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Antwoord

Scores

Politiek en ruimte

Opgave 1 − Kroatië in de Europese Unie?
1

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist argument zijn:
− grotere stabiliteit / minder kans op conflicten in de Balkan
− De landen uit het voormalig Joegoslavië horen bij Europa.

2

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste argumenten zijn:
− Kroatië is net als veel andere EU-landen een katholiek land.
− In Kroatië wordt net als in Slovenië een Zuid-Slavische taal gesproken.
per juist argument

3

4

1

maximumscore 2
Uit de argumentatie moet blijken dat
• Kroatië een bnp per hoofd heeft van € 5760 of € 7260 of € 10.091
(afhankelijk van de oplage GB 52e druk) / een bbp per hoofd heeft van
€11.080 (GB 53e druk)
• dit bnp / bbp is duidelijk (veel) hoger dan dat van Roemenië, Bulgarije
en Letland (en deze landen zijn al lid)
maximumscore 2
• Nee, Kroatië zou geen goede aanvulling zijn
Een voorbeeld van een juiste redenering is:
• Kroatië heeft een bevolkingsopbouw die vergelijkbaar is met die van
andere Europese landen
• waardoor er geen verjonging van de EU-bevolking plaatsvindt
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Opgave 2 − Onafhankelijkheidsstrijd Karen in Myanmar (Birma)
5

6

7

8

maximumscore 2
• begrip: (regionale) autonomie
• staatsvorm: federatie / federalisme

1
1

maximumscore 2
Uit de redenering moet blijken dat
• In Thailand ook Karen wonen
• die dan aansluiting bij de Karen in Myanmar zoeken / ook meer
zelfstandigheid zullen opeisen

1
1

maximumscore 2
Voorbeelden van een juiste redenering zijn:
• De landen van de ASEAN liggen meer nabij / zijn meer cultureel
verwant / hebben onderling meer economische en/of politieke
contacten
• waardoor zij meer dwang op Myanmar kunnen uitoefenen dan de VN
of
• De VN (en andere wereldorganisaties) worden gedomineerd door
westerse landen / oude koloniale moederlanden
• deze landen roepen meer weerstand op bij voormalige koloniën /
wekken de schijn van neo-kolonialisme

1
1

1
1

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn:
− Site: het woongebied van de Karen bestaat uit veel
berggebieden/oerwoudgebieden (die moeilijk toegankelijk zijn).
− Situation: het woongebied grenst aan Thailand (waar ze mee kunnen
handelen / zich kunnen verschuilen).
− Situation: het woongebied ligt in de periferie van Myanmar.
per juist kenmerk
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Opgave 3 − Fusie van Abcoude, Breukelen, Loenen en
De Ronde Venen
9

maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat Maarssen meer verstedelijkt is dan de
overige gemeenten.

10

maximumscore 2
Uit de uitleg moet blijken dat
• de gemeente die dan ontstaat nog steeds te weinig inwoners heeft
(oorzaak)
• waardoor de schaalvoordelen van de dienstverlening door de
gemeentelijke overheid minder goed zullen uitkomen / de
bestuurskracht niet genoeg toe zal nemen (gevolg) (waardoor op
termijn weer nieuwe herindeling noodzakelijk zal zijn)

11

1

1

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste redenen zijn:
− Na de gemeentelijke herindeling van het Groene Hart blijven er een of
enkele gemeenten over als gesprekspartner.
− De natuur is over minder gemeenten versnipperd en dus is er meer
kans op een samenhangend beleid.
per juiste reden
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