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Gesloten vragen: 
 
Vraag 1: C   Vraag 6: D    Vraag 11: A 
Vraag 2: B   Vraag 7: B    Vraag 12: B 
Vraag 3: C   Vraag 8: B    Vraag 13: D 
Vraag 4: C   Vraag 9: B    Vraag 14: D 
Vraag 5: D   Vraag 10: A    Vraag 15: A    
 

 

Vraag 16: B   Vraag 21: B    Vraag 26: B 
Vraag 17: B   Vraag 22: D    Vraag 27: A 
Vraag 18: A   Vraag 23: A    Vraag 28: C 
Vraag 19: D   Vraag 24: C    Vraag 29: B 
Vraag 20: D   Vraag 25: C    Vraag 30: B  
 
Cesuur = 20 goed 
 
 
Totaal score: 
 
1 goed – 0.3    11 goed – 3.7   21 goed - 7 
2 goed – 0.7    12 goed - 4    22 goed – 7.3  
3 goed – 1   13 goed – 4.3  23 goed – 7.7 
4 goed – 1.3   14 goed – 4.7   24 goed - 8  
5 goed – 1.7    15 goed - 5   25 goed – 8.3 
6 goed – 2   16 goed – 5.3  26 goed – 8.7 
7 goed -  2.3   17 goed – 5.7   27 goed - 9 
8 goed – 2.7   18 goed - 6   28 goed – 9.3 
9 goed – 3   19 goed – 6.3  29 goed – 9.7 
10 goed – 3.3  20 goed – 6.66  30 goed - 10 
 
Cesuur = 6.66 
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Open vragen: Correctievoorschrift 
 
Casus 1- migratie 
Vraag 1: Noem twee (2) oorzaken waarom de migranten uit Midden-Amerika besluiten om hun land te verlaten.  2p 
 
Antwoord: Vrijwel uitzichtloze toekomst, nauwelijks werk in land van herkomst, vluchten vanuit economisch oogpunt, 
vluchten voor criminele (jeugd) bendes en geweld. Per juist genoemde oorzaak wordt 1 punt toegekend. Een oorzaak 
gebaseerd op de Pullfactor vanuit de V.S. kan, indien duidelijk omschreven ook goed gerekend worden. Maximale score 
is 2 punten.   
Niet juist is: Het ten prooi vallen aan drank en druks – dat is geen oorzaak maar een gevolg.  
 
Vraag 2: Leg uit of de migratie uit Midden-Amerika richting de Verenigde Staten ontstaan is vanuit een vrijwillige of min of 
meer gedwongen situatie. 2p 
 
Antwoord: Het gaat hier om een min of meer gedwongen situatie. (1 punt) Je kunt stellen dat in principe elke beslissing tot 
migratie een vorm van vrijwilligheid in zich heeft tenzij het om deportatie gaat. Er is een onderscheid tussen migranten en 
vluchtelingen. Echter vanuit een breder perspectief gezien zijn de omstandigheden van het grootste deel van deze 
migranten dermate slecht en uitzichtloos dat je kunt spreken van een min of meer gedwongen situatie. (1 punt) Het 
uitgangspunt dat elke beslissing in principe een vorm van vrijwilligheid in zich heeft en het verschil tussen migranten en 
vluchtelingen hoeft geen deel uit te maken van het antwoord.       
 
 
Vraag 3: Geef een voorbeeld van nog een migrantenstroom in de 21ste eeuw en leg uit in hoeverre je die kunt vergelijken 
met de migranten uit Midden-Amerika. 3p 
 
Antwoord: De volgende voorbeelden kunnen genoemd worden: Syrië, Myanmar (Rohingya-moslims), Zuid-Soedan, 
Jemen, Venezuela, …. (1 punt) Voor de uitleg van een eventuele vergelijking kan naar voren komen dat wel een 
vergelijking is bijvoorbeeld in het geval van Venezuela maar in andere gevallen is er geen vergelijking omdat er sprake is 
van oorlog, religieuze conflicten, hongersnood of combinaties van dezen. (2 punten) Voor alleen het noemen dat er een 
vergelijking is omdat het in alle gevallen om een min of meer gedwongen situatie gaat wordt 1 punt toegekend.     
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Vraag 4: Wanneer je de uitspraak van president Trump leest wat zijn dan volgens jou binnen deze uitspraak feiten en/of 
meningen en geef aan of de uitspraak van president Trump volgens jou objectief of standplaatsgebonden is. Licht je beide 
antwoorden toe. 4p 
 
