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Politiek en ruimte 
 
 

Opgave 1 − Darfur  
 

 1 maximumscore 3 
• kaart 219A (52e druk: 176A)  1 
Uit de uitleg moet blijken dat 
• in het gebied verwoestijning optreedt (oorzaak) 1 
• waardoor er minder bestaansmogelijkheden zijn (en dus strijd om 

voedsel en water ontstaat / nomaden en akkerbouwers om grond en 
water strijden) (gevolg) 1 

 
 2 maximumscore 2 

Voorbeelden van een juiste redenering zijn: 
• De bevolking is overwegend nomadisch 1 
• en zal (daardoor) weinig binding met een specifiek gebied (land) 

hebben 1 
of 
• De bevolking van Sudan is zeer heterogeen van samenstelling 1 
• waardoor de bevolking nauwelijks een gemeenschappelijke identiteit / 

binding heeft  1 
of 
• De staat Sudan is een jonge staat / is pas in 1956 ontstaan  1 
• waardoor de bevolking nog nauwelijks een binding vertoont met het 

land  1 
 
Opmerking 
Antwoorden die ingaan op religieuze factoren zijn niet juist, omdat de 
bevolking van Sudan overwegend islamitisch is. 
 

 3 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste argumenten zijn: 
− Het grote aantal mensen in de vluchtelingenkampen vergroot de 

concurrentie om water, voedsel en brandhout. 
− De Janjaweed kunnen de vluchtelingen achtervolgen tot in Tsjaad (en 

de strijd in dat land voortzetten). 
 
per juist argument  1 
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 4 maximumscore 2 
Uit de redenering moet blijken dat 
• China van de Sudanese regering toestemming heeft gekregen om olie 

te winnen in Sudan 1 
• en daarom de Sudanese regering te vriend zal willen houden 1 
 

 5 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste redenen zijn: 
− De regering lijkt niet van plan het conflict te sussen. 
− De internationale gemeenschap is verdeeld. 
− De Afrikaanse Unie heeft / De Organisatie van Afrikaanse Eenheid 

heeft / de landen die bij het conflict betrokken zijn hebben geen 
middelen om vrede af te dwingen. 

 
per juiste reden 1 
 
 

Opgave 2 − Tomatenteelt in Europa 
 

 6 maximumscore 2 
• regionale specialisatie 1 
• het warme/zonnige klimaat  1 
 

 7 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste voordelen zijn: 
− De Nederlandse tomatenteelt (gebeurt in kassen en) is minder 

seizoensgebonden dan de Spaanse tomatenteelt. 
− De Nederlandse tomatenteelt vindt plaats in een zeer dichtbevolkt deel 

van de EU (de transportkosten voor Nederlandse tomaten zullen dus 
gering zijn). 

− Nederland heeft een betere marketing en afzetstrategie. 
 
per juist voordeel 1 
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 9 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument zijn: 
− Goes ligt het meest centraal in Zeeland.  
− De relatieve ligging van Goes is het gunstigst. 
 

 10 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument zijn: 
− De gemeente Middelburg (en de andere gemeenten op Walcheren) 

heeft relatief veel inwoners. 
− Middelburg heeft een relatief gunstige ligging ten opzichte van de 

toeristencentra aan de kust. 
 

 11 maximumscore 2 
Uit de redenering moet blijken dat 
• er in Zeeland sprake is van vergrijzing 1 
• waardoor de behoefte aan medische voorzieningen groter zal worden 1 
of 
• waardoor inwoners minder makkelijk grote afstanden kunnen afleggen 

om medische voorzieningen te bezoeken 1 
 

 12 maximumscore 2 
Uit de redenering moet blijken dat 
• om de drempelwaarde voor specialistische handelingen te halen veel 

patiënten nodig zijn  1 
• waardoor het nodig is dat de reikwijdte van het hoofdziekenhuis wordt 

vergroot (en er dus een reorganisatie/fusie nodig is) 1 
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Opgave 3 − Ziekenhuizen in Zeeland 

 
 8 maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juiste uitleg is: 
• Zeeland bestaat voor een groot deel uit eilanden en schiereilanden (die 

slechts op enkele plaatsen door middel van dammen, bruggen of een 
tunnel met elkaar verbonden zijn) (oorzaak) 1 

• waardoor de relatieve afstand tot het ziekenhuis voor veel Zeeuwen 
groot is (waardoor er meer ziekenhuizen nodig zijn) (gevolg) 1 




