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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 2  De ontwikkeling van landen rondom de  
   Middellandse Zee 

5 maximumscore 2 
• Egypte 1 
• Algerije 1 

6 maximumscore 2 
• Uit het antwoord moet blijken dat in de HDI de (gemiddelde)

koopkracht(pariteit) meegewogen wordt (en niet het bnp/hoofd)  1 
• Juiste oorzaken vanuit de sociaal-culturele dimensie zijn: 1 

 De mate van scholing in Italië is lager (dan in de andere landen). 
 De levensverwachting in Italië is lager (dan in de andere landen). 

7 maximumscore 2 
Algerije  - a Egypte - d      Italië - c      Turkije - b 

indien vier juiste antwoorden 2 
indien twee of drie juiste antwoorden 1 
indien minder dan twee juiste antwoorden 0 

8 maximumscore 2 
Juiste argumenten voor deze uitspraak zijn: 2 
 Turkije is net als de landen ten zuiden van de Middellandse Zee 

overwegend islamitisch (in tegenstelling tot de landen die ten noorden 
van de Middellandse Zee liggen). 

 Turkije is net als de landen ten zuiden van de Middellandse Zee geen 
lid van de Europese Unie (in tegenstelling tot de landen ten noorden 
van de Middellandse Zee die dat wel zijn).  

of 

Juiste argumenten tegen deze uitspraak zijn: 2 
 De economische situatie / Het welvaartsniveau van Turkije lijkt meer 

op landen ten noorden van de Middellandse Zee (dan op de landen ten 
zuiden van de Middellandse Zee). 

 Het klimaat / landschap van Turkije lijkt meer op dat van de landen ten 
noorden van de Middellandse Zee (dan op dat van de landen ten 
zuiden van de Middellandse Zee). 

 Turkije is net als de landen ten noorden van de Middellandse Zee lid 
van de NAVO (in tegenstelling tot de landen ten zuiden van de 
Middellandse Zee die dat niet zijn). 

Opmerking 
Per juist argument 1 scorepunt toekennen.