Antwoord: Als mening kan genoemd worden dat de karavaan vol zit met criminelen en gelukszoekers. De president heeft 
hier geen onderzoek naar gedaan, het is zijn mening zonder dat hij hier harde bewijzen voor heeft. Feit is dat de president 
de migranten opgeroepen heeft terug te keren. Dit is in de media verschillende keren naar voren gebracht. Het is 
controleerbaar.   
De uitspraak van president Trump is duidelijk gedaan vanuit zijn standplaatsgebondenheid. Hij bekijkt de situatie niet 
objectief van beide kanten. Hij doet uitspraken puur vanuit zijn Amerikaanse visie en ideeën en staat niet open voor 
tegenargumenten. 
 
Menig – karavaan, criminelen en gelukszoekers en goede uitleg -1 punt.* 
Feit – oproep tot terugkeren en goede uitleg (controleerbaar) – 1 punt.  
Uitspraak is standplaatsgebonden en goede uitleg zonder gebruik van het begrip objectief – 1 punt. Uitleg met gebruik 
van begrip objectief – 2 punten. 
 
Afhankelijk van de uitleg kan de uitspraak dat de migranten het land niet binnen komen als feit gerekend worden en 1 
punt opleveren. De uitleg moet dan echter overtuigend zijn. Strikt genomen is dit geen feit.             
 
*Zie opmerking voorblad, antwoord zonder uitleg is 0 punten.  
 
 
Vraag 5: Schrijf een kort betoog waarin je op basis van argumenten aangeeft of je het eens of oneens bent met deze 
stelling.  
 
Antwoord: Inname standpunt eens of oneens 1 punt mits gevolgd door argumentatie. In de beargumentering moeten de 
begrippen militairen en hek in enigerlei vorm terugkomen – 1 punt. Daarnaast moet de kern van de stelling beantwoord 
worden, waarom komen de migranten de V.S wel dan niet binnen – 2 punten.    
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Casus 2 – Klimaatverandering I 
 
 
Vaag 1: Noem twee (2) effecten van de klimaatsverandering die een bedreiging vormen voor kleine eilanden. 2p 
 
Antwoord: Stĳgende zeepeil, droogte, koraalsterfte, afname van het visbestand, zwaardere orkanen en meer extreme 
weersomstandigheden, verzilting, erosie. Per juist genoemd effect wordt 1 punt toegekend. 
 
Vraag 2: Benoem het verschil tussen de visie in bron 1 en bron 2 over de effecten van klimaatsverandering op kleine 
eilanden. 2p 
 
Antwoord: Bron 1 gaat uit van een min of meer positief effect. Door de klimaatverandering groeien de kleine eilanden in 
plaats van dat ze bedreigt worden. Bron 2 gaat uit van een negatief effect. De klimaatverandering vormt een bedreiging 
voor de kleine eilanden. Noemen bron 1 positief effect of in gelijke bewoordingen – 1 punt. Noemen bron 2 negatief effect 
of in gelijke bewoordingen – 1 punt. 

 
 
Vraag 3: Leg aan de hand van een voorbeeld uit wat er verstaan wordt onder deze mogelijke ‘infrastructurele schade’. 3p 
 
Antwoord: Geven van een correct voorbeeld van infrastructuur (vandale.nl het geheel van auto-, spoor-, waterwegen, 
havens, vliegvelden, elektrische installaties, kabels enz.) – 1 punt. Uitleg van de infrastructuur in relatie tot schade – 1 
punt. Uitleg van de infrastructuur in relatie tot schade veroorzaakt door vloedgolven/inwerking van de golven - 2 punen.  
 
