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De toets bestaat uit 30 meerkeuze en 15 open vragen. 
Voor deze toets zijn maximaal 73 punten te behalen. 
De cesuur voor deel A ligt bij 20 correcte antwoorden 
De cesuur voor deel B ligt bij 24 punten = 5.58  
Zowel deel A als deel B moeten voldoende scoren. 
Deze toets bestaat uit 26 bladzijden. 
Bij deze toets hoort een antwoordblad 
 
 
 
 
 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
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AANWIJZINGEN 
 

Algemene regels 

 Alleen schrijfgereedschap, rekenmachine en als het nodig is liniaal 
of geodriehoek mogen gedurende het maken van deze toets 
gebruikt worden.  

 Het gebruik van programmeerbare rekenmachines is niet 
toegestaan. 

 Alleen het gebruik van een blauwe of zwarte pen is toegestaan. 

 Er mag niets van de buurman of buurvrouw worden geleend zonder 
toestemming van de toezichthouders. 

 Het gebruik van correctievloeistof en correctietape is niet 
toegestaan. 

 Na het maken van de toets, dienen ALLE opgavenbladen 
ingeleverd te worden. 

 
■ Meerkeuzevragen 

 Schrijf bij volgorde vragen de juiste volgorde van kleine letters op. 
 
□ Open vragen 

 Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. 
Als een gedeelte van de berekening goed is, kan dat punten 
opleveren. Een goede uitkomst zonder berekening levert geen 
punten op.  

 Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden 
aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of 
uitleg 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.  

 Een foutief antwoord wordt altijd doorgestreept. Ronde haakjes (..) 
worden gebuikt om een verduidelijking, verklaring of toevoeging in 
te voegen.  
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Deel A – gesloten vragen 
 
Contextgebied – Water en rivieren – domein: Zuid-Amerika 
 
 
1p ■ 1. Aardrijkskunde 

   
'Encontro das Águas' 

 
Vraag:  Bij welke stad in Zuid-Amerika komen de rivieren de Rio Negro en 
de Amazone samen.  
 
A – Belém 
B – Brasilia 
C – Manaus 
D – Rio de Janeiro 

  
 
1p ■ 2. Geschiedenis 

   
  Yanomami Indiaan  

 
De Yanomami Indianen is één van de stammen die nog voornamelijk leven als  
jagers en verzamelaars. De Orinoco behoort voor een deel tot het leefgebied van 
de Yanomami.  

 
Vraag: Het leefgebied van de  Yanomami bevindt zich in: 
 
A – Brazilië en Colombia  
B  - Brazilie en Venezuela  
C  - Colombia en Venezuela 
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1p ■ 3. Biologie 
 

De amazone gebied heeft een heleboel soorten vissen. The Arapaima (Pirarucu), 
Tambaqui, Candiru, Rode Piranha, gepantserde Meerval, elektrische Aal, 
zoetwater roggen, stierenhaai  en de Payara vampire vis, zijn bekende soorten. 
 
Vraag: Welke van onderstaande vissoorten is een Herbivoor? 
 
A. Rode piranha (red-bellied Piranha) 

B. Elektrische Aal (Electric Eel) 

C. Tambaqui (“Pacu”) 

D. Stierenhaai (Bull shark) 

 
1p ■ 4. Techniek 

   
      

Tijdens het bouwen van bruggen houdt men rekening met soort materialen,vorm 
en profielen. De Generaal Rafael Urdanetaburg “el puente sobre el lago” is een 
brug in Zuid-Amerika en overspant het Meer van Maracaibo en het vaste land. 
 
Vraag: Welke profiel zorgt voornamelijk voor een stevige basis van de Generaal 
Rafael Urdanetabrug? 
 
A. Buisprofiel 

B. L-Profiel 

C. Driehoeksprofiel 

D. Vierhoeksprofiel 

 

1p ■ 5. Scheikunde 
 

   



 

21+ toets 2019/2020 – Mens & Maatschappij 

  Op de plek waar de Rio Negro en de Amazone samenkomen ontstaat er 
een scheiding, te zien in kleur. 

 
Vraag: Welke verklaring voor deze scheiding is niet juist? 
A. Temperatuur 

B. Concentratie mineralen 

C. Snelheid 

D. Dichtheid 
 
 

 
Contextgebied – Energie en duurzaamheid – domein: 20ste en 21ste eeuw 
 
 
1p ■ 6. Aardrijkskunde 

Vraag: Wanneer er gesproken wordt over de ecologische voetafdruk dan heeft 
men het over:  
A – Duurzaamheid in relatie tot bedrijven en industrieën  
B – Duurzaamheid in relatie tot land- en bosbouw 
C – Duurzaamheid in relatie tot mijnbouw en energie 
D – Duurzaamheid in relatie tot personen en landen 

 
 
1p ■ 7 Geschiedenis 
 

Het bewust omgaan met energie en het vinden van alternatieven voor fossiele 
brandstof wordt steeds belangrijker. Toch is dit niet iets van alleen de laatste 
decennia. Al in 1869 staat er in de Franse Alpen een papierfabriek die zijn 
energie haalt uit witte steenkool.  

