied van de
EU wordt toegevoegd?
Basisstatistiek: (ALGEMEEN: Oppervlakte/Inwoners:) Inwoners
• Hoe hoog ligt het welvaartsniveau van de inwoners van de zes nieuwe EU-leden ten
opzichte van de inwoners van Nederland?
Basisstatistiek: (ECONOMIE: Inkomen:) Koopkracht t.o.v. Nederland
• Is de afstand tot Nederland niet te groot in verband met de transportkosten?
Kaart Europa 60-61 (68-69)
• per juiste deelvraag
• per juist gegeven
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Antwoorden

Opgave 5
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Maximumscore 2
51e druk: 137A / 52e druk: 150A
Maximumscore 2
Uit de verklaring moet blijken dat:
• de bevolking van het zuidelijke deel van Tsjaad veel meer openstond voor verandering / de
Fransen in het zuiden van Tsjaad meer ontwikkeling tot stand hebben gebracht
• het zuidelijke deel van Tsjaad hierdoor veel meer deel kon krijgen aan de wereldeconomie
(waardoor een grotere economische ontwikkeling tot stand kwam)
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Maximumscore 2
20  • sociaal-geografisch: godsdienst/cultuur

1
1

• fysisch-geografisch: klimaat
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Maximumscore 1
De noord-zuidtegenstelling kan groter worden.
Maximumscore 2
Tsjaad maakt zich afhankelijk van Kameroen doordat de pijpleiding voor de afvoer van de
aardolie over het grondgebied van Kameroen loopt.
Opgave 6
Maximumscore 3

23  • Op kaart 133A (52e druk: 149A)

1

• is te zien dat Somaliland een Britse kolonie was, terwijl de rest van Somalia tot het

Italiaanse koloniale rijk behoorde
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• waardoor de culturele verschillen tussen beide gebieden werden vergroot
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Maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken dat:
• Somaliland niet officieel erkend wordt
• de regering van Somaliland graag zichzelf op de wereldkaart zet

1
1

Maximumscore 1
separatisme
Maximumscore 2
Uit de argumentatie moet blijken dat op het analyseniveau van Afrika de vorming van een
federatie ongunstig is, omdat dit aanleiding kan zijn tot separatisme in andere Afrikaanse
staten.
Maximumscore 2
Uit de argumentatie moet blijken dat op het analyseniveau van de deelgebieden de vorming
van een federatie gunstig is, omdat er meer orde en rust in de deelgebieden van Somalia is
ontstaan.
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