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De toets bestaat uit 25 open en meerkeuze vragen. 

Voor deze toets zijn maximaal 58 punten te behalen. 

De cesuur ligt bij 32 correcte antwoorden 

De toets bevat één (1) bijlage. 

Deze toets bestaat uit 15 bladzijden. 

Bij deze toets hoort één (1) antwoordblad 
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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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Onderdeel Economie 

 

Artikel: Geen duurzame ontwikkeling zonder duurzame handel. 

 

2 p □ 1. 

   

Het Initiatief Duurzame Handel (IDH) is in 2007 ontstaan. De toenmalige Nederlandse minister 

voor ontwikkelingssamenwerking Bert Koenders tekende een akkoord met het voornemen om 

de achterstand op acht zogeheten millenniumdoelen in te lopen. Het IDH is actief binnen 

verschillende belangrijke productieketens. Eén van deze productieketens is die van de katoen. 

 

Noem nog twee (2) productieketens waarbinnen het IDH actief is. 

Mogelijke antwoorden: cacao, koffie, hout, thee, soja, palmolie, visteelt, elektronica en 

versproducten 

 

1p ■ 2.  

   

Waarom is binnen het hele proces van duurzame ontwikkeling vooral de verduurzaming van de 

teelt van katoen zo belangrijk? 

 

A – Van alle landbouwgrond in de wereld wordt meer dan 30 miljoen hectare gebruikt voor de 

teelt van katoen. 

B – Voor de productie van van één kilo zogenoemd katoenlint is meer dan tienduizend liter 

water nodig. 

C – De teelt van katoen is een grootverbruiker van zowel landbouwgrond als water en 

insecticiden. 

D – Het Zweedse woonwarenhuis IKEA heeft zich met vijftig andere grote bedrijven verbonden 

aan het Better Cotton Initiative. 

 

Antwoord: C (a en b zijn ook juist maar c is het meest volledige antwoord)  
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2 p □ 3.  
 

In het artikel beschrijft dr. Lucian Peppelenbos, directeur Opleiding en Innovatie bij het Initiatief 

Duurzame Handel, de veranderingen die nodig zijn om tot een meer duurzame productie van, 

en handel in katoen te komen. Hij noemt dit de ‘ketenbenadering’.  

 

Leg in je eigen woorden uit wat dr. Peppelenbos bedoeld met ‘ketenbenadering’.  

Bij de ‘ketenbenadering’ wordt naar het hele proces gekeken van grondstof naar productie tot 

eindproduct en naar alle partijen die bij dit proces betrokken zijn.   

Ook goed gerekend kan worden het hele proces van productie tot handel.   

Noemen ‘proces’ – 1 punt 

Noemen waaruit het proces uit bestaat – 1 punt 

 

 
3 p □ 4.  
 

In het artikel wordt er een verband gelegd tussen de begrippen ‘kosten en baten’ en ‘training en 

rendement’.   

 

Leg aan de hand van een voorbeeld bij het verduurzamen van de productieketen uit hoe de 

kosten die door een bedrijf gemaakt worden met het aanbieden van training uiteindelijk invloed 

heeft op de baten, het rendement en hoe het bedrijf hier van profiteert.  

 

Training van de producenten (boeren/vissers) leidt tot lagere productiekosten (1 punt). Lagere 

productiekosten leidt tot hoger baten/meer rendement (1 punt). Lagere kosten en een hoger 

rendement leidt tot meer winst (1 punt). 

 

4 p □ 5.    

 

Binnen de economie spelen de begrippen vraag en aanbod een belangrijke rol. De consument 

zit hier tussen in. Enerzijds produceren bedrijven (aanbod) producten waar de consument om 

vraagt (vraag). Anderzijds proberen bedrijven bij de consument een vraag te creëren door 

producten te produceren waar eerder geen vraag voor was. Het creëren van een vraag naar 

producten gaat niet altijd samen met het streven naar een meer duurzame ontwikkeling. Het 

bewust maken van de consument om niet alles direct te kopen wat wordt aangeboden wordt 

wel ‘consuminderen’ genoemd.  
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Bedenk een manier waarop je de consument bewust kan maken dat consuminderen kan leiden 

tot een meer duurzame ontwikkeling.  Licht je antwoord toe.  

