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Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend.

De Nederlanders en hun vakantiebestemmingen
1

A

2

maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat de pistes weinig direct zonlicht
ontvangen en de sneeuw dus later smelt.

3

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:
− Het kost veel energie.
− Het kost veel water.
− Er ontstaat meer natuurschade
per juist antwoord

4

1

maximumscore 2
1 = onjuist
2 = juist
3 = juist
Indien drie antwoorden juist
Indien twee of één antwoord(en) juist

5

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord zijn:
− De merengebieden kennen veel dagtoerisme.
− Veel overnachtingen (op boten) worden niet geregistreerd.
− Deze gebieden zijn in hoofdzaak zomerbestemmingen.

6

maximumscore 2
1, 3 en 4 zijn juist
Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien één antwoord juist
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Vraag

Antwoord

Scores

7

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
− hoogbejaarden
− zieken
− mensen met een (zware) handicap
− mensen zonder (of met een zeer gering) inkomen

8

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
− Vliegen wordt goedkoper.
− De reistijden worden korter.
− Er is steeds meer aanbod.
− Er zijn steeds meer vluchten.

9

B

10

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
− De touringcar doet meer plaatsen aan dan de trein.
− Een busreis kost relatief minder dan een treinreis.
− De touringcar stopt altijd bij de eindbestemming en de trein niet.

11

maximumscore 2
1=P
2=Q
3=Q
4=P
Indien vier antwoorden juist
Indien drie of twee antwoorden juist
Indien één antwoord juist

-

12

A

13

B
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Vraag

14

Antwoord

Scores

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
− In deze periode zijn de dagen het langst.
− In deze periode zijn de temperaturen het hoogst.
− In deze periode is het gebied rond Spitsbergen ijsvrij / is er weinig ijs.
Opmerking
Een antwoord als ‘dan is het hoogseizoen en hebben de meeste mensen
vakantie’ mag worden goed gerekend.
Een omgekeerde beantwoording is ook goed.

15

A

16

maximumscore 2
foto 1 = Y
foto 2 = X
foto 3 = Z
Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien één antwoord juist

2
1
0

17

B

18

B

19

A

20

maximumscore 1
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:
− vertrek vanaf Eindhoven, Rotterdam enz.
− direct aan het strand
− circa 50 meter van het strand
− privé-strand
− all-inclusive (plus voorbeelden)
− in het centrum
− winkeltjes in de accommodatie aanwezig
Indien twee antwoorden juist
Indien één antwoord juist
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Vraag

Antwoord

21

D

22

maximumscore 2
1 = juist
2 = juist
3 = onjuist
4 = juist

Scores

Indien vier antwoorden juist
Indien drie of twee antwoorden juist
Indien één antwoord juist
23

maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat er boskap heeft plaatsgevonden op de
hellingen waardoor bodemerosie kan ontstaan.

24

E

25

maximumscore 2
1 = Indonesië
2 = Zuid-Afrika
3 = de Verenigde Staten
Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien één antwoord juist

-
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Omgaan met natuurlijke hulpbronnen
26

D

27

A

28

B

29

A

30

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
− Het aangevoerde oppervlaktewater bevat veel voedingsstoffen en
daardoor verandert de begroeiing van de duinen.
− Het aangevoerde oppervlaktewater is vervuild waardoor de zandlagen
langzaamaan vervuild raken.

31

B

32

A

33

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
− Door het regenwater dat op daken en straten valt, niet gelijk af te
voeren naar het riool.
− Meer groen / parken / vijvers in de wijken aanleggen en minder te
bestraten.
− Door de aanleg van wadi’s die het regenwater opvangen dat op de
daken en straten valt, waarna het water in de bodem trekt.

34

F

35

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:
− Het moet er warm zijn (hoge temperaturen).
− De aanleg is niet zo duur en daardoor geschikt voor arme landen,
zoals Gambia.
− Er moet voldoende water beschikbaar zijn.
per juist antwoord
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Vraag

-

Antwoord

Scores

36

maximumscore 1
Er sterven elke dag veel kinderen door vuil water zodat door het gebruik
van een dergelijke piramide de kindersterfte zal dalen.

