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Bij dit examen hoort een bijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 35 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 66 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan het 
antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening 
ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er 
bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, dan 
worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.

tijdvak 1
vrijdag 28 mei

9.00 - 12.00 uur
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Aanwijzingen voor de kandidaat 
 
 
Bij een aantal vragen in dit examen is een cursieve regel achter de eigenlijke 
vraagzin opgenomen. In deze cursieve regel staat precies vermeld welke 
antwoordelementen in het antwoord aanwezig moeten zijn om de maximale score 
te behalen. 
 
LET OP:  
De cursieve regel achter de vraagzin kan − afhankelijk van de feitelijke vraag − 
bijvoorbeeld vermelden: 
− dat een verklaring een situatiebeschrijving en een algemene regel  

(= verklarend principe) moet bevatten.  
− dat een uitleg bij een ‘Leg uit waarom vraag’ een oorzaak en een gevolg 

moet bevatten. 
− enzovoorts 
 
Je kunt dit examen maken met de 53e druk of met de 52e druk van de atlas. 
Schrijf op de eerste regel van je antwoordblad welke druk je gebruikt, de 53e of 
de 52e. 
 
Elke opgave bestaat uit enkele vragen. Bij elke vraag kun je, indien gewenst, de 
atlas gebruiken.  
De kaartnummers in de vragen verwijzen naar de 53e druk, of, als ze tussen 
haakjes staan, naar de 52e druk van de atlas. 
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Politiek en ruimte 
 
 

Opgave 1 − Darfur  
 
Bestudeer de bronnen 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje die bij deze opgave 
horen. 
 
Voor het conflict in Darfur worden in de literatuur verschillende oorzaken 
genoemd. Sommige bronnen stellen dat het samenleven van de etnische 
groepen in Darfur onder druk komt te staan door het groter worden van een 
milieuprobleem. 

3p 1 Welke atlaskaart gaat over dit milieuprobleem? 
Leg uit hoe door dit milieuprobleem een conflict kan ontstaan. 
Je uitleg moet een oorzaak-gevolg relatie bevatten. 
 
Gebruik de bronnen 2 en 3. 
Een andere oorzaak van het conflict vormt het geringe nationaal bewustzijn 
onder de bevolking. Veel Afrikaanse landen hebben dit probleem. 

2p 2 Beredeneer waarom het nationaal bewustzijn onder de bevolking van Sudan niet 
zo groot is. 
 
Gebruik de bronnen 1 en 3. 
Stelling: De aanwezigheid van de vele vluchtelingenkampen in Tsjaad leidt tot 
conflicten in dit land.  

2p 3 Geef twee argumenten voor deze stelling. 
 
Gebruik bron 1. 
Bij de discussies over een eventuele VN-vredesmacht bleek dat China geen 
interventie wilde, de VS juist wel en dat de EU zich terughoudend opstelde. 

2p 4 Geef met behulp van de bron een redenering waarom China geen interventie 
wilde. 
 
Algemeen wordt aangenomen dat het vredesproces in Darfur nog een lange weg 
te gaan heeft.  

2p 5 Geef twee redenen voor het moeizame verloop van dit vredesproces. 
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Opgave 2 − Tomatenteelt in Europa 
 
Bestudeer bron 1 uit het bronnenboekje die bij deze opgave hoort. 
 
Gebruik bron 1. 
De tomatenteelt in Europa is grotendeels geconcentreerd in een paar landen. 

2p 6 Welk begrip is van toepassing op een dergelijke concentratie? 
Welk comparatief voordeel hebben de landen met de grootste 
tomatenproductie? 
 
Nederlandse tomatentelers zagen bij de toetreding van Spanje tot de EU de 
toekomst zorgelijk in. Ze waren bang dat de Hollandse tomaten niet zouden 
kunnen concurreren met de goedkopere Spaanse tomaten. Toch bleven de 
Nederlandse tomaten goed verkopen na de toetreding van Spanje in 1985. 

2p 7 Noem twee voordelen die Nederlandse tomatentelers hebben ten opzichte van 
telers in Spanje.  
 
 

Opgave 3 − Ziekenhuizen in Zeeland 
 
Bestudeer de bronnen 1 en 2 uit het bronnenboekje die bij deze opgave horen. 
 
Er is lang gediscussieerd over de fusie en de locaties van ziekenhuizen in 
Zeeland. Er is uiteindelijk besloten dat het hoofdziekenhuis in Goes zal komen.  

2p 8 Leg met behulp van een gebiedskenmerk van Zeeland uit dat het nodig is om 
naast dit nieuwe ziekenhuis nog enkele kleinere ziekenhuizen open te houden. 
Je uitleg moet een oorzaak-gevolg relatie bevatten. 
 
