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ScoresAntwoord Vraag 

 
Wereld 

 
 

Opgave 1 − Rozenhandel 

 
 1 maximumscore 2 

1 − centrum 
2 − periferie 
3 − centrum 
4 − centrum 
5 − centrum 
 
indien vijf antwoorden juist  2 
indien vier of drie antwoorden juist  1 
indien twee of één antwoord(en) juist  0 
 

 2 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juiste reden zijn:  
− bij 6: De aanwezigheid van kennis (en die bevindt zich vooral in het 

centrum). 
− bij 7: De aanwezigheid van koopkracht / van een afzetmarkt (en die 

bevindt zich vooral in het centrum). 
 
per juiste reden  1 
 

 3 maximumscore 2 
Uit de uitleg moet blijken dat 
• door tijd-ruimtecompressie de relatieve afstanden kleiner zijn 

geworden (oorzaak) 1 
• waardoor het mogelijk is om (een bederfelijk product als) rozen op 

grotere afstand van de afzetmarkt te produceren (gevolg) 1 
 

 4 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste argumenten voor de stelling zijn: 
− Het leidt tot werkgelegenheid. 
− Het leidt tot meer inkomen / Het levert deviezen op. 
− De vestiging van bedrijven leidt tot verbetering van bijvoorbeeld de 

infrastructuur.  
 
per juist argument   1 
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 5 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste oorzaak zijn: 
− De lonen van de werknemers in de rozenproductie zijn (erg) laag. 
− De productie van rozen levert weinig waardetoevoeging op. / De 

onderdelen van de productieketen die niet in Kenia of Ethiopië 
plaatsvinden, leveren de meeste toegevoegde waarde op. 

 
 6 maximumscore 2  

Een voorbeeld van een passende redenering is: 
• De rozenproductie wordt vooral begonnen in die gebieden die een 

goede verbinding hebben met het vliegveld waarvandaan de export 
van rozen plaatsvindt 1 

• dit zijn toch al vaak de meest ontwikkelde gebieden van een land 
(waardoor de bestaande regionale ongelijkheid alleen maar groter 
wordt) 1 
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