 

Vraag: Witte steenkool wil zeggen dat de energie opgewekt wordt met behulp 
van: 
A -  Sneeuw 
B – water 
C – wind 
D – zon 
 
 

1p ■ 8. Biologie 

  Vraag: Welke definitie past bij het ontwikkelen van duurzame energie? 
 

A. Energie die wordt opgewerkt uit beschikbare bronnen. 

B. Energie die wordt opgewekt waarbij minder koolstofdioxide (CO2) vrij komt. 

C. Energie die wordt opgewekt uit bronnen die niet beschikbaar zullen zijn voor 

toekomstige generaties. 

D. Energie die wordt opgewekt uit uitputtelijke bronnen. 
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1p ■ 9. Techniek 

Fossiele brandstoffen zijn gemakkelijke en energierijke brandstoffen maar, ze 
zijn geen duurzame energiebronnen. Een oplossing is het opwekken van 
duurzame energie via wind-, zonne-, water-energie. Veel huizen en andere 
gebouwen hebben tegenwoordig een zonnepanelen op het dak.  

 
Vraag: Welke omzetting zorgt ervoor dat het licht van de zon omgezet wordt in 
elektriciteit?  
 
A. Hydroelectrische omzetting 

B. Fotovoltaïsche omzetting 

C. Chemische omzetting 

D. Beweging omzetting 

  

1p ■ 10. Scheikunde 

Ons Water en Energiebedrijf (WEB) maakt sinds 2008 gebruik van reverse 
osmosis voor ontzilting (desalination) van zeewater om drinkwater te genereren. 

 
Vraag: Op basis van welke principe vindt reverse osmosis plaats? 
 
A. Hoge druk 

B. Hoge temperatuur 

C. Passief transport 

D. Concentratie verschil 
 

 

 
Contextgebied – Welvaart en welzijn – domein: Midden en Noord-Amerika 

 

 

1p ■ 11. Aardrijkskunde 

   

  Verpaupering Detroit - USA 
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Vraag:  Wat was geen oorzaak voor de economische crisis en de verpaupering 
van Detroit?  
 
A – De stad bestond voor 50% uit krotten, niemand wilde meer in Detroit 

wonen. 
B –  Door o.a. concurrentie uit Azië  trad er een groot verlies aan banen in de 

auto-industrie op. 
C –  Hoog- en middelbaar opgeleide mensen verlieten de stad en gingen 

elders wonen. 
D –  Huizen en gebouwen kwamen  leeg te staan waardoor de criminaliteit 

toenam. 
 

 
 

 

1p ■ 12. Geschiedenis 
 

Vraag: De term bananenrepubliek staat in de eerste helft van de 20ste eeuw voor 
landen in Midden Amerika: 
 
A – die het exporteren van bananen als enige vorm van inkomsten hebben 
B – waar multinationals meer macht hebben dan de bevolking 
C – die vanwege hun geografische ligging en klimaat vooral bananen produceren  
D – die door multinationals financiële en technische hulp krijgen om bananen te 
produceren  

 
 

1p ■ 13. Biologie 

  Vraag: Wat zijn de bekendste welvaartsziekten van de 21ste eeuw? 
 

A. levercirrose, jeugddiabetis, overspannenheid, overgewicht, hoge bloeddruk 

B. polio, cholera, hoge bloeddruk, hoge cholesterol, ADHD, overgewicht 

C. chlamydia, overspannenheid, overgewicht, jeugddiabetis, levercirrose 

D. overspannenheid, jeugddiabetis, hoge bloeddruk, hoge cholesterol, 
overgewicht 

 

1p ■ 14. Techniek 
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Welvaart  aan het einde van de 20ste en in de 21ste eeuw hebben grote druk op 
het verkeer in het  Panamakanaal uitgeoefend. Dit had als gevolg, een 
uitbreiding van het sluizencomplex (de Gatun-sluizen aan de Atlantische kust en 
de Miraflores-en pedro Miguel-sluizen aan de Stille Oceaan). Een deel van het 
nieuwe aandrijving systeem van de sluizen is hierboven in de afbeelding 
weergegeven.  
 
Vraag: Welke bewegings- of overbrenginspricipe wordt in de afbeelding 
afgebeeld (zie pijl richting groene gedeelte)?  
A. Hefbomen 

B. Overbrengingen 

C. Pneumatische systemen 

D. Tandwielen 

 

 

1p ■ 15. Scheikunde 

    

  Vraag: Welke producten bevatten polyetheen als grondstof. 

A. Plastic bestek/eetgerei (Plastic cutlery) 

B. Glas (Glass) 

C. Blikjes (Drinking can) 

D. Vishaak (Fish hook) 

 

 

 

Contextgebied – Kringlopen – domein: Caribisch gebied 
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1p ■ 16. Aardrijkskunde  
11 juli 2018: “ORANJESTAD – Al 14 jaar struint de Colombiaanse Sul Martinez 

de overvolle vuilnisbelt Parkietenbos af, op zoek naar ijzer, koper en andere 
dingen die ze kan doorverkopen. Hoewel het verboden is om daar te jutten én dit 
levensgevaarlijk is.” 
 
