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Aanwijzingen voor de kandidaat 
 
 
1 Deze toets bestaat uit vier vraagstukken, elk met een aantal deelvragen. 
 
2 Het totaal aantal te behalen scorepunten is 60. 

A Over IJssel, Oude IJssel en gietijzer 14 punten 
B Migratie in de Todra-vallei, Marokko 16 punten 
C  China 15 punten 
D Globalisten, andersglobalisten en nog anderen 15 punten 

 
3 Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden en dergelijke) dan worden 

gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer 
dan twee redenen, worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

 
4 Bij sommige vragen moet je eerst een keuze bepalen en die vervolgens toelichten/ 

beargumenteren. Vaak wordt er dan voor deze keuze geen score toegekend maar 
wel voor een juiste/passende toelichting/argumentatie. 

 
5 Bij de ‘uitlegvragen’ wordt gelet op de volledigheid van de uitleg. Bij een 

volledige uitleg moet je niet alleen de oorzaak, reden, of verklaring geven maar 
ook een onderbouwing met een bron of een opbouw van je uitleg in twee of drie 
stappen. 
Voor zo’n volledige uitleg krijg je meestal 2 of 3 scorepunten, voor een uitleg die 
gedeeltelijk juist is, kan de beoordelaar 1 scorepunt toekennen. Zorg dat je uitleg 
zo kort/beknopt mogelijk is. 

 
6 Schrijf alle antwoorden met het bijbehorend nummer op je antwoordblad. 

Gebruik voor elk vraagstuk (A tot en met D) een nieuw antwoordblad. 
 
7 Gebruik bij deze toets de 52e of de 51e editie van De Grote Bosatlas en het 

bijgeleverde bronnenboekje. Bij elk vraagstuk begint de nummering van de 
bronnen met 1. De bronnen zijn dus niet doorgenummerd. 
 

8 Het gebruik van kladpapier, rekenmachine en geodriehoek/liniaal is toegestaan. 
 
9 Je hebt voor deze toets 120 minuten de tijd. 
 
 
Succes! 
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A Over IJssel, Oude IJssel en gietijzer 
 
 
De IJssel kan, evenals de Rijn, een breed meanderende rivier worden genoemd 
die door oneindig laagland stroomt. De IJssel doet dat echter op een 
bescheidener schaal dan de Rijn. Ook de Oude IJssel meandert nog een stukje 
door Nederland en mondt bij Doesburg uit in de IJssel. 
Op bron 1 staat zowel van de IJssel als van de Oude IJssel een stukje afgebeeld 
van de situatie omstreeks 1830 - 1855. 
 
bron 1 
Delen van de IJssel en de Oude IJssel omstreeks 1830 - 1855 
 

 
 
bron: Grote Historische Atlas, Wolters-Noordhoff 
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bron 2 
Delen van de IJssel en de Oude IJssel tegenwoordig 
 

 
 
bron:De Grote Bosatlas, 52e druk 
 
Op bron 2 zie je de kaart die de huidige situatie weergeeft. 

1 (1p) Wat is de grootste ingreep op waterstaatkundig terrein die zich in het gebied 
heeft voorgedaan?  
 
Ter hoogte van Doesburg ontvangt de IJssel extra water van de Oude IJssel. De 
IJssel krijgt daar ook water uit een andere bron. 

2 (1p) Welke bron is dat?  
 

3 (2p) Wordt de kwaliteit van het water van de IJssel door de toevoeging van water uit 
de Oude IJssel en uit die andere bron beter of slechter? Motiveer voor elke bron 
apart je antwoord. 
 
Het gebied ten zuidwesten van Angerlo, het Angerlosche Broek bijvoorbeeld 
(zie bron 1), is lange tijd onbewoond gebleven. 

4 (1p) Geef daarvoor de oorzaak. 
 