In plaats van Goes is ook gedacht aan Middelburg als locatie voor het 
hoofdziekenhuis. 

1p 9 Geef een argument voor vestiging van het hoofdziekenhuis in Goes.  
1p 10 Geef een argument voor vestiging van het hoofdziekenhuis in Middelburg. 

 
De reorganisatie van de medische zorg in Zeeland houdt in dat het ziekenhuis in 
Vlissingen zal sluiten.  
Stelling: Gezien de bevolkingsontwikkeling in Zeeland is het vreemd dat er een 
ziekenhuis gesloten wordt. 

2p 11 Geef een passende redenering bij deze stelling. 
 
Een belangrijk argument voor de fusie is dat er na de fusie in het 
hoofdziekenhuis bepaalde specialistische medische handelingen (vaker) kunnen 
worden verricht. 

2p 12 Beredeneer met gebruikmaking van de begrippen drempelwaarde en reikwijdte 
de juistheid van dit argument. 
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Migratie en mobiliteit 
 
 

Opgave 4 − Binnenlandse migratie  
 
Bestudeer bron 1 uit het bronnenboekje die bij deze opgave hoort. 
 
Gebruik bron 1. 
Uit de bron valt een verschil op te maken tussen de noord- en de zuidvleugel 
van de Randstad wat betreft binnenlandse migratiebewegingen. 

2p 13 Beschrijf dit verschil. 
Geef een economische oorzaak van dit verschil. 
 
Gebruik bron 1. 

2p 14 Leg uit waarom de bron ongeschikt is om uitspraken te doen over suburbanisatie 
in Nederland.  
Je uitleg moet een oorzaak-gevolg relatie bevatten.  
 
Om de groei of afname van de bevolking per gemeente te kunnen berekenen 
heb je niet voldoende aan het binnenlands migratiesaldo per gemeente. 

2p 15 Welke andere gegevens heb je nodig? 
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Opgave 5 − Migratie uit Afrika naar de Verenigde Staten  
 
Bestudeer de bronnen 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje die bij deze opgave 
horen. 
 
Gebruik bron 1. 
Sinds 1970 is het aantal immigranten uit Afrika in de Verenigde Staten sterk 
toegenomen. 

1p 16 Met behulp van welk begrip uit de interactietheorie van Ullman kun je deze 
sterke toename het beste verklaren? 
 
Gebruik bron 2. 
In de Verenigde Staten zijn volgens de bron de meeste immigranten uit Afrika 
afkomstig uit Egypte, Nigeria en Ethiopië. 

1p 17 Geef hiervoor de demografische oorzaak. 
 
Gebruik bron 3. 
Het spreidingspatroon van de immigranten uit Afrika in de Verenigde Staten 
verschilt van dat van de immigranten uit Mexico. 

2p 18 Welk verschil in spreidingspatroon is dit? 
Wat is de reden van dit verschil? 
 
Gebruik bron 3. 

2p 19 Welke groep Afrikaanse immigranten uit de bron zal, gezien hun  
sociaal-culturele achtergrond, de minste aanpassingsproblemen in de Verenigde 
Staten hebben? Geef een argument voor je keuze.  
 
Gebruik bron 2. 
Uit de bron valt op te maken dat er bij de migratie uit Afrika naar de Verenigde 
Staten sprake is van ‘brain drain’. Toch heeft deze emigratie van 
hooggeschoolden vaak ook positieve effecten voor de Afrikaanse landen.  

2p 20 Geef twee positieve effecten die deze emigratie naar de Verenigde Staten kan 
hebben voor Afrikaanse landen. 
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Opgave 6 − Mobiliteit en pendel 
 
Bestudeer de bronnen 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje die bij deze opgave 
horen. 
 
Gebruik bron 1. 
De bron geeft de per openbaar vervoer afgelegde afstand in kilometers per 
persoon per gebied weer. 

1p 21 Welke conclusie kun je uit het kaartbeeld trekken? 
 
Gebruik de bronnen 1 en 2.  
Beide bronnen laten een opmerkelijke tweedeling in het gebruik van 
vervoermiddelen in Flevoland zien. 

2p 22 Beredeneer hoe deze tweedeling is ontstaan. Ga in je redenering uit van het 
verschil tussen de gemeenten Almere en Lelystad enerzijds en de gemeenten 
Zeewolde en Dronten anderzijds. 
 
Gebruik bron 3. 

3p 23 Welk twee verbanden kun je constateren tussen opleidingsniveau en pendel in 
de bronnen 3a tot en met 3d. 
Waardoor worden deze verbanden veroorzaakt? 
 
Gebruik bron 3. 
Vergelijk de kaartjes a en b van deze bron. 

