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Bij elke vraag kun je, indien gewenst, De Grote Bosatlas, 54e druk 
gebruiken.  

Wereld 

Opgave 1 − Bolivia, Kazachstan en Nieuw-Zeeland  

Bestudeer de bronnen 1 en 2 . 

Gebruik bron 1. 
Bron 1 toont de leeftijdsopbouw van de bevolking van Bolivia. 
De leeftijdsopbouw van de bevolking van Nieuw-Zeeland wijkt af van die 
van Bolivia. 

2p 1 Geef twee verschillen tussen de leeftijdsopbouw van de bevolking van 
deze twee landen.  

Gebruik de atlas. 
De levensomstandigheden in Kazachstan verschillen van die in  
Nieuw-Zeeland. 

2p 2 Geef aan 
− met welke twee demografische indicatoren, die zijn weergegeven op 

de kaartbladen 234 en 235, je dit het beste kunt aantonen; 
− waardoor de VN-index over levensomstandigheden (de Human 

Development Index) een betrouwbaarder beeld geeft van de 
levensomstandigheden dan deze twee demografische indicatoren. 

Gebruik bron 2 en de atlas. 
In bron 2 zijn de kenmerkende exportproducten weergegeven van de 
landen a, b en c. Deze letters horen in alfabetische volgorde bij Bolivia, 
Kazachstan en Nieuw-Zeeland. 

2p 3 Noteer de letters a, b en c op je antwoordblad. 
Schrijf achter elke letter de naam van het juiste land. 

Gebruik kaartblad 236. 
Bolivia en Nieuw-Zeeland zijn een kolonie geweest. 

2p 4 Noteer deze twee landen op je antwoordblad. 
Schrijf achter elk land 
− de naam van het koloniale moederland; 
− wat voor type kolonie dat land was. 

De relatieve ligging van Nieuw-Zeeland is de afgelopen decennia 
verbeterd. 

1p 5 Geef aan waardoor de relatieve ligging van Nieuw-Zeeland verbeterd is. 
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Opgave 1 − Bolivia, Kazachstan en Nieuw-Zeeland 

bron 1 

Bevolkingsdiagram van Bolivia in 2012 
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bron 2 

Kenmerkende exportproducten van drie landen  

land a:  zuivelproducten, lam- en schapenvlees, wol, vis, hout en 
papierproducten, textiel, machines, transportmiddelen, bank- 
en verzekeringszaken, mijnbouwproducten 

land b:  sojabonen, koffie, katoen, mais, suikerriet, aardgas, tin, tabak, 
handwerk, kleding en sieraden 

land c:  aardolie, aardgas, steenkool, staal, agrarische machines, 
elektrische motoren 
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