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Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Politiek en ruimte 
 

Opgave 1 − Brazilië, een nieuwe agrarische supermacht 
 

 1 maximumscore 1 
Juiste antwoorden verwijzen naar de enorme (voor landbouw bruikbare) 
oppervlakte van Brazilië. 
 

 2 maximumscore 1 
de grotere vraag uit China (als gevolg van toegenomen welvaart en 
bevolkingsgroei)  
 

 3 maximumscore 2 
Uit de verklaring moet blijken dat: 
• Brazilië, in tegenstelling tot Mauritius, Fiji en Guyana, niet behoort tot 

de ACP-landen (situatiebeschrijving) 1 
• als landen elkaar een vookeursbehandeling geven, neemt de 

onderlinge handel toe (verklarend principe) 1 
 

 4 maximumscore 2 
Uit de argumentatie moet blijken dat: 
• in het Verenigd Koninkrijk het percentage van de beroepsbevolking dat 

in de landbouw werkt veel lager is dan in Griekenland 1 
• zodat in eerstgenoemd land de nadelige gevolgen van de invoer van 

landbouwproducten uit Brazilië minder hard zullen aankomen 1 
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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 2 − Gemeentelijke herindeling in Het Gooi en  
    Vechtstreek 

 
 5 maximumscore 1 

Eemnes ligt in een andere provincie dan Blaricum en Laren. 
 

 6 maximumscore 2 
− Een voorbeeld van een politiekgeografisch argument vóór zo’n grote 

Gooistad is:   
• Zo’n grote stad is beter in staat bepaalde bestuurstaken uit te laten 

voeren door zijn eigen gespecialiseerde ambtenaren (die anders 
uitgevoerd zouden moeten worden door externe adviseurs / 
particuliere bedrijven) 1  

− Een voorbeeld van een politiekgeografisch argument tégen zo’n grote 
Gooistad is:   
• In zo’n grote stad wordt de afstand tot de bestuurders te groot / zal 

minder rekening worden gehouden met de lokale belangen van de 
opgeslokte gemeenten 1 

 
 7 maximumscore 2 

Uit de uitleg moet blijken dat: 
• Hilversum vrij dicht bij de regionale centra Amsterdam en Utrecht ligt / 

bij de veel grotere steden Amsterdam en Utrecht ligt 1 
• potentiële klanten uit de omgeving van Hilversum binnen de reikwijdte 

van Amsterdam en Utrecht vallen 1 
 

 8 maximumscore 2 
Uit de uitleg moet blijken dat: 
• Almere door een randmeer van het verzorgingsgebied van Hilversum 

wordt gescheiden  1 
• de aanwezigheid van een randmeer de mobiliteit beperkt 1 
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Opgave 3 − Sri Lanka, een etnisch kruitvat 
 

 9 maximumscore 2 
Uit de uitleg moet blijken dat: 
• Maleisië evenals Sri Lanka een Britse kolonie is geweest  1 
• de Britten plantagearbeiders uit de ene kolonie naar de andere hebben 

gebracht 1 
 

 10 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste factoren zijn: 
− het verschil in godsdienst tussen de (overwegend Hindoeïstische) 

Tamils en de (overwegend Boeddhistische) Singalezen 
− taalverschillen 
 
per juiste factor  1 
 

 11 maximumscore 1 
regionalisme 
 

 12 maximumscore 1 
Juiste antwoorden verwijzen naar de geïsoleerde ligging van het door de 
India-Tamils bewoonde gebied. 
 

 13 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste oorzaken zijn: 
− vanuit de economische dimensie:  

• er kunnen problemen ontstaan omdat de Jaffna-Tamils economisch 
veel meer ontwikkeld zijn dan de India-Tamils 1 

− vanuit de politieke dimensie:  
• er kunnen problemen ontstaan omdat de India-Tamils een veel 

kleinere groep vormen dan de Jaffna-Tamils 1 
− vanuit de culturele dimensie:  

• er kunnen problemen ontstaan omdat de Jaffna-Tamils een 
cultureel volledig ontwikkelde en zelfstandige samenleving vormen, 
dit in tegenstelling tot de India-Tamils 1 
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