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Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Politiek en ruimte 
 

Opgave 1 − Brazilië, een nieuwe agrarische supermacht 
 

 1 maximumscore 1 
Juiste antwoorden verwijzen naar de enorme (voor landbouw bruikbare) 
oppervlakte van Brazilië. 
 

 2 maximumscore 1 
de grotere vraag uit China (als gevolg van toegenomen welvaart en 
bevolkingsgroei)  
 

 3 maximumscore 2 
Uit de verklaring moet blijken dat: 
• Brazilië, in tegenstelling tot Mauritius, Fiji en Guyana, niet behoort tot 

de ACP-landen (situatiebeschrijving) 1 
• als landen elkaar een vookeursbehandeling geven, neemt de 

onderlinge handel toe (verklarend principe) 1 
 

 4 maximumscore 2 
Uit de argumentatie moet blijken dat: 
• in het Verenigd Koninkrijk het percentage van de beroepsbevolking dat 

in de landbouw werkt veel lager is dan in Griekenland 1 
• zodat in eerstgenoemd land de nadelige gevolgen van de invoer van 

landbouwproducten uit Brazilië minder hard zullen aankomen 1 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Opgave 2 − Gemeentelijke herindeling in Het Gooi en  
    Vechtstreek 

 
 5 maximumscore 1 

Eemnes ligt in een andere provincie dan Blaricum en Laren. 
 

 6 maximumscore 2 
− Een voorbeeld van een politiekgeografisch argument vóór zo’n grote 

Gooistad is:   
• Zo’n grote stad is beter in staat bepaalde bestuurstaken uit te laten 

voeren door zijn eigen gespecialiseerde ambtenaren (die anders 
uitgevoerd zouden moeten worden door externe adviseurs / 
particuliere bedrijven) 1  

− Een voorbeeld van een politiekgeografisch argument tégen zo’n grote 
Gooistad is:   
• In zo’n grote stad wordt de afstand tot de bestuurders te groot / zal 

minder rekening worden gehouden met de lokale belangen van de 
opgeslokte gemeenten 1 

 
 7 maximumscore 2 

Uit de uitleg moet blijken dat: 
• Hilversum vrij dicht bij de regionale centra Amsterdam en Utrecht ligt / 

bij de veel grotere steden Amsterdam en Utrecht ligt 1 
• potentiële klanten uit de omgeving van Hilversum binnen de reikwijdte 

van Amsterdam en Utrecht vallen 1 
 

 8 maximumscore 2 
Uit de uitleg moet blijken dat: 
• Almere door een randmeer van het verzorgingsgebied van Hilversum 

wordt gescheiden  1 
• de aanwezigheid van een randmeer de mobiliteit beperkt 1 
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Opgave 3 − Sri Lanka, een etnisch kruitvat 
 

 9 maximumscore 2 
Uit de uitleg moet blijken dat: 
• Maleisië evenals Sri Lanka een Britse kolonie is geweest  1 
• de Britten plantagearbeiders uit de ene kolonie naar de andere hebben 

gebracht 1 
 

 10 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste factoren zijn: 
− het verschil in godsdienst tussen de (overwegend Hindoeïstische) 

Tamils en de (overwegend Boeddhistische) Singalezen 
− taalverschillen 
 
per juiste factor  1 
 

 11 maximumscore 1 
regionalisme 
 

 12 maximumscore 1 
Juiste antwoorden verwijzen naar de geïsoleerde ligging van het door de 
India-Tamils bewoonde gebied. 
 

 13 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste oorzaken zijn: 
− vanuit de economische dimensie:  

• er kunnen problemen ontstaan omdat de Jaffna-Tamils economisch 
veel meer ontwikkeld zijn dan de India-Tamils 1 

− vanuit de politieke dimensie:  
• er kunnen problemen ontstaan omdat de India-Tamils een veel 

kleinere groep vormen dan de Jaffna-Tamils 1 
− vanuit de culturele dimensie:  

• er kunnen problemen ontstaan omdat de Jaffna-Tamils een 
cultureel volledig ontwikkelde en zelfstandige samenleving vormen, 
dit in tegenstelling tot de India-Tamils 1 
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Vervoer en ruimtelijke inrichting 
 