In de buurt van Ulft, Terborg, Doetinchem en Doesburg bevat de grond oer. Dit 
is een ijzerhoudend zand dat in de vorm van harde banken in de ondergrond 
voorkomt. 
Dit ijzeroer vormde de basis van één van de oudste industrieën van Nederland. 
In hutten of Hütten (gieterijen), werden vanaf de 17e eeuw tot ver in de twintigste 
eeuw op grote schaal de oerbanken omgesmolten tot gietijzer.  
 
Het verwijderen en omsmelten van die oerbanken had voor de boeren in dit 
gebied twee grote voordelen, elk van verschillende aard. 

5 (2p) Noem deze twee voordelen. 
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Voor het productieproces van ijzer is niet alleen ijzeroer nodig maar ook 
brandstof en kalk. 
Net als voor het ijzeroer konden de gieterijen voor de brandstof en de kalk in de 
omgeving terecht. 

6a (1p) Welke brandstof werd gebruikt? 
6b (1p) Waar kwam de benodigde kalk vandaan? 

 
De Oude IJssel was rond 1880 een totaal verwaarloosde rivier. De directeur van 
de Ulftse IJzergieterij was één van de initiatiefnemers van de oprichting van een 
waterschap in dit gebied rond 1880.  
 

7a (1p) Noem een taak van dit waterschap die voor deze fabrieksdirecteur vooral van 
belang was. 

7b (1p) Noem nog een andere taak van dit waterschap. 
 
De ijzergieterijen van DRU (Diepenbrock & Reigers Ulft) en Etna domineerden 
jarenlang het dorpskarakter van Ulft. Door veranderende productietechnieken 
verplaatsen deze bedrijven zich naar terreinen aan de rand van deze en andere 
plaatsen. 
Een groot deel van dit voormalige bedrijventerrein wordt nu gebruikt voor 
woningbouw. Een deel van deze oude fabrieken, zoals de watertoren, het 
portierscomplex en het ketelhuis, blijft behouden en wil men als Nederlands 
IJzermuseum gaan inrichten (zie bron 3). 
 
bron 3 
Het Nederlands IJzermuseum 
 

 
 

8 (1p) Hoe noemt men dit in stand houden van oude bedrijfsgebouwen en fabrieken? 
 
Met het veranderen van de industriële structuur in dit gebied, veranderde ook de 
functie van de Oude IJssel. 

9 (2p) Welke twee nieuwe functies zal de Oude IJssel nu vooral vervullen? 
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B Migratie in de Todra-vallei, Marokko 
 
 
De afgelopen decennia zijn miljoenen Marokkanen naar West-Europa 
geëmigreerd. Deze massale emigratie had grote gevolgen voor de 
vertrekgebieden in Marokko. 
In deze opdracht onderzoek je eerst hoe Marokkaanse migratie past in het 
mondiale patroon. Vervolgens zoom je in naar migratie in Marokko, om te 
eindigen op het regionale schaalniveau van de Todra-vallei in  
Zuid-Marokko. Je bekijkt wat de effecten zijn voor een gebied dat al lange tijd 
veel vertrekkers kent, maar verrassend genoeg ook migranten aantrekt. 
 
bron 1  
Internationale migratie in de periode 1990 - 2000 
 

 
 
 
Marokko en de wereld 
 
Bekijk bron 1. 

1a (2p) Neem de letters A en B uit de legenda over op je antwoordblad en zet er de 
juiste omschrijving achter.  
Kies uit 
-  ecologische vluchtelingen 
-  hoog opgeleide economische vluchtelingen 
-  laag opgeleide economische vluchtelingen 
-  politieke vluchtelingen 

1b (2p) Leg je keuze in a uit aan de hand van de migratiestroom vanuit Marokko. 
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Migratie in Marokko 
 
bron 2 
Binnen- en buitenlandse migratie van en naar de Todra-vallei in Marokko, 
tussen 1965 en 2000 
 

 
 
vrij naar: Geografie, oktober 2005 
 
Bekijk bron 2. 

2a (1p) Om welk type migranten zal het in bron 2 vooral gaan? 
A  ecologische 
B  politieke 
C  sociale 
D  economische  
 

2b (1p) Welk ruimtelijk proces typeert de binnenlandse migratie (zie bron 2) in 
Marokko over het algemeen het beste?  
 
