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Vraag

Antwoord

Scores

Wereld

Opgave 1 − Globalisering van IKEA
1

maximumscore 2
Juiste transporttechnologische ontwikkelingen zijn:
− het gebruik van steeds grotere (container)schepen / schaalvergroting
in het transport
− automatisering in de overslag/distributie
− de ontwikkeling van het containertransport
per juiste ontwikkeling

2

3

1

maximumscore 2
• de landen in Oost-Europa
• de omschakeling van een planeconomie naar een vrijemarkteconomie /
van een communistisch systeem naar een kapitalistisch systeem
maximumscore 2
• centrumlanden en semiperifere landen

1
1

1

Opmerking
Alleen als beide groepen landen worden genoemd 1 scorepunt toekennen.
•

4

In deze landen was de koopkracht onder de bevolking groot genoeg
voor uitgaven aan woninginrichting / In andere Aziatische landen was
de koopkracht onder de bevolking nog te laag voor uitgaven aan
woninginrichting

maximumscore 2
• Juiste argumenten voor versoepeling zijn:
− Bij versoepeling is er een groter aanbod voor de Indiase
consumenten.
− Dit is een impuls voor de Indiase winkeliers om meer aan
schaalvergroting te gaan doen / de concurrentiekracht te vergroten.
• Een juist argument tegen versoepeling is:
Indiase winkeliers zullen door de buitenlandse winkelketens worden
weg geconcurreerd. / Er zal werkloosheid kunnen ontstaan.
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Vraag

Antwoord

Scores

Opgave 2 − Wereldbevolkingsgroei
5

maximumscore 1
− grootste absolute groei: Azië
− grootste relatieve groei: Afrika
Opmerking
Alleen wanneer beide antwoorden juist zijn 1 scorepunt toekennen.

6

maximumscore 2
− periferie: grote bevolkingsgroei
− semiperiferie: afnemende/matige bevolkingsgroei
− centrum: geringe/negatieve bevolkingsgroei
indien drie antwoorden juist
indien twee antwoorden juist
indien één of geen antwoord juist

7

maximumscore 3
Bangladesh
Brazilië
Japan
Verenigde Staten
indien
indien
indien
indien

8

2
1
0

in
in
na
na

c
d
a
b

acht onderdelen juist
zeven of zes onderdelen juist
vijf of vier onderdelen juist
minder dan vier onderdelen juist

3
2
1
0

maximumscore 3
Juiste oorzaken zijn:
− Het zuidoosten is meer verstedelijkt.
− Het zuidoosten is welvarender.
− Het gemiddelde onderwijsniveau (van vrouwen) is in het zuidoosten
hoger.
− In het zuidoosten is de arbeidsparticipatie van vrouwen hoger.
per juiste oorzaak
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