
Politiek en Ruimte 

Maximumscore 4 

18  A: Gezien de bevolkingsomvang van Nederland is 9% (bij in- en uitvoer) relatief hoog 2

B: Goede antwoorden verwijzen naar de gunstige verkeersligging van Nederland 2

Opmerking 

Bij antwoord A moet een relatie worden genoemd met de bevolkingsomvang van Nederland. 

Een antwoord als: omdat Nederland een klein land is, moet worden fout gerekend.

Maximumscore 3 

19  A: België 1

B: Uit het antwoord moet blijken dat van de mogelijke handelspartners van Nederland, 

België de ’intervening opportunity’ vormt omdat het aan Nederland grenst 2

Maximumscore 2 

20  Met de meeste Europese landen heeft Nederland een positieve handelsbalans, met de rest 

van de wereld meestal een negatieve. 

Maximumscore 3 

21  A: In Nederland is sprake van een sterke regionale specialisatie bij groenten en in iets 

mindere mate bij aardappelen en suiker  2

B: Uit de verklaring moet blijken dat er in Nederland veel meer groenten, aardappelen en 

suiker wordt geproduceerd dan voor eigen gebruik nodig is 1

Deel-

scores

Maximumscore 2 

22  Uit de uitleg moet blijken dat regionale specialisatie in de landbouw zal plaatsvinden daar 

waar sprake is van relatieve voordelen; dat kan leiden tot lagere prijzen voor de consument. 

Opmerking

Als leerlingen met behulp van een voorbeeld duidelijk maken dat concentratie van 

landbouw in een gunstig gelegen gebied leidt tot lagere kosten en dus lagere prijzen, dan 

mag dat antwoord worden goed gerekend.

Maximumscore 2 

23  Kaart 49C (52e druk: 55C) laat zien dat de oppervlakte in gebruik voor de glastuinbouw in 

Noord-Limburg in deze periode flink / met 80/90 ha is toegenomen. 

Opmerking 

Alléén een juiste combinatie van kaart én uitleg mag worden goed gerekend. 
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Maximumscore 3 

24 het oostelijk gedeelte van Duitsland 1

Uit het antwoord moet blijken dat dit deel van Duitsland nog een laag BBP kent/nog vrij

arm is (terwijl tuinbouwproducten relatief duur zijn). Als het daar economisch beter gaat zal 

de vraag naar tuinbouwproducten er wellicht toenemen 2

Maximumscore 4 

25 A:

Bedrag netto ontvangen 

(+) of betaald (–)

in 1995 per inwoner

BNP per

inwoner

51e druk 52e druk 52e druk

in guldens in euro in euro

België – 50 – 25 20.315

Denemarken + 100 + 50 20.515

Nederland – 250 – 125 19.200

per juist ingevulde kolom: Bedrag netto ontvangen / BNP per inwoner 1

B: Voorbeelden van combinaties van een juiste conclusie met een juiste toelichting zijn: 2

• Nee; je mag op grond van alleen het BNP per hoofd / slechts één enkel gegeven deze

conclusie niet trekken.

• Ja; het BNP per hoofd van de bevolking is in Nederland lager dan in de beide andere

landen, terwijl Nederland per inwoner meer bijdraagt aan de EU dan België, en 

Denemarken zelfs een netto-ontvanger is.

Opmerking

Alleen een juiste combinatie van ja/nee met een juiste toelichting kan worden goed gerekend.

Maximumscore 4

26 A: Deze landen zullen vermoedelijk wel netto betalers blijven omdat de uitbreiding van de

EU met (arme) landen in Oost-Europa veel geld zal gaan kosten 2

B: twee uit 70A, 70B en 70C (52e druk: 80A, 80B en 80C) 2

Deel-

scores

Maximumscore 4

27  A: Het werkloosheidspercentage van Flevoland steekt zeker niet ongunstig af tegen het 

Nederlands gemiddelde 1

Dit blijkt uit de gevonden werkloosheidscijfers: Flevoland 3,6%, Nederland gemiddeld: 

4,1%  1

Opmerking 

Beide werkloosheidscijfers moeten juist vermeld zijn. 

B: Uit het antwoord moet blijken dat Flevoland tot de arbeidsmarkt van de noordvleugel 

van de Randstad behoort 2
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