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4 Beoordelingsmodel 

Politiek en ruimte 

Opgave 1 

Maximumscore 1 

1  separatisme 

Maximumscore 2 

2  Voorbeelden van juiste terreinen zijn: 

• cultuur 

• onderwijs 

per juist terrein 1

Maximumscore 2 

3  Juiste bevolkingskenmerken verwijzen naar:  

• de sociaal-economische achterstand van het zuiden van de Filipijnen (bron 2) 

• het feit dat de moslims een minderheid vormen in dit overwegend katholieke land (bron 3) 

per juist bevolkingskenmerk  1

Maximumscore 1 

4  Verschil: de bevolking van de Filipijnen is, in tegenstelling tot die van de andere landen in 

Zuidoost-Azië, overwegend rooms-katholiek. 

Maximumscore 1 

5  In een juiste verklaring wordt verwezen naar het langdurige Spaanse koloniale verleden. 

Maximumscore 3 

6  • Een voorbeeld van een juist ruimtelijk kenmerk is:  1

Het zuidelijk deel van de Filipijnen ligt dicht bij Maleisië. 

• Voorbeelden van juiste bevolkingskenmerken zijn: 

 Ook in de Maleisische Federatie is een hoog percentage van de bevolking moslim. 

 Het BNP per hoofd van de Maleisische Federatie is vrij hoog / een stuk hoger dan dat van 

de Filipijnen. 

per juist bevolkingskenmerk  1

Opmerking 

Een antwoord dat verwijst naar de historische relaties van de bewoners van de 

Sulu-eilanden met Sabah/Maleisië mag goed gerekend worden.

Opgave 2 

Maximumscore 2 

7  • Een voorbeeld van een juist argument vóór deze stelling is: 

De nieuwe lidstaten zijn arm en daardoor voorlopig niet goed in staat om aan allerlei dure 

milieueisen te voldoen. 

• Een voorbeeld van een juist argument tégen deze stelling is: 

Wij kunnen het ons, gezien de slechte staat waarin het milieu in de nieuwe lidstaten 

verkeert, niet veroorloven soepel om te gaan met milieueisen. 

per juist argument 1

Antwoorden Deel- 
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Maximumscore 1 

8  Duitsland 

Maximumscore 2 

9  Duitsland is het enige EU-lid dat stroomafwaarts ligt van grote rivieren uit één van de 

nieuwe lidstaten. 

Maximumscore 2 

10  Voorbeelden van juiste argumenten zijn:  

• Dit land zorgt zelf voor minder zwaveluitstoot per inwoner dan de omringende landen. 

• De luchtvervuiling is grotendeels/meer dan in de andere oude EU-lidstaten afkomstig uit 

andere landen. 

per juist argument 1

Maximumscore 1 

11  Litouwen 

Maximumscore 1 

12  kaart 80L (51e druk: 70L) 

Maximumscore 2 

13  Uit het antwoord moet blijken dat de werkloosheid in Mecklenburg-Vorpommern heel hoog 

/ hoger is dan de gemiddelde Duitse werkloosheid en zij deze arbeidsmigranten daarom 

liever niet ziet komen. 

Maximumscore 2 

14  In de redenering moeten de volgende elementen aanwezig zijn: 

• de uitbreiding zal in de tien nieuwe lidstaten leiden tot meer welvaart 1

• waardoor de wens om te emigreren / in een ander land te gaan werken, zal afnemen 1

Maximumscore 1 

15  Een voorbeeld van een juist antwoord is: 

Polen zal moeten zorgen voor een goede beveiliging van haar deel van de EU-buitengrens. 

Vervoer en ruimtelijke inrichting 

Opgave 3 

Maximumscore 3 

16  • De hypothese is juist 0

Uit kaart 189B (51e druk:167B) en bron 6 blijkt dat: 

• het Midden-Oosten van de drie regio’s de grootste hoeveelheden fossiele energievoorraden 

en een overschot op de energiebalans van 100% of meer heeft 1

• Europa van de drie regio’s de kleinste hoeveelheden fossiele energievoorraden heeft en 

voor bijna alle landen een energietekort kent 1

• Noord-Amerika een tussenliggende positie inneemt 1

Maximumscore 2 

17  De bewering is juist omdat: 

• uit bron 8 blijkt dat Rusland al een kwart eeuw aardgas levert aan West-Europa 1

• terwijl uit kaart 69A (51e druk: 61A) blijkt dat West-Europa en Rusland (Sovjet-Unie) in 

1989 nog gescheiden waren van elkaar door het IJzeren Gordijn 1
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Maximumscore 2 

18  • Australië (bron 7) 1

• energieoverschot van 0-100%, maar toch import van aardolie, kaarten 188A en189B  

(51e druk: 166A en 167B) 1

Opmerking 

Alleen de combinatie van ingevoerde energiebron en kaart krijgt 1 punt.