 
Vraag 4: Schrijf een kort betoog waarin je op basis van argumenten aangeeft of je het eens of oneens bent met deze 
stelling. 4p  
 
Antwoord: Inname standpunt eens of oneens 1 punt mits gevolgd door argumentatie. In de beargumentering moet naar 
voren komen dat de grote industriële landen de grote vervuilers zijn – 1 punt. Dat de kleine eilandstaten (eilanden) 
hoegenaamd niet bijdragen aan de vervuiling maar wel direct de gevolgen merken – 1 punt. Dat de vervuilers (grote 
industriële landen) daarom moreel verplicht zijn de kleine eilandstaten (eilanden) te helpen. – 1 punt.  
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Vraag 5: Geef twee (2) voorbeelden van op welke manier de klimaatverandering ook een gevaar voor Aruba kan 
betekenen en wat er gedaan kan worden om het eiland en haar bewoners tegen deze twee gevaren te beschermen. 
 
Antwoord: Voorbeelden kunnen legio zijn, stijging zeespiegel met gevolgen, klimatologisch – droger, natter, … Per goed 
voorbeeld 1 punt. Aannemelijke uitwerking van wat er per gevaar ondernomen kan worden om eiland en bewoners te 
beschermen – 1 punt per goede uitwerking.  
 
 
 
 
Casus 3 – Klimaatverandering II 
 
Vraag 1: Beschrijf wat El Niño en La Niña inhouden. 2p 

Antwoord: El niño is een natuurlijk weersfenomeen waarbij de Grote oceaan opwarmt en het weersomstandigheden 
beïnvloed worden  – 1 punt.  La niña is het tegengestelde en heeft het tegengestelde invloed op weersomstandigheden. 
La niña is wanneer koud zeewater bij de evenaar is gemeten. Watertemperaturen in het oostelijke tropische deel van de 
Grote oceaan relatief laat zijn  dan de normale omstandigheden van de zee – 1 punt.  

Uitleg van weerfenomeen en het invloed ervan op weersomstandigheden levert 1 punt per weersfenomeen op.  

 
Vraag 2: Beschrijf twee (2)  gevolgen van El Niño in de Droge Corridor. 2p 
 
Antwoord: Volledige of gedeeltelijk verlies van de mais- en bonenoogst – 1 punt.  De droogte als gevolg van El niño heeft 
invloed op migratie van mensen omdat ze  moeite hebben om in het levensonderhoud van hun families te voorzien – 1 
punt. 

 
Vraag 3: Leg met twee (2) redenen uit waarom de populatie van de Droge Corridor zo kwetsbaar is voor 
klimaatsveranderingen. 2p 
 
Antwoord: De populatie in de Droge Corridor is zo kwetsbaar omdat de regencyclus negatief wordt beïnvloed door de 
klimaatsveranderingen – 1 punt en door de invloeden van El niño – 1 punt 
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Vraag 4: Beredeneer aan de hand van de weersfenomenen in Centraal-Amerika waarom er sprake is van twee  
oogstcycli. 3p 
 
Antwoord: Noemen weersfenomenen: In centraal-Amerika zijn er twee regenperioden gedurende het jaar – 1 punt. De  
regenperiode in de lente (la primera) en het regenperiode in de herfst (la postera) – 1 punt. Beredenering/benoemen van 
de relatie tussen twee regenperiode en twee oogstcycli – 1 punt.    

 
Vraag 5: Beargumenteer twee (2) aanbevelingen aan de landbouworganisaties voor duurzame landbouwtechnieken voor 
het verbeteren van het welbevinden van gemeenschappen in de Droge Corridor. 4p 
 
Antwoord: Argumentaties waarbij duurzame landbouwtechnieken worden aangehaald. Bijvoorbeeld; hydrologisch 
corridor, het voorkomen van bodemerosie, technieken om waterdruppels vast te houden. Noemen van een aanbeveling – 
1 punt per juiste aanbeveling. Beargumentering per aanbeveling – 1 punt per juiste beargumentering.   
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Toetsmatrijs: 
 
 

   K K V V V V   

B.L.  Aantal  
Vragen  

Totaal  
score 

O B T A E S/c Aantal  
vragen 

% 

Gewicht  
% 

1. 30 30 21 9     67% 41% 

2. 5 15 1 1 1 1 1  11% 20.5% 

3. 5 15 1  2  1 1 11% 20.5% 

4. 5 13 2 1 1   1 11% 18% 

Totaal  45 73 56% 25% 9% 2% 4% 4% 100% 100 % 

 

B.L. 1 = Open vragen 

B.L. 2 = Gesloten vragen casus 1 

B.L. 3 = Gesloten vragen casus 2 

B.L. 4 = Gesloten vragen casus 3 

 

 