Vraag: Het verzamelen en doorverkopen van ijzer en koper valt onder de term: 
 
A: recover 
B: recycle 
C: reduce 
D: reuse 

 
 

1p ■ 17. Geschiedenis 

   

  Dia de San Juan – Dera Gai 

 
Tijden de traditionele viering van San Juan waren er verschillende gebruiken die 
symbool stonden voor de kringloop in de natuur.   

 
Vraag: Welk  van onderstaande gebruiken is er één die symbool stond voor de 
kringloop in de natuur?   

 
A –  Het feest duurde oorspronkelijk 24 uur. De 24 uur stonden voor de vier 
seizoenen waarin de natuur de kringloop doorloopt.  
B - Een haan werd onthoofd en het bloed van de haan maakte de grond 
vruchtbaar voor de oogst van het volgende jaar.   
C – De haan staat voor het verraad van Jezus die sterft aan het kruis maar na 
drie dagen uit de dood herrijst. 
D –  De resten van de oogst werden verbrand om de kwade geesten te verjagen 
en de goede geesten om een goede oogst voor het volgende jaar te verzoeken.  
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1p ■ 18. Biologie 

 

  Vraag: Welke kringloop past het beste bij bovenstaande afbeelding 

A. Mangel Preto  sangura  pega pega  colebra 

B. Krab  pisca  alg  galiña di awa 

C. Libelle  Barracuda  lobster  Malmok 

D. Strea di lama  lobster  pega pega  zee appel 

 

 

1p ■ 19. Techniek  

In  de zomer van 2018 was er een hevige discussie over het oude keuringslokaal 
te Pos Chikito, (ex-DTI). De minister van infrastructuur en milieu van Aruba heeft 
middels een brief parlementair de Sousa Croes geïnformeerd over de nieuwe 
doeleinden van het gebouw te Pos Chiquito. In de brief wordt uitgelegd dat daar 
een Upcycle center/ Reuse center zal komen.  
 
Vraag: Welke van de beschrijvingen is een voorbeeld van upcycling? 
 
A. Wanneer een afvalproduct opnieuw tot grondstof wordt verwerkt.  

B. Wanneer materialen weer tot hun oorspronkelijke grondstof herleid worden 

C. Wanneer gelegeerd aluminium vermengd wordt met zuiver aluminium 

D. Wanneer materialen hergebruikt worden voor een nieuw functioneel geheel 
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1p ■ 20. Scheikunde 
   

  In Suriname vindt er om de 3 uur een kleine waterkringloop plaats. 
 

Vraag:Welke faseovergang vindt er tussen vaste stoffen en gassen plaats? 
 
A. Condensatie 

B. Verdamping 

C. Smelting 

D. Sublimatie 

 

 
Contextgebied - ‘Groot-klein, ver-dichtbij’ – domein: Ons zonnestelsel 
 
1p ■ 21. Aardrijkskunde 
             

   

 Vraag: Tussen de planeet Mars en Saturnus ligt de planeet: 
 

A –  Aarde 
B –  Jupiter 
C –  Uranus 
D -   Venus 

  

1p ■ 22. Geschiedenis 
   

   
Intihuatana steen Machu Picchu 

  

https://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrEzNQ9dwlcXkoA0J42nIlQ;_ylu=X3oDMTIzZmk4bW4zBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMwNDQ0MjlhYjc0OGQ2MGFlNzI4YjVkNjA2ZDQwMjNjNwRncG9zAzE1BGl0A2Jpbmc-?.origin=&back=https://images.search.yahoo.com/yhs/search?p=Intihuatana+steen&fr=yhs-avg-fh_lsonswrow&hsimp=yhs-fh_lsonswrow&hspart=avg&tab=organic&ri=15&w=1000&h=787&imgurl=mustseeplaces.eu/wp-content/uploads/2017/02/machu-picchu-intihuatana.jpg&rurl=https://mustseeplaces.eu/machu-picchu-peru/&size=174.5KB&name=Machu+Picchu+%E2%80%93+Peru+|+Must+See+Places&p=Intihuatana+stone&oid=044429ab748d60ae728b5d606d4023c7&fr2=&fr=yhs-avg-fh_lsonswrow&rw=Intihuatana+stone&tt=Machu+Picchu+%E2%80%93+Peru+|+Must+See+Places&b=0&ni=21&no=15&ts=&tab=organic&sigr=11bipc9hu&sigb=14as7vf4n&sigi=128p320fo&sigt=1172jj3mf&sign=1172jj3mf&.crumb=Jf4FGtyEEo2&fr=yhs-avg-fh_lsonswrow&hsimp=yhs-fh_lsonswrow&hspart=avg
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Vraag: De Intihuatana steen neemt in Machu Picchu een belangrijke plaats in. Ten tijden 
van de Inca‟s diende deze steen: 
 
A –  als zonnewijzer om de tijd af te kunnen lezen 
B –  om het verloop van de seizoenen te bepalen  
C –  om ervoor te zorgen dat de zon elke dag weer op zou komen 
D –  geen enkele theorie kan met zekerheid worden vastgesteld.  

