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Opgave 1 – Speciale Economische Zones in India 

A. maximumscore 1 

In India liggen de SEZ’s meer verspreid over het hele land en in 

China liggen ze alleen in de kustgebieden. 

B. maximumscore 1 

Voorbeelden van een juist argument van de minister van Financiën zijn: 

–  India loopt belastinginkomsten mis vanwege de fiscale 

faciliteiten die bedrijven in de SEZ’s genieten. 

–  Bedrijven hoeven geen douanerechten te betalen, 

waardoor India inkomsten misloopt. 

C. maximumscore 1 

Voorbeelden van een juist argument van de minister van   

Volksgezondheid zijn: 

– Mensen raken huis en grond kwijt waardoor hun leefomstandigheden  

 snel slechter worden. 

– De arbeidsomstandigheden in de bedrijven zijn slecht waardoor  

werknemers ziek worden. 

D. maximumscore 1 

  fragmentarische modernisering / duale economie 

E. maximumscore 1 

  India’s positie is verschoven van periferie naar semi-periferie. 

F. maximumscore 2 

•  Voorbeelden van een juist negatief milieueffect op lokale schaal zijn 

(een van de volgende): 1 

– meer afval 

– meer geluidsoverlast 

– meer luchtvervuiling / smogvorming 

•  Voorbeelden van een juist negatief milieueffect op mondiale schaal zijn 

(een van de volgende): 1 

– snellere uitputting van grondstoffen / energiebronnen 

– bijdrage aan het versterkt broeikaseffect 

 

Opgave 2 – Afrikaanse migranten 

A. maximumscore 2 

      Voorbeelden van juiste redenen zijn: 

– De economische verschillen tussen Europa en Afrika nemen toe/Afrika blijft achter 

in de mondialisering. 
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– De transportmogelijkheden van Afrika naar Europa nemen toe. 

– Er komt in Afrika steeds meer informatie over Europa beschikbaar.  

per juiste reden 1 

B. maximumscore 2 

•  Een voorbeeld van een juist gegeven voor Frankrijk is: 1  

een relatief hoog werkloosheidspercentage 

•  Een voorbeeld van een juist gegeven voor Senegal of Ivoorkust: 1   

een groot percentage analfabeten in deze Afrikaanse landen 

C. maximumscore 2 

 Uit de redenering moet blijken dat 

• microkredieten de mensen in Afrika in staat stellen een eigen bestaan   

op te bouwen 1 

• waardoor de reden vervalt om naar Europa te migreren 1 


