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Wereld

Opgave 1 − Gentrification in Williamsburg (New York)
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indien ingevuld als in bovenstaande tabel
indien door het verplaatsen, het weglaten of het toevoegen van één kruisje
een verder foutloze tabel ontstaat
alle andere antwoorden
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• Een juiste ontwikkeling op mondiale schaal is:
het uitschuiven van industrie naar lagelonenlanden
• Juiste ontwikkelingen op lokale schaal zijn:
− Er werden nieuwe bedrijventerreinen ingericht met meer ruimte,
verder van de stadscentra af.
− Er kwam meer aandacht voor de vervuilende gevolgen van
industrie in de stad.
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Juiste kenmerken zijn:
− de ligging vlak bij Manhattan / het CBD
− de aanwezigheid van industrieel erfgoed
per juist kenmerk
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Uit de uitleg moet blijken dat
• door de komst van kunstenaars de wijk hip/trendy werd (oorzaak)
• waardoor nieuwe jonge, rijke bewoners/yuppen werden aangetrokken
en er luxere voorzieningen kwamen (gevolg)
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Opmerking
Alleen als bij het gevolg zowel de verandering in de
bewonerssamenstelling als de verandering in het aanbod aan
voorzieningen juist genoemd zijn 1 scorepunt toekennen.
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Opgave 2 − Handelspartners van Nederland
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Het juiste verband is:
Naarmate de afstand van de afgebeelde landen tot Nederland kleiner is, is
de waarde/omvang van de handel met Nederland groter.
of
Naarmate de afstand van de afgebeelde landen tot Nederland groter is, is
de waarde/omvang van de handel met Nederland kleiner.
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het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk
Opmerking
Alleen als beide landen genoemd zijn 1 scorepunt toekennen.
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• China
• Het exportpakket van dit land bevat (relatief) veel industrieproducten
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• Noorwegen en Rusland
• aardolie en aardgas
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Opmerking
Alleen als beide landen juist zijn 1 scorepunt toekennen.
Alleen als beide producten juist zijn 1 scorepunt toekennen.
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1 waar
2 niet waar
3 waar
indien drie antwoorden juist
indien twee antwoorden juist
indien één of geen antwoord juist
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