 

1p ■ 23. Biologie   

 Vraag: Wat is de functie van een dampkring rond onze aarde?  
 

A. Zorgt dat zonlicht en UV-straling getemperd wordt 

B. Zorgt dat het broeikaseffect minder wordt 

C. Zorgt dat zonlicht getemperd wordt 

D. Zorgt dat het broeikaseffect versterkt wordt. 

  

1p ■ 24. Techniek  

Een telescoop is een apparaat waarmee je objecten die heel ver weg zijn, dichtbij kunt 
halen. Het woord telescoop komt van de Griekse woorden “tele” en “skopein” welke 
betekenen: “ver” en “te kijken”.  Er zijn drie soorten telescopen die astronomen 
gebruiken om naar sterrenbeelden te kijken. Galileo verbeterde de werking van de 
eerste telescoop en maakte gebruik van een lens, een oculair om het licht mee op te 
vangen en te centreren.  
 
Vraag: Welk soort telescoop heeft Galileo verbeterd?  
 
A. Microscoop 

B. Reflectortelescoop  

C. Refractortelescoop 

D. Maksutov-Cassegrain telescoop 

  

1p ■ 25. Scheikunde 

 Rangschik de volgende begrippen van groot naar klein. 
 

A. Meteoriet – molecuul – atoom – neutron – elektron – quark 

B. Meteoriet – atoom – molecuul – neutron – elektron – quark  

C. Meteoriet – molecuul – atoom – elektron – neutron – quark  

D. Meteoriet – molecuul – atoom – elektron – quark – neutron  
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Contextgebied - Migratie – domein 20ste en 21ste eeuw 
 

1p ■ 26. Aardrijkskunde 

     

  Gentrification Berlijn    
 

Vraag: Een belangrijk gevolg van gentrification in de binnensteden van grote gemeenten 
is dat: 

 
A –  er onvoldoende parkeerplaatsen in de binnenstad zijn.    
B –  goedkope huurwoningen veranderen in dure appartementen. 
C –  het wonen in de binnenstad steeds minder gezellig wordt. 
D –  krakers geen woonruimte meer kunnen vinden. 

 

1p ■ 27. Geschiedenis 

   

  Vietnamese bootvluchtelingen, tweede helft jaren 70 vorige eeuw. 
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Vraag: De belangrijkste oorzaak van de bootvluchtelingen om Vietnam te ontvluchten 
was: 

 
A – omdat men angst had voor het nieuwe communistische regime. 
B – omdat men voor een betere toekomst voor hun kinderen naar Amerika wilde. 
C – omdat er door de jaren lange oorlog een hongersnood dreigde. 
D – omdat met de val van Saigon de meeste huizen, winkels en bedrijven verwoest 
waren. 

 

1p ■ 28. Biologie  

   

Vraag: Welke abiotische factor beïnvloed de migratie van Arubaanse landkrabben van 
land naar zee? 
 
A. Te veel landpredatoren 

B. Te veel regenval 

C. Maancyclus 

D. Schaarste aan voedsel 

 

1p ■ 29. Techniek 

   

De “National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA” proberen al jaren via 
habitat conservatie plannen om migratie van onder anderen zalm en Aal, te waarboren 
via vispassage zodat behoudt en restoratie van de vishabitat positief worden beïnvloed. 
In de John Day Dam in de rivier Columbia is zo‟n vispassage aangelegd om de migratie 
van vissen te bevorderen. 
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 Vraag: Welke soort vispassages wordt in de afbeelding afgebeeld? 
 

A. Bekkenvispassage 

B. Vertical slot vispassage 

C. Natuurlijke bypass 

D. Hellingvispassage 

 

1p ■ 30. Scheikunde 

  

  

   

 

  

 
  
  

Tijdens het maken van siroop tot limonade zijn de fasen zichtbaar gemaakt in afbeelding 
X. In ons lichaam bevinden zich processen die ervoor zorgen dat moleculen en water 
van de ene kant naar de andere kant van een semipermeabele membraan “migreren”. 
 
Vraag: Welke proces wordt in situatie A afgebeeld? 
 
A. Uitscheiding 

B. Osmose 

C. Gaswisseling 

D. Diffusie 
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Deel B – open vragen 
 

Casus 1 - migratie 
 

 
2018 – Migrantenkaravaan staat vast op brug aan de grens tussen Guatemala en Mexico.  