 

Noemen van een realistische manier om de consument te benaderen – 1 punt. Goede 

uitwerking van de manier waarop de consument aangezet wordt om minder te consumeren – 3 

punten.  

 
    

Onderdeel Aardrijkskunde 
 

Artikel Van suikeroom tot schoonmaakster – 3  vragen.  

 

2 p □ 6.   

De titel van het artikel is: Van suikeroom tot schoonmaakster. 

Leg in je eigen woorden uit wat bedoeld wordt met de de titel ‘Van suikeroom tot 

schoonmaakster’. 

 

De titel verwijst naar het feit dat de Venezolanen voor de crisis relatief rijk en welvarend waren. 

Ze bezochten de eilanden om te recreëren en/of om op te investeren. Er werd geld uitgegeven. 

Voor de eilanden waren de Venezolanen zoiets als een rijke oom van wie ze heel veel profijt 

trokken. Daarom werd Venezuela wel eens aangeduid met de term ‘suikeroom’ – 1 punt.  Na de 

crisis veranderde dit.  Door wanbeleid is Venezuela in een diepe economische crisis 

terechtgekomen. Gierende inflatie heeft inmiddels 84% van de Venezolanen onder de 

armoedegrens gebracht. De Venezolanen die nu naar de eilanden komen, legaal of illegaal doen 

nu het laag betaalde werk zoals bijvoorbeeld dat van ‘schoonmaakster’ – 1 punt.     

 

 

1p □ 7.    

Leg uit waarom zoveel Venezolanen hun land proberen te ontvluchten.  

Verschillende antwoorden/oorzaken kunnen genoemd worden. Zowel economische als sociaal-

politieke redenen worden goed gerekend – 1 punt.  
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3 p □ 8. 
  

Nederland is terughoudend wanneer het gaat om het bieden van hulp aan Aruba en Curaçao bij 

de problematiek van de Venezolaanse vluchtelingen. In het Statuut staat echter dat  het 

Koninkrijk mag ingrijpen op het moment dat de mensenrechten niet worden gewaarborgd. 

 

Geef aan of je vindt dat Nederland de eilanden Aruba en Curaçao moet helpen bij  de 

problematiek van de Venezolaanse vluchtelingen. Beargumenteer je antwoord. 

 Verschillende antwoorden zijn mogelijk. Centaal staat hier of het de mensenrechten in gevaar 

zijn. Zijn de Venzolaanse vluchtelingen politieke of economische vluchtelingen? Geven van de 

mening – 1 punt. Goede beargumentering – 2 punten. 

 

 

Artikel Colombia, het enige risico is dat je wilt blijven – 2 vragen. 

3 p □ 9.  

    

 

FOTO: YAËL DUINDAM, 2017 

Guerrillagroep FARC plaatste in 1995 explosieven in het rechter beeld (Medellín). Kunstenaar 

Botero maakte een identieke versie en stond erop het kapotte beeld te laten staan. 

Leg uit welke boodschap de kunstenaar hiermee volgens jou duidelijk wilde maken. Licht je 

antwoord toe. 
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Antwoord: Je kunt de actie van de kunstenaar zien als een boodschap naar de mensen, de stad 
of het land. We laten ons niet leiden door de terreur van de FARC. Wij zijn met z’n allen veel 
krachtiger. Jullie (de FARC) maken een beeld/symbool kapot, wij maken gewoon een nieuwe 
maar laten het kapotte wel staan ter herinnering en versterking van onze kracht. Optimisme, 
vorm van verzet, ....   