2p 24 Beredeneer waardoor het verschil in forensgedrag van laagopgeleiden ontstaat. 
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Actieve aarde 
 
 

Opgave 7 − Platentektoniek en klimaat 
 
Bestudeer bron 1 uit het bronnenboekje die bij deze opgave hoort. 
 

1p 25 Welke atlaskaart moet je gebruiken om inzicht te krijgen in de plaattektonische 
bewegingen vanaf het Krijt? 
 
Gebruik bron 1. 
In de bron wordt gesproken over een snelle ‘seafloor spreading’ (dit is het uit 
elkaar bewegen van platen) in het Krijt en de gevolgen daarvan. 

2p 26 Leg uit op welke manier een snelle ‘seafloor spreading’ bij midoceanische 
ruggen in het Krijt heeft geleid tot hoge temperaturen op aarde. 
Je uitleg moet een oorzaak-gevolg relatie bevatten. 
 
Een snelle ‘seafloor spreading’ heeft ook gevolgen voor de hoeveelheid water 
die er in een oceaan aanwezig kan zijn, het zogenaamde waterbergend 
vermogen. Dit kun je onderzoeken door een vergelijking te maken tussen de 
snelheid van de plaatbewegingen bij de Midden-Atlantische Rug tussen Afrika 
en Zuid-Amerika en de Oostpacifische Rug (circa 3.000-3.500 kilometer ten 
westen van Zuid-Amerika).  

3p 27 Beredeneer met behulp van atlaskaart 188-189 (52e druk: 170-171) en 
atlaskaart 192B (52e druk: 174B) wat de invloed is van een snelle ‘seafloor 
spreading’ op de gemiddelde diepte (en dus op het waterbergend vermogen) 
van de oceanen.  
Ga daarbij in op: 
− de snelheid van de plaatbewegingen bij de  

Midden-Atlantische Rug tussen Afrika en Zuid-Amerika; 
− de snelheid van de plaatbewegingen bij de Oostpacifische Rug. 
 
De koolstofcyclus wordt door menselijk handelen verstoord.  

2p 28 Beschrijf hoe het evenwicht in de koolstofcyclus door menselijk handelen wordt 
verstoord.. 
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Opgave 8 − Het ontstaan van een landschap in Yosemite 
 
Bestudeer de bronnen 1 en 2 uit het bronnenboekje die bij deze opgave horen. 
 
Gebruik bron 1. 
Het Sierra Nevada-gebergte waarin Yosemite is gelegen is ontstaan door een 
proces (gebergtevorming) tijdens het Mesozoïcum. 

1p 29 Noem een gebergte op aarde waar tegenwoordig een vergelijkbaar proces 
plaatsvindt. 
 
Gebruik bron 1. 

1p 30 Uit welk gesteente bestaat de Half-Dome? 
 
Gebruik de bronnen 1 en 2. 
De harde gesteenten, die oorspronkelijk diep in de aardkorst zijn gevormd, zijn 
tegenwoordig aan het aardoppervlak terug te vinden in hoge bergen als de  
Half-Dome. Het proces dat hiertoe heeft geleid bestaat uit twee stappen. 

2p 31 Beschrijf in twee stappen het proces dat ertoe geleid heeft dat de harde 
gesteenten nu aan het aardoppervlak liggen. 
 
Gebruik bron 2. 
Het uiterlijk van de bergen in Yosemite is vooral bepaald in het Pleistoceen. 

2p 32 Welke exogene kracht heeft het uiterlijk van Yosemite het sterkst bepaald? 
Noem tevens de gebruikte atlaskaart. 
 
 

Opgave 9 − Extreme omstandigheden in Australië 
 
Bestudeer de bronnen 1 en 2 uit het bronnenboekje die bij deze opgave horen. 
 
Gebruik bron 1. 

3p 33 Welke bron, 1A, 1B of 1C, is de juiste schematische weergave van de 
luchtcirculatie in januari?  
Beargumenteer je keuze. 
 
Gebruik bron 2. 
De extreme hitte en droogte waarvan in de bron sprake is, werd veroorzaakt 
door een uitzonderlijke luchtdrukverdeling. Dit leidde in de oostelijke helft van 
Australië tot een noordelijke luchtstroming.  

2p 34 Beredeneer dat de noordelijke luchtstroming boven Australië begin 2009 tot 
droogte leidde in zuidoost Australië.  
 
Tegelijkertijd met de droogte in het zuidoosten van Australië is er begin 2009 in 
het noordoosten van Australië overvloedige regenval geweest.  

2p 35 Geef twee oorzaken voor de jaarlijks terugkerende overvloedige regenval in de 
maanden januari en februari in het noordoosten van Australië. 
 

einde  VW-0131-h-10-1-o* 

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 