Opgave 4 

Maximumscore 2 

19  • Een voorbeeld van een juist argument ontleend aan bron 9 is: 1

Deze havensteden hebben als achterland slechts een gedeelte van hun eigen land Frankrijk. 

• Een voorbeeld van een juist argument ontleend aan bron 10 is: 1

De hoeveelheid geladen/geloste goederen (ten opzichte van mainports als Antwerpen en 

Rotterdam) is gering. 

Maximumscore 2 

20  • A soort aangevoerde massagoederen: vloeibaar aardgas en aardolie 1

• B havengebonden industriële activiteiten: aardolieraffinage 1

Maximumscore 2 

21  Uit het antwoord moet blijken dat Antwerpen wel eens een deel van haar achterland in 

oostelijk Frankrijk zou kunnen kwijtraken aan Rotterdam of Marseille. 

Maximumscore 2 

22  • nee  0

• Uit het antwoord moet blijken dat het bij bron 10 uitsluitend gaat om goederenvervoer over 

water (en niet via andere modaliteiten), terwijl het bij bron 11 gaat om het totale 

goederenvervoer via de Rijn-Rhônecorridor 2

Maximumscore 3 

23  • Mulhouse 1

motivering: 

• Deze stad ligt aan het inlandeindpunt van de corridor op een knooppunt van waterwegen, 

spoorwegen en verkeerswegen  1

• waar goederenoverslag zal plaatsvinden 1

Opgave 5 

Maximumscore 2 

24  De juiste combinatie van gegevens is: 

• De aanleg van spoorwegen heeft zich (sinds 1860) vanuit Zuid-Afrika over het zuidelijk 

deel van het continent verspreid (bron 13) 1

• De spoorwegen zijn vooral aangelegd in de toenmalige Engelse koloniën / in Engels 

sprekende gebieden (52e druk: kaarten 149A en 190B / 51e druk: 133A en 168B) 1

Maximumscore 2 

25  Uit de uitleg moet blijken dat: 

• de lijn ± 70 jaar geleden over het grondgebied van slechts twee landen (Rhodesië en 

Portugees Oost-Afrika) liep 1

• terwijl de lijn tegenwoordig over het grondgebied van drie landen loopt (Zambia, 

Zimbabwe en Mozambique) / ook over het grondgebied van (het onafhankelijk geworden) 

Zimbabwe loopt  1
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Maximumscore 2 

26  • Mozambique was in die periode kapitalistisch 1

• Tanzania was in die periode socialistisch/communistisch 1

Maximumscore 2 

27  Uit de argumentatie moet blijken dat: 

• Mozambique vóór 1975 een kolonie van Portugal was (terwijl Tanzania al sinds 1961 

onafhankelijk is) 1

• koloniën (over het algemeen) deel uitmaken van een kapitalistisch rijk 1

Maximumscore 1 

28  Een voorbeeld van een juiste oorzaak is: 

In het recente verleden zijn in Angola en Kongo geweldsuitbarstingen / gewapende 

conflicten geweest. 

Maximumscore 1 

29  52e druk: 149D / 51e druk: 133D 

Mens en milieu 

Opgave 6 

Maximumscore 2 

30  Uit de uitleg moet blijken dat: 

• de ‘hoofden’ zorgden voor een geringere stroomsnelheid van het rivierwater tussen de 

kribben 1

• waardoor slib kon bezinken 1

Maximumscore 1 

31  uiterwaarden 

Maximumscore 1 

32  hooiland/weiland 

Maximumscore 2 

33  Uit de verklaring moet blijken dat: 

• bij grote wateraanvoer de uiterwaarden onderlopen 1

en 

• er dan (chemisch) verontreinigd slib in de uiterwaarden bezinkt 1

Maximumscore 1 

34  zeekleilandschap 

Maximumscore 1 

35  52e druk: 21C 

51e druk: 17C 
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Opgave 7 

Maximumscore 3 

36  Voorbeelden van juiste gebieden zijn: 

• grote delen van de (diepe) oceaan 

• woestijnen 

• hooggebergten 

• poolgebieden 

per juist gebied 1

Maximumscore 2 

37  De landen liggen geheel of gedeeltelijk in de tropen. 

Maximumscore 2 

38  • overbevissing 1

• verontreiniging van de zee 1

Maximumscore 3 

39  Uit het voorbeeld moet blijken dat: 

• kappen van bos (vergroting van de ecologische voetafdruk) 1

• leidt tot verkleining van het leefgebied van soorten 1

• waardoor soorten (mogelijk) zullen uitsterven 1

Maximumscore 2 

40  Voorbeelden van juiste redenen zijn: 

• In de berekening wordt ervan uitgegaan dat iedere hectare een even grote 

productiecapaciteit (voor biomassa) heeft, hetgeen niet juist is. 

• In de berekening wordt er geen rekening mee gehouden dat veel landen ook (op grote 

schaal) gebruikmaken van hectares die buiten de eigen landsgrenzen zijn gelegen. 

per juiste reden 1
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