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Wereld en Aarde 

Opgave 2  Groenland 

5 maximumscore 2 
• Juiste argumenten om Groenland vanuit geologisch oogpunt bij Noord-

Amerika in te delen zijn: 1 
 Groenland ligt (net als Noord-Amerika) op de Amerikaanse plaat. 
 Groenland maakt (net als Noord-Amerika) onderdeel uit van het  

 Canadese schild. 
• Juiste argumenten om Groenland vanuit sociaalgeografisch oogpunt bij

Europa in te delen zijn: 1 
 Groenland is economisch gezien meer gericht op / afhankelijk van 
 Europa. 
 Groenland hoort bij het (in Europa gelegen) Koninkrijk 
 Denemarken. 

 6 maximumscore 2 
uitspraak 1: onjuist 
uitspraak 2: juist 
uitspraak 3: juist 

indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 

7 maximumscore 3 
• Uit het antwoord moet blijken dat boven de (koude) ijskap (bijna) altijd

een hogedrukgebied ligt / de lucht niet kan stijgen / de lucht (bijna) 
altijd daalt 1 

Uit de beschrijving moet blijken dat 
• vochtige lucht vanaf zee tegen de gebergtes in de kustgebieden /

tegen de randen van het eiland botst 1 
• waarbij de (vochtige) lucht wordt gedwongen te stijgen en condenseert 1 
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8 maximumscore 3 
• a - De kustgebieden van Groenland staan onder de matigende invloed

 van zee 1 
• b - Het westen van Groenland is warmer dan het oosten 1 
• c - Voor de westkust van Groenland ligt een (relatief) warme zeestroom 1

9 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken dat 
• Groenland vooral laagwaardige / onbewerkte producten / producten

met een geringe toegevoegde waarde exporteert  1 
• en dat Groenland voor een moderne levensstijl (die de Groenlanders

nastreven) duurdere (eind)producten importeert 1 

10 maximumscore 3 
Uit de redenering moet blijken dat: 
• Groenland door het verdwijnen van het ijs / door het smelten van de

ijskap / door klimaatverandering steeds toegankelijker wordt (dimensie 
natuur) 1 

• zodat het winnen van olie / van natuurlijke hulpbronnen / van
grondstoffen rendabel wordt / de wateren rondom de Noordpool steeds 
beter bevaarbaar worden (economische dimensie) 1 

• en dat grootmachten controle willen hebben / invloed willen uitoefenen
op het (door de verbeterde toegankelijkheid) gunstig gelegen 
Groenland (politieke dimensie) 1 

11 maximumscore 2 
Een juiste argumentatie tegen onafhankelijkheid is: 
• Groenland is een groot land met slechts 56.000 / weinig inwoners 1 
• zodat het inrichten van een staat met een volledig functionerend

overheidssysteem (defensie, politie, justitie) lastig is 1 
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