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4 Beoordelingsmodel
Antwoorden

Deelscores

Politiek en ruimte
Opgave 1

1 

Maximumscore 2
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn:
• godsdienst, gebruikte kaart 190C of D (51e druk: 168C of D)
• taal, gebruikte kaart 190B (51e druk: 168B)
per combinatie van juiste kenmerk en juiste kaart

2 

3 

Maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
• een grotere autonomie, los van Moskou / meer gericht op het westen
• het lidmaatschap van de EU (en dat is moeilijk verenigbaar met dat van het GOS)
Maximumscore 2
Voorbeelden van juiste redenen zijn:
• Tatarstan maakt deel uit van de Russische Federatie.
• De Russische regering is bezorgd over de positie van de Russen in een volledig
onafhankelijk Tatarstan.
per juiste reden

4 

5 

1

1

Maximumscore 1
kaart 121C (51e druk: 109C)
Maximumscore 3
Een voorbeeld van een juiste argumentatie is:
• Omdat het Russisch het cyrillisch alfabet gebruikt
• en in de multinationale Russische Federatie Russisch de voertaal is
• zou het toestaan van een niet-cyrillische schrijftaal de integratie van minderheden in de
Federatie verzwakken

1
1
1

Opgave 2
Maximumscore 2
6  • Uit het antwoord moet blijken dat ook het Fins, Estisch en het Hongaars geen

Indogermaanse talen zijn, terwijl Finland, Estland en Hongarije wel lid zijn / mogen worden
van de EU
• gebruikte kaart: 76C (51e druk: 69A)

7 

Maximumscore 2
Een juist antwoord verwijst naar de ligging van Cyprus voor de kust van West-Azië.

8 

Maximumscore 2
Het nieuwe EU-land Letland heeft een lager BNP/hoofd dan Turkije.

1
1

Maximumscore 2
9  • Uit de uitleg moet blijken dat ook in Europa een niet onaanzienlijk deel van de bevolking

behoort tot het islamitische geloof

1
1

• gebruikte kaart: 76A (51e druk: 69B)
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Deelscores

Antwoorden

10 

Maximumscore 2
Voorbeelden van politieke argumenten op grond waarvan de EU toetreding van Turkije
voorlopig nog tegenhoudt, zijn:
• Turkije moet eerst de kwestie Cyprus (helpen) oplossen.
• Turkije moet de mensenrechten beter naleven.
• Turkije moet eerst de positie van de Koerden verbeteren.
• Turkije moet eerst de relatie met Griekenland verbeteren.
• Turkije dient eerst de volkerenmoord op de Armeniërs (in het begin van de 20e eeuw) te
erkennen.
per juist argument

11 



1

Maximumscore 1
Voorbeelden van een juist argument zijn:
• Turkije zou zich wel eens van Europa kunnen afwenden en toenadering tot de (islamitische)
landen van het Midden-Oosten kunnen gaan zoeken.
• radicalisering van Turken binnen Europa
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