Eindexamen aardrijkskunde vwo 2010 - II
havovwo.nl

Vraag

Antwoord

Scores

Wereld

Opgave 1 − Los Angeles en New York
1

maximumscore 2
Twee van onderstaande:
− kaart 174C (52e druk: 159A)
− kaart 175A (52e druk: 160C)
− kaart 175C (52e druk: 159C)
− kaart 174A (52e druk: 158A)
per juiste kaart

2

3

1

maximumscore 2
Uit de uitleg moet blijken dat
• het aandeel van Oost-Azië in de wereldhandel is toegenomen / er
sprake is van global shift (oorzaak)
• waardoor de relatieve ligging van Los Angeles is verbeterd ten
opzichte van die van New York (gevolg)

1
1

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste functies zijn:
− de politieke functie (zetel van de VN/Veiligheidsraad)
− de financiële functie (de New Yorkse effectenbeurs / Wallstreet)
per juiste functie

1

4

maximumscore 1
Los Angeles ligt dichter bij de Mexicaanse grens dan New York.

5

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste beschrijving is:
• De ‘African Americans’ zijn grotendeels nazaten van mensen die als
slaaf werkten op plantages in het zuidoosten van de Verenigde Staten
• New York was in 1860 al een aantrekkelijke/belangrijke stad voor
mensen die werk zochten / voor vrijgekochte slaven of gevluchte
slaven, terwijl Los Angeles nog aan het begin van zijn groei stond
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Opgave 2 − Senegal worstelt met globalisering
6

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste redenering is:
• Door het koloniale verleden is het eetpatroon veranderd
• en de nieuwe etenswaren zijn alleen op de wereldmarkt te koop /
worden geïmporteerd (uit koloniaal moederland)

7

maximumscore 1
diffusie

8

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste backwash-effecten zijn:
− Voor geïmporteerd voedsel moet je meer betalen (waardoor je minder
geld overhoudt voor andere dingen).
− Doordat mensen geïmporteerd voedsel eten, zal de vraag naar voedsel
uit eigen land afnemen (waardoor boeren minder gaan verdienen).
per juist backwash-effect

9

1

1

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste redenering is:
• Door het duurder worden van geïmporteerd voedsel gaan mensen
meer voedsel uit eigen land eten
• waardoor de inkomsten van het armere platteland zullen toenemen (en
de tegenstelling tussen rijkere en armere gebieden afneemt)
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