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Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Politiek en ruimte
Opgave 1 − Kashmir, een omstreden gebied
1

maximumscore 1
Voorbeelden van een juiste kaart zijn:
− kaart 127A (51e druk: 115A)
− kaart 193A (51e druk: 171A)

2

maximumscore 1
Een juist antwoord verwijst naar het bergachtige karakter van Kashmir.

3

maximumscore 2
Uit de verklaring moet blijken dat:
• verreweg het grootste deel van de bevolking (95%) van de
Kashmirvallei moslim is in tegenstelling tot de rest van de bevolking
van India (situatiebeschrijving)
• hoe dominanter de religie van een groep binnen een bepaald gebied is,
hoe meer de religieuze identiteit de territoriale identiteit ondersteunt
(de moslims voelen zich geen Indiërs maar Kashmiri) (verklarend
principe)

4

maximumscore 2
Voor alleen de keuze A of B
− Voorbeelden van juiste argumenten bij de keuze voor scenario A:
• Sociaalgeografisch argument: De meerderheid van de bevolking
van Kashmir bestaat, evenals die in Pakistan, uit moslims.
• Fysischgeografisch argument: In Kashmir ontspringen enkele
rivieren die voor de watervoorziening van Pakistan van groot
belang zijn / Kashmir ligt aan de bovenloop van rivieren die voor de
watervoorziening van Pakistan erg belangrijk zijn.
− Voorbeelden van juiste argumenten bij de keuze voor scenario B:
• Sociaalgeografisch argument: Dit scenario sluit aan bij de wensen
van de islamitische meerderheid van de bevolking van Kashmir.
• Fysischgeografisch argument: Het gebied heeft voldoende
natuurlijke hulpbronnen om zich economisch te kunnen
ontwikkelen.
per juist argument bij het gekozen scenario
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5

maximumscore 1
− Voorbeeld van een argument tegen scenario A:
Door aansluiting bij Pakistan zouden hindoes en boeddhisten in
Kashmir wel eens in grote moeilijkheden kunnen komen.
− Voorbeeld van een argument tegen scenario B:
Dit is geen realistische oplossing omdat zowel de regering van India
als die van Pakistan dit niet kan verkopen aan de eigen bevolking.

6

maximumscore 1
separatisme

7

maximumscore 2
• Stap 1: Jammu en Kashmir indelen in vijf deelgebieden
• Stap 2: elk deelgebied toedelen aan India of Pakistan op basis van de
culturele kenmerken van de bevolking van dat deelgebied

1
1

Opgave 2 − De Stedendriehoek Apeldoorn - Deventer - Zutphen
8

9

maximumscore 2
• Uit het antwoord moet blijken dat volgens kaart 57A (51e druk: 51A) de
Stedendriehoek een primair verzorgingsgebied vormt
• en dat volgens de overzichtskaart / elke atlaskaart waar
provinciegrenzen opstaan, dit primaire verzorgingsgebied zich uitstrekt
over twee provincies

1

1

maximumscore 3
Voorbeelden van juiste problemen zijn:
− Vanuit de economische dimensie: bij uitbreiding in westelijke richting
moet kostbare infrastructuur / moeten bruggen worden aangelegd om
de nieuwe wijken met de oude stad te verbinden.
− Vanuit de natuurdimensie: uitbreiding in westelijke richting vormt een
bedreiging voor het IJssellandschap.
− Vanuit de politieke dimensie: uitbreiding in westelijke richting zal tot
spanningen leiden met de gemeenten Voorst en Brummen / uitbreiding
in westelijke richting zal de roep om provinciale grenscorrecties en/of
gemeentelijke herindeling ten gunste van Deventer en Zutphen doen
toenemen.
per juiste combinatie van probleem en dimensie
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Uit de uitleg moet blijken dat:
• Bathmen zijn identiteit beter kan bewaren als het dorp zich aansluit bij
andere dorpen met een plattelandskarakter
• terwijl Bathmen bij samengaan met het veel grotere en stedelijke
Deventer zijn identiteit sneller zal verliezen als deel van een veel
groter geheel

1

1

Opgave 3 − Polen en de Europese Unie
11

maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat over het algemeen buitenlandse
investeringen gedaan worden in regio’s die dichter bij de buitengrens van
de Europese Unie van de 15 zijn gelegen.

12

maximumscore 2
Uit de economische verklaring moet blijken dat:
• in deze regio Warschau / de hoofdstad / de grootste stad van het land
ligt / het agglomeratievoordeel daar het grootst is / daar de grootste
afzetmarkt ligt / daar veel goedkope arbeidskrachten beschikbaar zijn
(situatiebeschrijving)
• buitenlandse investeringen daar plaatsvinden waar het grootste
rendement wordt verwacht (verklarend principe)

13

14

maximumscore 2
Uit de ruimtelijke verklaring moet blijken dat:
• er goede verkeersverbindingen zijn van de EU van de 15 met
Warschau (waardoor de afstand gering is) (situatiebeschrijving)
• voor een rendabele bedrijfsvoering er interactie nodig is tussen de
buitenlandse investeerders en de lokale bedrijven (verklarend principe)
maximumscore 2
Uit de redenering moet blijken dat:
• Polen veel minder dichtbevolkt is dan Nederland
• waardoor boeren in Polen meer uitbreidingsmogelijkheden hebben dan
in Nederland / te maken hebben met lagere grondprijzen dan in
Nederland / te maken hebben met minder regelgeving dan in
Nederland
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