 
Volksverhuizingen zijn misschien wel zo oud als de mensheid. Wanneer mensen of individuen 
van (woon)plaats veranderen duiden we dat aan met het begrip migratie. Migratie kan ontstaan 
vanuit een vrijwillige situatie of vanuit een min of meer gedwongen situatie. Sinds dit najaar 
(2018) is er een nieuwe stroom van migranten die vanuit Midden-Amerika op weg is naar de 
grens met de Verenigde Staten. Casus nr. 1 gaat over de oorzaken en de gevolgen van deze 
migratie stroom. Over de feiten van wat er gaande is en over de meningen van mensen die 
schrijven over deze karavaan. Over wat er geschreven wordt of dat wel objectief is of dat de 
standplaatsgebondenheid van de schrijver erg duidelijk naar voren komt.  
 

 

Lees onderstaande twee teksten (bronnen) goed door en beantwoord de 
bijbehorende vijf (5) vragen. 
 
Bron 1: 
“Hoeveel kilometer ze hebben afgelegd, weten ze zelf niet eens meer. Het zijn er honderden, zo 

niet duizenden. Ze kwamen uit de sloppenwijken van El Salvador, plattelandsdorpjes in 

Honduras en woonbarakken in Guatemala en vluchten nu naar de VS. 

Eén ding hebben ze gemeen: hun toekomst is vrijwel uitzichtloos. Werk is er in het land van 

herkomst nauwelijks. Op straat regeren criminele bendes. Velen vallen ten prooi aan drank en 

drugs. De immigranten hebben daarom maar één doel voor ogen: de grens van de Verenigde 

Staten bereiken. Daar is alles immers beter. In elk geval rooskleuriger dan hun armetierige 

bestaan in Latijns-Amerika. 
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De afgelopen weken waren de ogen van de wereld op deze menselijke karavaan gericht. Gestaag 

sleepte het bonte lint gelukszoekers zich de laatste paar dagen door de onmetelijke vlaktes van 

Mexico. 

En toen was opeens het moment daar. De eerste immigranten stonden oog in oog met 

Amerikaanse grenswachten en militairen, gescheiden door een levensgroot hek en grimmig 

prikkeldraad. 

Een paar drieste durfallen klommen op de afscheiding, maar daar bleef het bij. Vooralsnog geen 

grote invasie van illegalen die de Verenigde Staten overspoelde, zoals president Trump had 

gevreesd. Maar wat niet is, kan komen, want dit was pas de voorhoede van de karavaan. En 

daarom zijn zo‟n 5800 extra soldaten naar de grenzen gestuurd. Met slechts één opdracht: hou ze 

tegen.” 

17/11/‟18 – bron: Reformatorisch Dagblad. 

 
 
Bron 2: 
“President Trump 

Sommige van de migranten zouden uit economisch oogpunt hun thuisland hebben verlaten, 

anderen zijn op de vlucht voor (jeugd)bendes en ander geweld. Volgens Trump zit de karavaan 

echter vol met criminelen en gelukszoekers. De Amerikaanse president heeft de migranten 

meermaals opgeroepen terug te keren omdat ze volgens hem „hun tijd verdoen‟ en niet tot de VS 

zullen worden toegelaten. Deze week scherpte hij het asielbeleid weer verder aan. 

De Amerikaanse president mobiliseerde al duizenden militairen om de migranten aan de grens te 

stoppen. Het heeft hen niet weggejaagd. Met backpacks, kleedjes en kinderen in de hand lopen 

ze al weken dwars door Mexico naar de grens met de Verenigde Staten. De beelden van 

migranten, die lopend en liftend ruim 2.500 kilometer afleggen, gaan de wereld over. De mensen 

lopen uit veiligheid in een grote groep. Een reis met een mensensmokkelaar kost al gauw 10.000 

dollar, en mensen die alleen reizen hebben grote kans onderweg mishandeld of verkracht te 

worden.”  

17/11/‟18  Bron: www.ad.nl/buitenland/vluchtelingen 

 

 

2p □ 1. Noem twee (2) oorzaken waarom de migranten uit Midden-Amerika  
  besluiten om hun land te verlaten.   
 
 
2p □ 2. Migratie kan ontstaan uit een vrijwillige situatie of uit een min of meer  
  gedwongen situatie. 
 

Vraag: Leg uit of de migratie uit Midden-Amerika richting de Verenigde 
Staten ontstaan is vanuit een vrijwillige of vanuit een min of meer 
gedwongen situatie.   

http://www.ad.nl/buitenland/vluchtelingen
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3p □ 3. De stroom van migranten die vanuit Midden-Amerika op weg is naar de 

grens met de Verenigde Staten is niet de eerste en enige 
migrantenstroom in de 21ste eeuw. 
 
Vraag: 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.  
  

 
4p □ 4. “Volgens Trump zit de karavaan echter vol met criminelen en 

gelukszoekers. De Amerikaanse president heeft de migranten meermaals 
opgeroepen terug te keren omdat ze volgens hem „hun tijd verdoen‟ en  
niet tot de VS zullen worden toegelaten.” 
 
