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Beoordelingsmodel 
 
 

 
 

Politiek en ruimte 
 

Opgave 1 − De Westelijke Sahara, een bijna vergeten conflict 
 

 1 maximumscore 2 
• het vrijwel ontbreken van grond- en brandstoffen 1 
• het geringe aantal inwoners 1 
 

 2 maximumscore 1 
Frankrijk 
 

 3 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste politiekgeografische problemen zijn: 
− de positie van de Spaanse enclaves in Marokko  
− de illegale migratie vanuit Marokko naar Spanje 
 
per juist probleem 1 
 

 4 maximumscore 2 
Uit de redenering moet blijken dat:  
• de ontwikkeling van het regionale bewustzijn in de Westelijke Sahara 

wordt gehinderd door de geringe bevolkingsdichtheid / door het 
nomadische bestaan van veel Sahraoui’s 1 

• in de kampen in Algerije dat bewustzijn juist wordt gecultiveerd door 
het Polisario / versterkt wordt door de ellendige situatie waarin deze 
vluchtelingen daar leven 1 

 
 5 maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juiste redenering is: 
• de Verenigde Naties hebben erop aangedrongen dat de 

oorspronkelijke bevolking van de Westelijke Sahara het recht heeft om 
(via een referendum) haar eigen politieke toekomst te kiezen 1 

• en zolang dat niet is gebeurd, hoort de EU / de internationale 
gemeenschap geen verdragen te sluiten met Marokko over  
economische activiteiten in dit gebied  1 

 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 2 − Vrijhandel voor ex-kolonies in het ACP-gebied? 
 

 6 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste oorzaken zijn: 
− De EU-landen zijn veel rijker dan de ACP-landen. 
− De EU is een veel sterker handelsblok dan de ACP-landen. 
− De EU-landen zijn veel minder afhankelijk van één enkel exportproduct 

dan de ACP-landen. 
 
per juiste oorzaak 1 
 

 7 maximumscore 1 
Een voorbeeld van een juiste ruimtelijke voorwaarde is: 
De infrastructuur van die landen moet op elkaar aangesloten worden. 
 

 8 maximumscore 1 
Een voorbeeld van een juiste politieke voorwaarde is: 
Er moet een einde komen aan burgeroorlogen / geweld. 
 

 9 maximumscore 2 
Uit de uitleg moet blijken dat 
• de bevolkingsgroei in de ACP-landen groot is (oorzaak) 1 
• waardoor de behoefte aan voedsel in deze landen flink zal toenemen 

(gevolg) 1 
 

 10 maximumscore 2 
• Argument gebaseerd op een gebiedskenmerk: India heeft veel meer 

inwoners dan de gezamenlijke ACP-landen (en dus een grotere 
binnenlandse afzetmarkt) 1 

• Argument gebaseerd op een bevolkingskenmerk: het BNP per hoofd 
groeit in India sterker dan in de ACP-landen / deel van de bevolking 
van India is hoog geschoold  1 

 
Opgave 3 − Het gemeenschappelijke landbouwbeleid 

 
 11 maximumscore 2 

Voorbeelden van juiste nadelige effecten zijn: 
− Vanuit de natuurdimensie: de meer ‘industriële’ bedrijfsvoering (die een 

gevolg was van het GLB) heeft schade toegebracht aan het landschap 
/ schaalvergroting (als gevolg van het GLB) heeft gezorgd voor 
mestoverschotten.  

− Vanuit de politieke dimensie: het GLB heeft geleid tot handelsconflicten 
met de VS en / of de WTO of voorbeelden daarvan.  

 
Alleen per combinatie van juiste dimensie en juist nadelig effect 1
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 12 maximumscore 2 
Uit de uitleg moet blijken dat 
• de subsidies op producten hebben geleid tot grote overschotten (die 

door de Europese Unie werden opgekocht)  1 
• beheren / wegwerken van overschotten kost meer geld dan het 

subsidiëren van de landbouwbedrijven  1 
 

 13 maximumscore 2 
Uit de uitleg moet blijken dat 
• landbouwbedrijven uit andere landen op de EU-markt gemakkelijker 

kunnen concurreren met de landbouwbedrijven uit de Europese Unie 
(oorzaak)  1 

• waardoor het marktaandeel van de Europese landbouwbedrijven 
kleiner kan worden (gevolg)  1 

 
 14 maximumscore 2 

Een voorbeeld van een passende redenering is 
• Nederlandse melkveehouders produceren tegen een lagere kostprijs 

dan hun collega’s in de EU / werken efficiënter  1 
• zodat na afschaffing van het melkquotum zij hun marktaandeel kunnen 

vergroten ten koste van die collega’s in andere landen met een hogere 
kostprijs / wat leidt tot grotere opbrengsten  1 
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