Antwoorden van gelijke strekking leveren ook punten op.  

 

 

3 p □ 10.   

De Colombiaanse overheid wil op twee manieren het toerisme bevorderen. Enerzijds wil ze het 

ecotoerisme bevorderen. Ecotoerisme was de afgelopen decennia de snelst groeiende tak van 

toerisme. Anderzijds wil de overheid het oude imago van gevaar gebruiken om zo de 

‘avontuurlijke toerist’ aan te trekken. Een beeld van ‘gematigd gevaar’ waarin de toeristen 

geloven dat ze tegelijkertijd veilig zijn en risico lopen.  

Geef aan voor welke vorm van het bevorderen van het toerisme jij zou kiezen. Motiveer je 

antwoord. Een gemotiveerde keuze voor beide vormen mag ook. 

Diverse antwoorden zijn mogelijk. Maken duidelijke keuze – 1 punt. Goede beargumentering – 

2 punten. 

 
 
 
Onderdeel Geschiedenis 
 

Artikel: Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) – Oorzaken,  veldslagen & tijdlijn 
   

1p ■ 11.  

Vul onderstaande zin in met gebruik van de woorden ‘Union’ en ‘Confederatie’. 

Tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog vochten de zuidelijk staten tegen de noordelijke staten. 

Het Zuiden wordt aangeduid als ........... en het Noorden als .......... 

Antwoord: Zuiden – Confederatie en Noorden als Union.  
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2 p □ 12. 

Leg in de eigen woorden uit wat de relatie is tussen de Industriële Revolutie en de Amerikaanse 

Burgeroorlog. 

 

Antwoord: In het Noorden was de industrie van belang. In het Zuiden bepaalden de agrarische 

sector en plantages de economische conjunctuur. In de kern was de grote kwestie dat het 

Zuiden meende niet zonder slavernij te kunnen (vanuit economisch oogpunt), terwijl het 

Noorden de uitbreiding van de slavernij een halt wilde toeroepen en inzette op industriële 

ontwikkeling.  

Noemen relatie Noorden en industrie – 1 punt. Noemen relatie Zuiden, landbouw en slaven – 1 

punt. 

 

 

3 p □ 13.  
 

In november 1864 wordt Abraham Lincoln herkozen als president.  

Leg uit in hoeverre de herverkiezing van Lincoln iets zegt over hoe er in de Noordelijke Staten 

gedacht werd over de burgeroorlog.   

 

Antwoord: Uit de herverkiezing kun je concluderen dat een groot deel van de kiezers het niet 

oneens was met het beleid en de standpunten die Lincoln voerde en innam m.b.t. burgeroorlog. 

De republikeinen bleven aan de macht – 2 punten. Indien de meerderheid van de kiezers het 

niet eens was geweest dan had Lincoln waarschijnlijk de verkiezingen niet gewonnen - 1 punt.     

 

 

3 p □ 14. 
  

‘Lincoln verklaarde dat hij niet van plan was de afgescheiden Zuidelijke staten aan te vallen en 

dat hij alleen de Noordelijke bezittingen wilden beschermen. Herstel van de eenheid was de 

hoogste prioriteit van de kersverse president. Onderhandelen met vertegenwoordigers van de 

Zuidelijke Staten wilde hij echter niet, omdat hij daarmee de suggestie zou wekken dat hij de 

tegenpartij als een onafhankelijke staat erkende.’ 

Geef aan of je het eens bent met het standpunt Lincoln dat je niet met de tegenpartij kunt 

onderhandelen omdat je ze dan als onafhankelijke staat erkent. Motiveer je antwoord.  

 



 

21+ toets 2022/2023 – Mens & Maatschappij 

Diverse antwoorden zijn mogelijk. Maken duidelijke keuze – 1 punt. Goede beargumentering – 

2 punten. 

 

3 p □ 15.  

