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Opgave 1 − Opkomende landen in Sub-Sahara Afrika
1

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste oorzaken zijn:
− De olie wordt gewonnen door buitenlandse bedrijven, het grootste deel
van de winst gaat naar deze bedrijven.
− Door corruptie / het ontbreken van ‘good governance’ komt het geld dat
wel verdiend wordt aan de oliewinning niet ten goede aan de
bevolking.
− De beter betaalde banen gaan vooral naar buitenlandse werknemers.
− Oliewinning kan leiden tot conflicten tussen bevolkingsgroepen.
per juiste oorzaak

2

3

1

maximumscore 2
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
• Uit de atlas (kaart 166B (52e druk: 150B)) blijkt dat bijvoorbeeld de
Dem. Rep. Kongo/Zimbabwe/Niger/Guinee wel delfstoffen heeft
• terwijl de economie van dat land zich niet goed ontwikkelt (bron 1)
of
• Uit de atlas (kaart 166B (52e druk: 150B)) blijkt dat bijvoorbeeld
Mali/Burkina Faso/Ethiopië geen delfstoffen bezit
• terwijl het wel een groeiende economie heeft (bron 1)
maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste redenering is:
• De stijging van de welvaart / de snelle economische groei in de
semi-periferie/Azië leidt tot een toenemende vraag naar
grondstoffen/landbouwproducten
• waardoor de prijzen van grondstoffen/landbouwproducten stijgen (en
daarvan profiteren de Afrikaanse landen die veel van deze producten
exporteren) / waardoor geïnvesteerd wordt in Afrikaanse landen
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• Zuid-Afrika
• Voorbeelden van juiste gevolgen zijn:
− Er vindt (arbeids)migratie plaats van de omliggende landen naar
Zuid-Afrika.
− De omliggende landen exporteren grondstoffen naar Zuid-Afrika.
− Zuid-Afrika neemt politiek een leidende positie in binnen de regio
Sub-Sahara Afrika.

1
2

Opmerking
Per juist gevolg 1 scorepunt toekennen.

Opgave 2 − De renaissance van Harlem
5

maximumscore 2
De juiste volgorde is: b - c - e - a - d
Opmerking
Als door het weglaten van één foutief geplaatste letter een verder foutloze
reeks ontstaat, mag 1 scorepunt worden toegekend.

6

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn:
− de gunstige ligging ten opzichte van het stadscentrum/CBD (bron 2)
− de ligging ten opzichte van Central Park (bron 2)
− de fraaie architectuur in Harlem (bron 3)
per juist kenmerk

7

1

maximumscore 3
Een voorbeeld van een juiste beschrijving is:
• Projectontwikkelaars laten huizen opknappen / nieuwe luxe
appartementen bouwen in de wijk en verkopen/verhuren deze daarna
voor veel geld
• Er worden bewoners aangetrokken die (veel) rijker zijn dan de
oorspronkelijke bewoners
• waardoor er meer/luxere voorzieningen in de wijk komen dan voorheen
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