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4 Beoordelingsmodel
Deelscores

Antwoorden

Politiek en ruimte
Opgave 1

1 

2 

Maximumscore 1
separatisme
Maximumscore 2
Voorbeelden van juiste terreinen zijn:
• cultuur
• onderwijs
per juist terrein

3 

1

Maximumscore 2
Juiste bevolkingskenmerken verwijzen naar:
• de sociaal-economische achterstand van het zuiden van de Filipijnen (bron 2)
• het feit dat de moslims een minderheid vormen in dit overwegend katholieke land (bron 3)
per juist bevolkingskenmerk

4 

5 

1

Maximumscore 1
Verschil: de bevolking van de Filipijnen is, in tegenstelling tot die van de andere landen in
Zuidoost-Azië, overwegend rooms-katholiek.
Maximumscore 1
In een juiste verklaring wordt verwezen naar het langdurige Spaanse koloniale verleden.
Maximumscore 3

6  • Een voorbeeld van een juist ruimtelijk kenmerk is:

1

Het zuidelijk deel van de Filipijnen ligt dicht bij Maleisië.
• Voorbeelden van juiste bevolkingskenmerken zijn:
ŷ Ook in de Maleisische Federatie is een hoog percentage van de bevolking moslim.
ŷ Het BNP per hoofd van de Maleisische Federatie is vrij hoog / een stuk hoger dan dat

van

de Filipijnen.
per juist bevolkingskenmerk

1

Opmerking
Een antwoord dat verwijst naar de historische relaties van de bewoners van de
Sulu-eilanden met Sabah/Maleisië mag goed gerekend worden.
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Deelscores

Antwoorden

Opgave 2
Maximumscore 2
7  • Een voorbeeld van een juist argument vóór deze stelling is:

De nieuwe lidstaten zijn arm en daardoor voorlopig niet goed in staat om aan allerlei dure
milieueisen te voldoen.
• Een voorbeeld van een juist argument tégen deze stelling is:
Wij kunnen het ons, gezien de slechte staat waarin het milieu in de nieuwe lidstaten
verkeert, niet veroorloven soepel om te gaan met milieueisen.
per juist argument

8 

9 

10 

1

Maximumscore 1
Duitsland
Maximumscore 2
Duitsland is het enige EU-lid dat stroomafwaarts ligt van grote rivieren uit één van de
nieuwe lidstaten.
Maximumscore 2
Voorbeelden van juiste argumenten zijn:
• Dit land zorgt zelf voor minder zwaveluitstoot per inwoner dan de omringende landen.
• De luchtvervuiling is grotendeels/meer dan in de andere oude EU-lidstaten afkomstig uit
andere landen.
per juist argument

11 

Maximumscore 1
Litouwen

12 

Maximumscore 1
kaart 80L (51e druk: 70L)

13 

14 

15 



1

Maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken dat de werkloosheid in Mecklenburg-Vorpommern heel hoog
/ hoger is dan de gemiddelde Duitse werkloosheid en zij deze arbeidsmigranten daarom
liever niet ziet komen.
Maximumscore 2
In de redenering moeten de volgende elementen aanwezig zijn:
• de uitbreiding zal in de tien nieuwe lidstaten leiden tot meer welvaart
• waardoor de wens om te emigreren / in een ander land te gaan werken, zal afnemen
Maximumscore 1
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Polen zal moeten zorgen voor een goede beveiliging van haar deel van de EU-buitengrens.
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