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Opgave 1 − Urbanisatie en ontwikkeling
1

2

3

4

maximumscore 1
− land X = Nigeria
− land Y = Venezuela
− land Z = België
indien drie landen juist
indien twee of één land(en) juist

1
0

maximumscore 2
De juiste oorzaken zijn:
• de grotere natuurlijke bevolkingsgroei in land Y
• de grotere ruraal-urbane migratie in land Y

1
1

maximumscore 2
Voorbeelden van een juiste redenering zijn:
• In land X heeft (nog) minder mechanisatie in de landbouw /
industrialisatie in de steden plaatsgevonden dan in land Z
• waardoor daar nog een groot deel van de bevolking op het platteland
woont
maximumscore 2
• Noord-Amerika en Europa
• Voorbeelden van een juiste oorzaak zijn:
− In deze werelddelen vond in de periode 1970-2010 geen sterke
ruraal-urbane migratie meer plaats.
− In deze werelddelen vond in de periode 1970-2010 trek uit de
steden plaats.

1
1

1
1

Opmerking
Alleen indien beide werelddelen juist zijn 1 scorepunt toekennen.
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Een voorbeeld van een juiste redenering is:
• Een aantal welvarende landen heeft veel vruchtbare landbouwgrond
• waardoor in die landen een relatief groot deel van de bevolking voor
een agrarisch bestaan heeft gekozen / op het platteland woont

1
1

Opgave 2 − Mondiale drugshandel
6

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste argumenten zijn:
− De consumptie vindt vooral plaats in centrumgebieden.
− De verbouw van de grondstoffen voor drugs vindt vooral plaats in
perifere gebieden.
− De meeste handelsstromen zijn gericht op centrumgebieden.
per juist argument

7

8

9

1

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste argumenten zijn:
− Er zijn belangrijke financiële centra in perifere gebieden.
− In een periferieland als Colombia vindt zowel de teelt als de productie
plaats (het winnen van grondstoffen én de verwerking ervan gebeurt in
de periferie).
− Er zijn handelsstromen tussen perifere gebieden (Colombia en WestAfrika).
per juist argument

1

maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken dat
• het berggebieden zijn (fysischgeografisch kenmerk)
• deze gebieden lastig te controleren zijn / de overheden van de
betreffende landen in deze gebieden weinig macht kunnen uitoefenen

1
1

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste redenering is:
• Met drugshandel kan een rebellengroep als FARC veel geld verdienen
• waarmee een strijd tegen de overheid lang volgehouden kan worden

1
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