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Vraag Antwoord Scores 

Zuid-Amerika 

Opgave 5  Een geografisch beeld van Zuid-Amerika  

17 maximumscore 3 
• gini-coëfficiënt / lorenzcurve 1 
• Juiste gemeenschappelijk kenmerken vanuit de economische dimensie

zijn: 1 
 Veel Zuid-Amerikaanse landen zijn middeninkomenslanden.
 In veel Zuid-Amerikaanse landen is het economisch belang van de

mijnbouw / landbouw groot.  
• Juiste landen zijn: 1 

 Guyana 
 Suriname 
 Frans Guyana 

Opmerking 
Het scorepunt alleen toekennen als twee landen juist genoemd zijn. 

18 maximumscore 2 
• ommuurde woonwijken / gated community's en sloppenwijken / favela's 1
• Uit het antwoord moet blijken dat in de landbouw grote verschillen

bestaan tussen (buitenlandse) landbouwbedrijven / grootgrondbezitters
/ latifundia (cashcrops) tegenover kleine zelfvoorzienende boeren
(foodcrops) 1
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19 maximumscore 3 
• Juiste kenmerken waaruit blijkt dat de mogelijkheden om tot verdere

ontwikkeling te komen gunstig zijn: 2 
 Veel Zuid-Amerikaanse landen hebben de demografische transitie

doorlopen / een gunstige bevolkingsopbouw gekregen. (sociaal-
culturele dimensie)

 De relatieve ligging van de landen in (het westen van)
Zuid-Amerika is door global shift / het verschuiven van het
mondiale economische zwaartepunt verbeterd. (economische
dimensie)

 Veel landen in Zuid-Amerika zijn rijk aan natuurlijke hulpbronnen /
hebben omvangrijke aardolievoorraden. (dimensie natuur)

 Veel landen in Zuid-Amerika hebben al langere tijd stabiele
regeringen. (politieke dimensie)

Opmerking 
Aan een juist kenmerk 1 scorepunt toekennen. 

• Juiste belemmeringen zijn: 1 
 Een aantal landen in Zuid-Amerika heeft te maken met instabiele

regeringen / corruptie / bureaucratie / geweld. (politieke dimensie)
 In veel landen in Zuid-Amerika is de economische ongelijkheid

tussen bevolkingsgroepen groot. (economische dimensie)
 In veel landen in Zuid-Amerika bestaat ongelijkheid op basis van

etniciteit. (sociaal-culturele dimensie)

Opmerking 
De derde deelscore (de belemmering) dient alleen gegeven te worden als 
het antwoord een andere dimensie vertegenwoordigt dan de antwoorden 
bij de eerste twee deelscores.  
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