‘Voor het eerst sinds de Amerikaanse terugtrekking uit Afghanistan voerde een delegatie van de 

Verenigde Staten overleg met de huidige machthebbers in het land. (...) De Amerikaanse 

delegatie focuste zich bij de gesprekken vooral op thema’s als veiligheid en terrorismedreiging. 

(...)  

De VS benadrukten dat deze eerste overlegronde niet betekent dat de taliban worden erkend. 

In de mededeling werd ook benadrukt dat de taliban beoordeeld zullen worden op hun daden, 

en niet op hun woorden.’ 

https://www.standaard.be/ 

 

Vergelijk het standpunt van Lincoln (vraag 14) met het standpunt van de Verenigde Staten ten 

opzichte van de taliban en geef in je eigen woorden weer in hoeverre beide standpunten van 

elkaar verschillen.   

 

Antwoord: Enerzijds verschillen de standpunten. Lincoln wilde niet met de Zuidelijk Staten 

praten en nu wil de VS wel met de taliban praten – 2 punten. Anderzijds is er geen verschil, het 

is een delegatie die met de taliban praat, het gaat hier niet om een overleg op presidentieel 

niveau – 1 punt. 

Antwoorden van gelijke strekking kunnen ook punten opleveren.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Onderdeel Biologie 
 
Artikel:  Getrainde afweer 

https://www.standaard.be/
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2 p □ 16. 

Langdurige zware inspanning is niet goed voor je weerstand, is titel van het artikel.  

Leg welke argumentatie het artikel hiervoor geeft, uit. 

1 p ■ 17.  

Met de komst van de Covid19 was er een heftige discussie over de beste vorm van immuniteit.  

Welke van de onderstaande beschrijvingen behoort tot verworven immuniteit? 

A. Witte bloedcellen circuleren doorlopend in het bloed en in de lymfe, en "verorberen"  

alles wat ze lichaamsvreemd vinden. 

B. Verschillende elementen communiceren met elkaar om gecoördineerd op de 

 uiteenlopende bedreigingen te reageren. 

C. Een specifieke aanval dat de tegengekomen aanvallers  kan onthouden. 

 

2 p □ 18. 

     Afbeelding 1 
 

In afbeelding 1 wordt een onderdeel van de  adaptief immuunsysteem afgebeeld. De volgende 

vragen 18 en 19 gaan over deze afbeelding.  

  

Noem welke stoffen in de afbeelding met A en B aangegeven worden. 
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3 p □ 19. 
 

Noem welke lymfocyt bij de reactie in de afbeelding 1 betrokken is. Licht je antwoord 

  toe. 

 

2  p □ 20.   

 

    

   Afbeelding 2 

 

In het artikel getrainde afweer wordt een analogie (overeenkomst tusssen twee zaken) gemaakt 

tussen het trainen van spieren en het trainen van de afweer. Zie afbeelding 2.  

 

Leg kort uit waarom deze analogie gebruikt wordt. 

Onderdeel Natuur & Techniek 
 

  Artikel: De achtbanen van Walibi 
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2 p □ 21. 

  Noem een verschil tussen een houten en een stalen achtbaan met betrekking tot de rijervaring. 

   

2 p □ 22.  

De gemiddelde snelheid wordt berekend door de afstand van de baan in meter te delen door de 

tijd in seconden. Je krijgt dan een antwoord in meter per seconde. 

 

Bereken de gemiddelde snelheid van een rit in de Goliath achtbaan. Geef je antwoord in twee 

decimalen achter de komma. 

 

3 p □ 23. 

Gebruik voor het beantwoorden van vraag 23 bijlage I 

 

De kracht waarmee de aarde aan voorwerpen trekt heet de zwaartekracht oftewel gravity (G) 

en heeft een waarde van 9,8 m/s2. Achtbanen versterken dit effect. Door de trekkrachten van 

een achtbaan voelt het aan alsof je in je stoel gedrukt wordt of alsof je tijdelijk zweeft. 

