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Vraag

Antwoord

Scores

Wereld

Opgave 1 − Steden in de Britse en Amerikaanse
popmuziekindustrie
1

maximumscore 1
de spoke New York - Los Angeles / Los Angeles - New York

2

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste oorzaken zijn:
− De Britse en Amerikaanse (popmuziek)cultuur zijn nauw aan elkaar
verwant / Britse en Amerikaanse popmuzikanten maken songteksten in
dezelfde taal.
− De activiteiten in de Engelstalige popmuziekindustrie zijn in enkele
steden geconcentreerd / er is sprake van specialisatie.
per juiste oorzaak

3

4

1

maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken dat
• in de Britse popmuziekindustrie Engelse / Europese steden een relatief
belangrijke rol spelen
• in de Amerikaanse popmuziekindustrie Amerikaanse steden een
relatief belangrijke rol spelen

1
1

maximumscore 1
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
In wereldsteden is er een grote cultuursector die onder andere muzikale
talenten aantrekt.
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5

Antwoord

Scores

maximumscore 4
Een voorbeeld van een juiste redenering voor een afname van het aantal
steden is:
• Er zal steeds meer specialistische kennis nodig zijn
• en deze kennis vind je / ontwikkel je het beste in een wereldstad
(waardoor de popmuziekindustrie zich zal concentreren in enkele
wereldsteden)

1

Een voorbeeld van een juiste redenering voor een toename van het aantal
steden is:
• Er zal een verdere digitalisering optreden in de popmuziekindustrie
• waardoor de vestigingsplaats steeds minder belangrijk wordt (en de
popmuziekindustrie zich zal verspreiden over een groot aantal steden)

1

1

1

Opgave 2 − Diversiteit in het Caribische gebied
6

maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat Afrikaanse slaven aan de oostkust van
Amerika aan land kwamen.

7

maximumscore 2
• Deze landen liggen in de periferie
• Een voorbeeld van een juist antwoord is:
De exportproducten zijn vooral grondstoffen die relatief weinig
opbrengen.

8

9

1
1

maximumscore 2
A - Dominicaanse Republiek
B - Cuba
C - Haïti
indien drie landen juist
indien twee landen juist
indien één land juist

2
1
0

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste uitleg is:
• De Verenigde Staten werden in die tijd de grootste economische macht
ter wereld (oorzaak)
• waardoor toerisme en handel met dat land konden toenemen /
waardoor de relatieve ligging van het Caribische gebied verbeterde
(gevolg)

1
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