37

maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat uit irrigatiekanalen (te) veel water
verdampt, hetgeen uit een buizensysteem niet het geval is.

38

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
− Mali heeft een erg laag BBP.
− Mali is een (te) arm land.

39

D

40

maximumscore 2
• Voorbeelden van een juist antwoord bij bron 31 zijn:
− Veel waterbronnen krijgen te maken met verzilting
(opstuwend zeewater).
• Voorbeelden van een juist antwoord bij bron 32 zijn:
− Veel waterbronnen zijn vernield / verwoest.
− Veel waterbronnen zijn vervuild.

1

1

41

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
− In zone B zijn er veel meer landeigenaren (afhankelijk van water).
− In zone B zijn minder pompinstallaties beschikbaar.
− In zone B zijn er minder irrigatiegeulen.

42

maximumscore 1
De oeverlijn heeft zich verplaatst.

43

maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat door stuwdammen in Sudan er steeds
minder water voor Egypte beschikbaar komt.

44

maximumscore 1
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Vraag

Antwoord

Scores

Uit het antwoord moet blijken dat wanneer één van de landen te veel water
uit de aquifer gaat gebruiken dit een bedreiging is voor de
watervoorziening van de andere landen.

-

45

A

46

maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat Frankrijk veel kernenergie / alternatieve
energiebronnen gebruikt en daardoor minder CO 2-uitstoot heeft.

47

maximumscore 2
• Jan, goed voor werkgelegenheid / goed voor de overheidsfinanciën /
minder afhankelijkheid van aardolie
• Anne, steenkool is een fossiele brandstof en als je die gaat verbranden
komt er CO 2 vrij en dat is slecht voor het milieu

48

B

49

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist antwoord is:
− Het (hout) moet toch verbrand worden en dat levert CO2 op.
− De verbouw van voedselproducten die als biomassa gebruikt worden
gaat ten koste van landbouwgrond.
− De prijzen voor landbouwproducten / landbouwgrond stijgen.
− De verbouw van producten die als biomassa gebruikt worden kost veel
water.

50

A
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Bronvermeldingen
Bron 1

vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007

Bron 2

vrij naar: Brochure Kitzbühel, 2007

Bron 3

http://www.nu.nl

Bron 4

vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007

Bron 5

vrij naar: De Basis Bosatlas, 2003

Bron 6 en 7

vrij naar: CBS, 2006

Bron 8

vrij naar: CBS, 2005

Bron 9

vrij naar: Onze Wereld, april 2007

Bron 10 en 11

vrij naar: Brochure Hurtigruten/Norske turist service, 7-4-2008

Bron 12

vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007

Bron 13

vrij naar: http://www.weeronline.nl, 2007

Bron 14

foto 1: http//www.unina.it
foto 2: http://www.mijnkeuze.nl/
foto 3: http//www.destination360.com

Bron 15

vrij naar: Koning Aap, 2007

Bron 16

vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007

Bron 17

vrij naar: Sunweb Vakanties, 2008

Bron 18

vrij naar: NRC Handelsblad, 19-12-2007

Bron 19

vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007

Bron 20

NRC Handelsblad, 29-12-2007

Bron 21

foto 1: http://miguelfuentesphoto.com
foto 2: http://bali-vakantie.bestelinks.nl/
foto 3: http://www.capespirit.com

-

Bron 22

vrij naar: http://weeronline.nl

Bron 23

vrij naar: NRC Handelsblad, 2-10-2007

Bron 24

vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007

Bron 25

vrij naar: http://www.waterforlife.nl

Bron 26

Internationale samenwerking, augustus 2008

Bron 27 en 28

vrij naar: de Volkskrant, 27-10-2007

Bron 29

vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007

Bron 30

vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007

Bron 31 en 32

vrij naar: de Volkskrant, 17-11-2007

Bron 33

vrij naar: Geographische Rundschau, februari 2006

Bron 34

vrij naar: De Grote Bosatlas, 2007

Bron 35 en 36

vrij naar: Geographische Rundschau, januari 2008

Bron 37

vrij naar: de Volkskrant, 8-11-2007
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