
Eindexamen aardrijkskunde vwo 2008-I

havovwo.nl

▬ www.havovwo.nl        www.examen-cd.nl ▬

Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Politiek en ruimte 
 

Opgave 1 − Enclaves in de Kaukasus 
 

 1 maximumscore 1 
het bergachtige karakter van dit gebied 
 

 2 maximumscore 1 
het uiteenvallen van de Sovjet-Unie 
 
Opmerking 
Het einde van de Koude Oorlog moet fout gerekend worden. 
 

 3 maximumscore 2 
• Armenië telt vergeleken met de beide andere Kaukasische staten bijna 

alleen maar Armeniërs / Armenië telt weinig etnische minderheden / 
Armenië heeft een etnisch zeer homogene bevolking 1 

• kaart 122B (53e druk: 133C) 1 
 

 4 maximumscore 1 
irredentisme 
 

 5 maximumscore 2 
Uit de verklaring moet blijken dat 
• Turken en Azeri’s etnisch / cultureel / religieus aan elkaar verwant zijn 

(situatiebeschrijving) 1 
• hoe meer etnische / culturele / religieuze verwantschap er tussen 

volkeren is, hoe meer zij geneigd zijn elkaar te steunen bij politieke 
conflicten (algemene regel) 1 

 

Vraag Antwoord Scores 
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Opgave 2 − Uitbreiding van de Europese Unie op de  
    Balkan 

 
 6 maximumscore 2 

Voorbeelden van juiste gegevens zijn: 
− het aandeel van de landbouw in het bbp 
− het percentage van de beroepsbevolking dat in de landbouw werkt 
 
per juist gegeven 1 
 

 7 maximumscore 2 
Uit de verklaring moet blijken dat 
• beide landen vergeleken met de meeste oude lidstaten veel zeer kleine 

/ zeer weinig grote landbouwbedrijven hebben (situatiebeschrijving) 1 
• hoe grootschaliger de landbouw in een land is georganiseerd, hoe 

efficiënter er kan worden gewerkt / hoe sterker de concurrentiepositie 
van dat land is (algemene regel) 1 

 
 8 maximumscore 3 

 
Kenmerk Voorbeelden van een juiste uitleg zijn: 
Ruimtelijk kenmerk De relatieve afstand van Nederland naar Bulgarije 

en Roemenië is erg groot (oorzaak), waardoor de 
transportkosten zwaar zullen drukken op de prijs 
van de Nederlandse tuinbouwproducten (gevolg). 

Bevolkingskenmerk De bevolking van Bulgarije en Roemenië heeft een 
gering inkomen / geringe koopkracht (oorzaak), 
waardoor de afzetmogelijkheden in deze twee 
landen voor Nederlandse tuinders niet erg groot 
zijn (gevolg).  

Gebiedskenmerk Het klimaat van Bulgarije en Roemenië is gunstig 
voor de teelt van hun eigen tuinbouwproducten 
(oorzaak), waardoor de vraag naar Nederlandse 
tuinbouwproducten klein zal zijn (gevolg).  

 
per juiste uitleg, die moet bestaan uit een oorzaak en een gevolg 1 
 

 9 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
− De vrees voor de publieke opinie in lidstaten die geen verdere 

uitbreiding van de EU wil. 
− De instabiele politieke situatie in die landen maakt toetreding voorlopig 

ongewenst. 
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 10 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste argumenten zijn: 
− Vanuit de economische dimensie: het bnp / het bbp per hoofd van de 

bevolking is in Kroatië hoger dan in Bulgarije en Roemenië. 
− Vanuit de culturele dimensie: Kroatië past vanwege het hoge 

percentage rooms-katholieken beter bij de EU dan Bulgarije en 
Roemenië met hun hoge percentage oosters-orthodoxen.  

− Vanuit de politieke dimensie: Kroatië heeft lang deel uitgemaakt van 
(EU-lid) Oostenrijk, terwijl Bulgarije en (een groot deel) van Roemenië 
lange tijd behoorden tot het Ottomaanse / Osmaanse Rijk.  

 
Opmerking 
Alleen voor een juist argument in combinatie met de juiste dimensie wordt 
een punt toegekend. 
 

Opgave 3 − Veel steden maken nog geen Randstad 
 

 11 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste deelvragen zijn: 
− Werkt u in dezelfde gemeente als waarin u woont? 
− Werkt u in hetzelfde stadsgewest als waarin u woont? 
− Werkt u in een ander stadsgewest dan waarin u woont? 
− In welke gemeente doet u uw niet-dagelijkse boodschappen? 
− In welke gemeente gaat u uit / naar de bioscoop / naar het zwembad? 
− In welke gemeente gaan uw kinderen naar het voortgezet onderwijs? 
 
per juiste deelvraag 1 
 

 12 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste aanwijzing zijn: 
− De bewoners van de Randstad blijven voor hun winkelbezoeken in 

overgrote meerderheid binnen hun eigen stadsgewest. 
− In de Randstad gaat maar een klein deel van de winkelbezoeken over 

de grenzen van het eigen stadsgewest heen.  
 

 13 maximumscore 3 
Uit de verklaring moet blijken dat 
• het stadsgewest Amsterdam (vanuit de Randstad) veel meer klanten 

en klanten van veel verder weg trekt dan Utrecht (situatiebeschrijving) 1 
• hoe groter het aantal inwoners van een stad is, des te hoger het 

verzorgingsniveau van de winkels is (algemene regel) 1 
• hoe hoger het verzorgingsniveau is, des te groter de reikwijdte van die 

winkels is (algemene regel)  1 
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