Opgave 4 − Goederenoverslag in drie Europese mainports 
 

 14 maximumscore 2 
X: 22,3 of 22,4 
Y: 10,6 of 10,7 
Z: 67 
 
drie juiste antwoorden  2 
twee juiste antwoorden  1 
één juist antwoord  0 
 

 15 maximumscore 3 
• aardolieraffinage / petrochemische industrie  1 
Uit de verklaring moet blijken dat: 
• Rotterdam veel grotere aardolietankers kan ontvangen dan Hamburg 

(situatiebeschrijving) 1 
• aardolieraffinage het meest rendabel is bij grootschalige aanvoer van 

aardolie (verklarend principe) 1 
 

 16 maximumscore 2 
Uit de verklaring moet blijken dat: 
• Rotterdam een veel groter aandeel massagoederen heeft dan 

Antwerpen (situatiebeschrijving) 1 
• naarmate goederen meer bewerkt worden, de toegevoegde waarde  

groter is (verklarend principe) 1 
 

 17 maximumscore 1 
hub and spoke model 
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Opgave 5 − Infrastructurele projecten van de EU: de 
    Öresund Link en de mogelijke aanleg van een  
    tunnel onder de Straat van Gibraltar 

 
 18 maximumscore 1 

De toetreding van Zweden (en Finland) tot de Europese Unie (in 1995). 
 

 19 maximumscore 2 
Uit de verklaring moet blijken dat:  
• het bij de nieuwe bedrijven vooral om hoogwaardige dienstverlening 

gaat (situatiebeschrijving) 1 
• hoogwaardige dienstverlening geen goederenstromen van betekenis 

genereert (verklarend principe) 1 
 

 20 maximumscore 3 
− vanuit de politieke dimensie:  

• de Öresund Link verbindt twee lidstaten van de Europese Unie, de 
Gibraltartunnel doet dat niet 1 

− vanuit de sociaal-culturele dimensie:  
• de Öresund Link verbindt twee lidstaten met een nagenoeg 

identieke cultuur, de Gibraltartunnel doet dat niet 1 
− vanuit de economische dimensie:  

• de Öresund Link verbindt twee lidstaten met eenzelfde 
welvaartsniveau, de Gibraltartunnel doet dat niet 1 

 
Opmerking 
Alleen de combinatie van juiste dimensie en juiste situatiebeschrijving 
levert 1 punt op. 
 

 21 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste economisch-geografische argumentatie is: 
• De verbinding zal vooral de economische activiteiten in het 

Noordwesten van Marokko doen toenemen 1 
• waardoor de ongelijkheid tussen het (economisch sterkere) 

Noordwesten en de andere regio’s nog groter wordt 1 
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 22 maximumscore 2 
Opmerking 
Voor een juiste deelvraag geldt dat deze moet bijdragen aan de 
beantwoording van de hoofdvraag. 
 
Een verklarende deelvraag vraagt naar: 
1 Een beschrijving van een proces of ontwikkeling en naar de gevolgen 

of resultaten ervan. 
2 De reden waarom dit proces of ontwikkeling tot die gevolgen leidt. 
 
Voorbeelden van een juiste verklarende deelvraag zijn:  
− Is de transportcapaciteit van een spoortunnel groter dan de 

transportcapaciteit in de huidige situatie: vrachtverkeer over de weg en 
het water? En waarom? 

− Gaat het transport via een spoortunnel sneller dan in de huidige 
situatie: transport over de weg en het water? En waarom? 

− Wegen de kosten van de aanleg van de spoortunnel voor Marokko op 
tegen de baten voor de Marokkaanse bouwbedrijven en de inkomsten 
door het verkeer? En waarom? 

 
Opgave 6 − Transportnetwerken in Marokko en Nigeria 

 
 23 maximumscore 1 

Nigeria heeft grote rivieren / de rivier de Niger (die het transport per 
binnenschip met buurlanden mogelijk maakt).  
 