In de inleiding bij deze casus wordt geschreven over „feiten, meningen,  
objectiviteit en standplaatsgebondenheid‟.  
 
Vraag: 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 □ 5. Stelling: Al stuurt president Trump nog een keer 5800 militairen extra 

naar de grens, militairen en een levensgroot hek houden deze migranten 
niet tegen om de Verenigde Staten binnen te komen. 
 
Vraag: Schrijf een kort betoog waarin je op basis van argumenten 
aangeeft of je het eens of oneens bent met deze stelling.   
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Casus 2 – klimaatverandering I 
 

 
 Venetië - Stijging zeespiegel vormt bedreiging voor kustgebieden en eilanden.  

 
Klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel. De klimaatverandering kent verschillende 
oorzaken en gevolgen. Als één van de gevolgen wordt de stijging van de zeespiegel gezien. 
Wetenschappers houden de oorzaken en de gevolgen van de klimaatverandering nauwlettend 
in de gaten. Zeker is dat door een stijgende zeespiegel verschillende kustgebieden en eilanden 
bedreigt worden. Casus nr. 2 gaat over de relatie tussen de verandering van het klimaat en de 
stijging van de zeespiegel. Over gevolgen die dit heeft voor de mensen die wonen in kwetsbare 
gebieden. Over de vraag of we ons zorgen moeten maken of dat het allemaal wel meevalt.  
 

 
Lees onderstaande teksten (bronnen) goed door en beantwoord de bijbehorende 
vijf (5) vragen. 
 
Bron 1: 
“Door de klimaatveranderingen zou een aantal kleine eilanden in de Stille Oceaan op korte 

termijn in de zee verdwijnen. Maar volgens recent onderzoek zijn veel van deze eilanden juist 

gegroeid. 

Bewoners van het eiland Tuvalu in de gigantische Stille Oceaan zullen de laatste jaren toch wel 

zenuwachtig zijn geworden. Over het algemeen werd aangenomen dat veel eilandjes in de Stille 

Oceaan door de stijgende zeespiegel de komende jaren langzaam zullen zinken. En Tuvalu zou 

waarschijnlijk één van de eerste zijn. 
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Maar de mensen op het eiland kunnen weer opgelucht in hun hangmatjes gaan liggen: het eiland 

is niet gekrompen, het is zelfs gegroeid. Dat blijkt uit onderzoek van wetenschappers Paul Kench 

en Arthur Webb uit Nieuw-Zeeland en Fiji. Zij vergeleken historische luchtfoto‟s en 

gedetailleerde satellietopnames van nu met elkaar. 

Van de 27 onderzochte eilanden zijn er sinds 1950 slechts vier gekrompen. De rest is even groot 

gebleven of  gegroeid. Veel van deze eilanden zijn atollen, die in de loop der eeuwen zijn 

opgebouwd door afgestorven koraal uit de zee. De koralen zijn nog steeds aanwezig rondom de 

eilanden, en dus zetten die nog steeds „afval‟ af op deze eilanden. Die kunnen daardoor groeien, 

ondanks een stijgende zeespiegel. De groei varieerde per eiland van een paar procent tot 

maximaal 30 procent. 

Bron: New Scientist – Kijk 2010 

 

Bron 2: 
Het Verdronken Land van de Malediven? Kleine eilandstaten en klimaatverandering 

Sarah Vaes 

 

De kleine eilandstaten trekken aan de alarmbel: klimaatverandering bedreigt hun 

voortbestaan. Door in te zoomen op een eilandstaat, de Malediven, krĳgen we inzicht in de 

typische gevoeligheden van deze eilandstaten en ontdekken we dat klimaatverandering een 

multidimensionele bedreiging vormt voor het leven op de eilanden. Het verhaal van de 

Malediven geeft een duidelĳke illustratie van het verband tussen milieuproblemen in de 

leefomgeving enerzĳds en onvrĳwillige migratie anderzĳds. (…) 

 

De kleine eilandstaten trekken (al jaren) aan de alarmbel: klimaatverandering stelt de 

bewoonbaarheid op lange termĳn van de eilanden in vraag en bedreigt hun voortbestaan. 

Geconfronteerd met het stĳgende zeepeil, droogte, koraalsterfte, afname van het visbestand, 

zwaardere orkanen en meer extreme weersomstandigheden, zien veel eilandstaten hun toekomst 

zwart in. (…) 

 

Het prototype van een kwetsbare eilandstaat 
De kleine eilandstaten, ook Small Island Developing States of SIDS genoemd, zĳn te typeren aan 

de hand van een reeks gemeenschappelĳke eigenschappen. In deze landen is sprake van een 

beperkte voorraad natuurlĳke grondstoffen, een concentratie van socio-economische activiteit en 

infrastructuur langs de kust, een fragiele zoetwatervoorraad, een grote bevolkingsdichtheid, een 

hoge economische gevoeligheid voor externe schokken, een beperkte fysieke grootte en, ten 

slotte, beperkte financiële, technische en institutionele capaciteiten om de impact van 

klimaatverandering op te vangen. De Malediven illustreren perfect dit profiel. Terwĳl de 