Sensatiezoekers (thrill seekers) vinden dit een fijn gevoel. 

 

Bereken de maximale (gevoelsmatige) valversnelling die je in attractiepark Walibi kan voelen.  

 

Geef je antwoord in twee decimalen achter de komma. 

 
3 p □ 24. 
 

Naast zorgvuldig en getraind personeel, maakt Walibi ook gebruik van techniek voor de 

veiligheid van het rijden in achtbanen. 

Geef in je eigen woorden hoe Walibi voor de veiligheid van zijn achtbanen gebruikt maakt van 

techniek. 

 

 

2 p □ 25. 

Motiveer in welke achtbaan jij wil zitten. Vergeet niet aan te geven waarom. 
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Bijlage I 
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Hoe heten de achtbanen in Walibi? 
Lost Gravity  
De in 2016 gebouwde achtbaan 'Lost Gravity' is zo bizar, dat je al helemaal leip bent voordat de ride 

begint. In iedere trein kunnen 8 mensen in twee rijen, met zijn 4-en naast elkaar.  

Baanlengte: 680 meter 

Hoogte: 32 meter 

Snelheid: 87 km/u 

Duur van de rit: 143 seconden 

Loopings: 2 

G-kracht: 4,3 G 

Aantal treinen: 4 

Soort: Big Dipper 

 

Goliath  
Goliath is de snelste, hoogste en steilste achtbaan van de Benelux! Goliath is gebouwd in 2002, is 46 

meter hoog en haalt een maximale snelheid van 106 km per uur.  

Baanlengte: 1 214 meter 

Hoogte: 46,8 meter 

Snelheid: 106 km/u 

Duur van de rit: 170 seconden 

Loopings: 0 

G-kracht: 3,9 G 

Aantal treinen: 2 

Soort: Megacoaster 

 

 

 

Condor  
Condor is een Suspended Looping Coaster, gebouwd in 1994. De bezoekers hangen onder de baan, 

waarbij de benen los bungelen. Het hoogste punt van de achtbaan is 31 meter hoog. Condor haalt een 

maximale snelheid van bijna 80 km per uur.  
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Baanlengte: 685 meter 

Hoogte: 31 meter 

Snelheid: 79,2 km/u 

Duur van de rit: 99 seconden 

Loopings: 5 

G-kracht: 4,5 G 

Aantal treinen: 2 

Soort: Omgekeerde achtbaan (Suspended Looping Coaster) 

 

Speed of sound  
Spectaculairder dan ooit: de in 2011 vernieuwde achtbaan Speed of Sound. De achtbaan waarin muziek 

wordt gedraaid! In totaal gaan bezoekers in deze achtbaan zes keer over de kop; drie keer vooruit én 

drie keer achteruit. En dat binnen (slechts) 104 seconden.  

Baanlengte: 286 meter 

Hoogte: 35,5 meter 

Snelheid: 75,6 km/u 

Duur van de rit: 104 seconden 

Loopings: 6 

G-kracht: 4,5 G 

Aantal treinen: 1 

Soort: Shuttle achtbaan (Boomerang Coaster) 

 

Xpress: Platform 13  
De in 2014 nieuw gethematiseerde achtbaan Xpress: Platform 13 is een echte snelheidsduivel. Binnen 3 

seconden bereikt deze achtbaan een snelheid van 90 km per 

uur. De baan is (maar liefst) een kilo meter lang en bezoekers 

gaan in Xpress: Platform 13 drie keer over de kop.  

Baanlengte: 1 040 meter 

Hoogte: 25,8 meter 

Snelheid: 90 km/u (in 2,8 seconden) 

Duur van de rit: 114 seconden 
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Loopings: 3 

G-kracht: 4,9 G 

Aantal treinen: 2 

Soort: Launch Coaster (LSM Coaster) 

 

 