 24 maximumscore 2  
• Marokko en Algerije hadden hetzelfde koloniale moederland 

(Frankrijk), terwijl Nigeria als Engelse kolonie omringd was door 
Franse (en Duitse) koloniën 1 

• Dit blijkt uit kaart 149A (51e druk: 133A) 1 
 

 25 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste oorzaak is:  
• De kustgebieden van Nigeria bestaan voor een deel uit de sterk gelede 

delta van de Niger, waardoor het aanleggen van spoorlijnen en wegen 
heel moeilijk is 1 

• Het gaat om de natuurlijke dimensie 1 
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Actieve aarde 
 

Opgave 7 − Aardolievoorraden in Nederland en de Noordzee 
 

 26 maximumscore 2 
Uit de verklaring moet blijken dat:  
• in het Westland en in Zuidoost-Drenthe zich anticlinalen bevinden 

(situatiebeschrijving) 1 
• de aardolie als gevolg van de lage soortelijke massa naar hogere lagen 

migreert en zich verzamelt in de toppen van de anticlinalen (verklarend 
principe) 1 

 
 27 maximumscore 1 

Aardolie komt voor in een slenk. 
 

 28 maximumscore 3 
Uit de uitleg moet blijken dat: 
• dood plankton naar de zeebodem zakte  1 
• bedekt werd met sediment 1 
• waarna het dode plankton door toenemende druk en temperatuur (via 

natuurlijke destillatie) werd omgevormd tot aardolie 1 
 

 29 maximumscore 1 
Een voorbeeld van een juist argument vanuit de economische dimensie is: 
De oliecrisis van 1973 maakte de aardolieprijs zo hoog dat aardolie in de 
Noordzee economisch winbaar werd. 
 

Opgave 8 − Natuurgeweld in Japan en omringend gebied 
 

 30 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 
• De Filipijnse plaat botst aan de noordwestzijde op de Euraziatische 

plaat en beweegt aan de noordoostzijde in dezelfde richting als de 
Pacifische plaat (situatiebeschrijving) 1 

• Platen die naar elkaar toe bewegen (onder andere bij subductie) 
veroorzaken een grotere spanning tussen de platen dan wanneer zij in 
dezelfde richting bewegen (verklarend principe) 1 

 
 31 maximumscore 1 

Het juiste verband is: 
Naarmate de afstand tot de Japantrog toeneemt, ligt (als gevolg van 
subductie) het hypocentrum van een aardbeving dieper. 
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 32 maximumscore 2 
Uit de uitleg moet blijken dat: 
• pas als een oceanische plaat in het proces van subductie over een 

bepaalde horizontale afstand is verschoven ten opzichte van de 
diepzeetrog 1 

• de hitte zo groot wordt dat er een magmahaard en vulkanisme kan 
ontstaan 1 

 
 33 maximumscore 2 

Voorbeelden van juiste gegevens zijn: 
− bevolkingsomvang in het gebied 
− omvang van de aanwezige infrastructuur 
− waarde van het aanwezige onroerend goed 
 
per juist gegeven  1 
 

 34 maximumscore 1 
hazard management 
 

Opgave 9 − Klimaatverandering en gevolgen 
 

 35 maximumscore 1 
De mate van onzekerheid van menselijke en/of natuurlijke factoren die het 
klimaat beïnvloeden. 
 

 36 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste argumenten zijn: 
− Bij verbranding van fossiele brandstoffen komen aerosolen vrij (die 

kunnen zorgen voor een temperatuurdaling). 
− Door veranderd landgebruik, wordt de reflectie van zonnestraling 

groter (die kan zorgen voor een temperatuurdaling). 
 
per juist argument   1 
 

 37 maximumscore 2 
Uit de uitleg moet blijken dat: 
• de factoren die in bron 21 zijn afgebeeld, invloed hebben op een 

tijdschaal van slechts 250 jaar  1 
• de variabelen in de relatie aarde-zon het klimaat op een veel langere 

tijdschaal beïnvloeden  1 
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 38 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste gevolgen zijn: 
− verschuiven van klimaatzones / vegetatiezones  
− zeespiegelstijging 
− het smelten van gletsjers in vrijwel alle berggebieden 
− het veranderen van de loop van zee- en /of luchtstromen  
 
per juist gevolg   1 
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