Malediven bestaan uit 1192 eilanden (gegroepeerd in 25 atollen), is de totale oppervlakte van het 

land nipt 300 km2. Dat betekent dat de meeste eilanden een oppervlakte hebben van minder dan 

een vierkante kilometer. Tegelĳk zĳn de eilanden ook heel laag gelegen. Meer dan 80 procent 

van het land ligt minder dan een meter boven het gemiddelde zeeniveau. Die kleine oppervlakte 

en de lage ligging dwingen de eilandbewoners om dicht bĳ de zee te leven. Vandaag bevindt 

bĳna de helft van de huizen en een nog veel groter deel van de basisinfrastructuur - zoals 

http://www.newscientist.com/article/mg20627633.700-shapeshifting-islands-defy-sealevel-rise.html?DCMP=OTC-rss&nsref=online-news


 

21+ toets 2019/2020 – Mens & Maatschappij 

afvalsites, elektriciteitscentrales en luchthavens - zich op minder dan honderd meter van de 

kustlĳn. Dat een groot deel van het eilandleven zich zo dicht bĳ de golven afspeelt,is een 

belangrĳke oorzaak van de gevoeligheid van de eilandgemeenschappen voor 

overstromingen. Hoewel de Malediven slechts zelden in het oog van een tropische storm of 

orkaan terechtkomen, veroorzaken sterke moessonwinden eigen aan het tropische klimaat van de 

Malediven vloedgolven. Het komt regelmatig voor dat die de eilanden gedeeltelĳk overspoelen. 

Overstromingen zĳn een directe bedreiging voor de veiligheid van de eilandbewoners maar ze 

kunnen ook op indirecte wĳze het eilandleven onder druk zetten: de drinkwatervoorraad kan 

worden besmet door afval of door inkomend zeewater en de grondkwaliteit neemt af door 

verzilting. Ook de normale golfslag heeft een impact op de eilanden want door de constante 

inwerking van de golven ervaart meer dan 97 procent van de bewoonde eilanden erosie. Dat leidt 

op zĳn beurt tot verlies van land en in sommige gevallen tot infrastructurele schade.(…) 
 

Bron: Oikos 46, 3/2008 

 

2p □ 1. Noem twee (2) effecten van de klimaatsverandering die een bedreiging 
vormen voor kleine eilanden. 
 

 
2p □ 2. In bron 1 en bron 2 worden twee verschillende visies gegeven over  

de effecten van klimaatsverandering op kleine eilanden. 
 
Vraag: Benoem het verschil tussen de visie in bron 1 en bron 2 over de 
effecten van klimaatsverandering op kleine eilanden.  
 

 
3p □ 3. In bron 2 wordt gesproken over vloedgolven en over impact van de 

constante inwerking van de golven. Deze kunnen in sommige gevallen  
leiden tot infrastructurele schade.  
 
Vraag: Leg aan de hand van een voorbeeld uit wat er verstaan wordt 
onder deze mogelijke „infrastructurele schade‟. 

 
4p □ 4. Stelling: Kleine eilandstaten zijn niet de schuld van de 

klimaatverandering, dat zijn de grote industrielanden. De grote 
industrielanden moeten daarom voor voldoende geld zorgen om deze 
kleine eilandstaten tegen de gevolgen van de klimaatverandering te 
beschermen.   
 
Vraag: Vraag: Schrijf een kort betoog waarin je op basis van argumenten 
aangeeft of je het eens of oneens bent met deze stelling.   

 
 
4p □ 5. Beide teksten gaan over de relatie tussen klimaatverande- 

ring en kleine eilanden. Aruba behoort ook tot de kleine eilanden.  
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Vraag: 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. 
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Casus 3 - klimaatverandering II 
 
Deze casus beschrijft klimaatsveranderingen en de invloeden hiervan op kwetsbare 
gemeenschappen en landbouwoogst van Centraal-Amerika.  

 
 
Lees onderstaande tekst (bron) goed door en beantwoord de bijbehorende vijf (5) 
vragen. 
 
Bron 1: 
“Grote bezorgdheid bij VN 

Droogte bedreigt belangrijkste oogst in Centraal-Amerika 

 
Droogte bedreigt belangrijkste oogst in Centraal-Amerika 

Bij de VN heerst grote bezorgdheid over de gevolgen van de droogte voor de landbouwoogsten 

in Centraal-Amerika. De mogelijke komst van El Niño eind dit jaar kan de problemen nog 

groter maken. 

In juni en juli viel minder regen dan gemiddeld in Centraal-Amerika. Dat heeft grote gevolgen 

voor La Primera, de eerste en belangrijkste oogstcyclus van het jaar, zeggen de Voedsel- en 

Landbouworganisatie (FAO) en het Wereldvoedselprogramma (WFP), twee VN-organisaties. 

Bij het volledige of gedeeltelijke verlies van de oogst hebben boeren en hun gezinnen de 

komende maanden te weinig voedsel hebben om te eten of op te slaan.  

Noodtoestand in Honduras 

Maïs en bonen, de belangrijkste gewassen, werden het meest getroffen door de droogte, zeggen 

de overheden in Guatemala, El Salvador en Honduras. Ze melden een verlies van 281.000 

hectare van deze gewassen. De voedselzekerheid van 2,1 miljoen mensen hangt van deze 

gewassen af. 
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De verliezen zullen ook een impact hebben op de kosten van deze voedingsmiddelen. 

De Hondurese regering heeft deze maand de noodtoestand uitgeroepen in de Droge Corridor. 

Daar is naar schatting 82 procent van de maïs- en bonenoogst verloren gegaan. De regering van 

El Salvador kondigde in juli alarmfase rood af. 

El Niño 

Volgens het International Climate and Society Research Institute / Climate Prediction Center 

(IRI/CPC) is er 60 procent kans op een nieuw El Niño-fenomeen in de periode van september tot 

december 2018. 

La Postrera, de tweede oogstcyclus, vangt in november normaal de tekorten van de eerste oogst 

op. Maar zelfs als El Niño zwak blijkt te zijn, zal het nog een aanzienlijke impact hebben op die 

tweede oogst. 

El Niño is een weerfenomeen dat om de drie tot zeven jaar het water van de Grote Oceaan 

opwarmt, met zware gevolgen voor het weer in grote delen van de wereld. Het leidt onder meer 

tot hevige stormen en extreme droogte. 

Effect op migratie 

“Het is dringend nodig om de klimaatbestendigheid van de inwoners van Centraal-Amerika te 

verbeteren, vooral in gebieden zoals de Droge Corridor”, zegt de regionale FAO-

vertegenwoordiger Julio Berdegué. 

“We zijn vooral bezorgd over het effect van deze nieuwe droogte op migratie. We bevinden ons 

in een internationale context waarin duizenden mensen die grote moeite hebben om in het 

levensonderhoud van hun families te voorzien, beperkt worden om zich te verplaatsen.” 

In de Centraal-Amerikaanse Droge Corridor, die door Nicaragua, Honduras, El Salvador y 

Guatemala loopt, wonen ruim 10 miljoen mensen, waarvan 60 procent in armoede leeft. 

Net hersteld 

“Net toen de plattelandsgemeenschappen zich hersteld hadden van de droogte van 2014 en El 

Niño van 2015, de zwaarste in de recente geschiedenis, worden de meest kwetsbaren opnieuw 

getroffen door een klimaatfenomeen”, zegt regionaal WFP-directeur Miguel Barrero. 

“Met de steun van de internationale gemeenschap hebben we de plattelandsgemeenschappen in 

de Droge Corridor beter bestand gemaakt tegen extreme klimaatschommelingen, maar we 

moeten onze inspanningen nu verdubbelen en nog meer gemeenschappen bereiken.” 

Veerkracht 

Sinds de gebeurtenissen van 2014 en 2015 heeft het Wereldvoedselprogramma voedselhulp 

geboden aan duizenden mensen in kwetsbare gemeenschappen van de Droge Corridor. Ook de 

Voedsel- en Landbouworganisatie heeft een speciaal programma opgezet om de veerkracht van 

de huishoudens, gemeenschappen en instellingen in de Droge Corridor te vergroten.  
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Momenteel ondersteunt het landen om grootschalige projecten en programma‟s te ontwikkelen 

die aan het Groene Klimaatfonds zullen worden voorgelegd. 

Tijdelijke migratie 

Om de gevolgen van de nieuwe droogte te verzachten, moet de voedselzekerheid van de 

gemeenschappen in de Droge Corridor worden geëvalueerd zodra de eerste oogst is afgelopen, 

zeggen beide organisaties.  

De nationale overheden moeten ondersteuning krijgen bij het opzetten van systemen om de  

landbouwproductie en voedselzekerheid te bewaken.  

Ze pleiten ook voor een gereguleerde, veilige en ordelijke tijdelijke migratie van mensen uit de 

plattelandsgemeenschappen die het zwaarst door de droogte zijn getroffen.” 

BRON: IPS . 27 AUGUSTUS 2018 

 

 
 
2p □ 1. Beschrijf wat El Niño en La Niña inhouden. 

 

2p □ 2. Beschrijf twee (2)  gevolgen van El Niño in de Droge Corridor. 

 
2p □ 3. Leg met twee (2) redenen uit waarom de populatie van de Droge 

Corridor zo kwetsbaar is voor klimaatsveranderingen. 
 

3p □ 4. Beredeneer aan de hand van de weersfenomenen in Centraal-Amerika 
waarom er sprake is van twee oogstcycli. 
 

 
4p □ 5. Beargumenteer twee (2) aanbevelingen aan de landbouworganisaties 

voor duurzame landbouwtechnieken voor het verbeteren van het 
welbevinden van gemeenschappen in de Droge Corridor.  

 
 
 