Vergelijk bron 2 met atlaskaart 153C (51e druk: 135C). 

2c (1p) Zal door de binnenlandse migratie de verdeling van de bevolking in Marokko in 
2000 gelijkmatiger worden, ongelijkmatiger worden of gelijk blijven aan de 
bevolkingsverdeling in 1995 (of 1992 voor gebruikers van de 51e druk)? 
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bron 3  
Kerncijfers van Marokko, 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bekijk bron 3. 
Je moet met behulp van de cijfers uit bron 3 een voorspelling doen of de 
internationale emigratie vanuit Marokko de komende jaren zal stijgen of dalen. 

2d (2p) Welke twee van bovenstaande kerncijfers (letters weergeven) kun je daarbij het 
beste gebruiken? Licht je keuze toe.  
 
 
De Todra-vallei als migratiegebied 
 
De ene migrant is de andere niet. Migratie is op een aantal terreinen selectief. 
Vergelijk onderstaande personen uit de Todra-vallei: 
I Abdullah is 18 jaar en komt van de middelbare school. Hij  
 correspondeert regelmatig met zijn neef in het buitenland. 
II  Samir is getrouwd en heeft vijf kinderen. Hij heeft een klein  
 boerenbedrijf in de oase van de Todra. In het stille seizoen probeert hij 

ergens anders wat bij te verdienen. 
III  Oulfa was een van de beste leerlingen van haar klas. Nu ze het diploma van 

de middelbare school op zak heeft, wil ze verder studeren aan de universiteit.  
IV  Mohammed werkt in de bouw. Dankzij het geld van de migranten wordt er 

in Tinghir flink gebouwd. Meer dan in het gebied waar hij vandaan komt in 
elk geval. 

 
In bron 2 zijn met de pijlen A, B, C en D vier soorten migratie aangegeven. 

3a (2p) Schrijf de vier romeinse cijfers die de migranten aangeven op je antwoordblad 
en schrijf er met een letter achter welke pijl uit bron 2 bij welke migrant hoort.  
 
Uit recent onderzoek blijkt dat migranten uit de Todra-vallei die naar Europa 
gaan vooral uit Tinghir komen, terwijl migranten naar andere gebieden in 
Marokko vooral uit de dorpen in de vallei komen. 

3b (1p) Welk kenmerk van de migranten speelt een beslissende rol in dit verschil in 
bestemming?  
 
Al ruim veertig jaar kent de Todra-vallei een vertrekoverschot. Migratie heeft 
voor een vertrekgebied economisch gezien zowel voor- als nadelen.  

3c (2p) Noem voor de Todra-vallei een economisch voordeel en een economisch nadeel 
van migratie. 
 
Als geograaf in opleiding maak je een reis door de Todra-vallei. Je kijkt goed 
om je heen.  

3d (2p) Noem twee inrichtingselementen waar aan je kunt zien dat dit een echt 
migrantengebied is. 
 

A  Bevolkingsomvang 33.000.000 
B  Etnische samenstelling 99,1%  

Arabisch-Berbers 
C  Toename van de beroepsbevolking (per jaar) 2% 
D  Geboortecijfer 22,3‰ 
E  Sterftecijfer 5,6‰ 
F  Vertrekoverschot 0,9‰ 
G  Aandeel van de beroepsbevolking werkzaam in de landbouw 40% 
H  Groei van de werkgelegenheid (per jaar) 1,1% 
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C China 
 
 

1a (1p) Formuleer een algemene regel over de relatie tussen urbanisatietempo en 
urbanisatiegraad. Ga uit van de situatie in ontwikkelingslanden.  

1b (2p) Stel een hypothese op over de toekomstige ontwikkeling van het 
urbanisatietempo en de urbanisatiegraad in China. Gebruik daarbij de begrippen 
push- en pull factoren. 
 
In 2005 zijn de invoerbeperkingen voor textiel uit China in de Europese Unie 
(EU) opgeheven. Dit leidde direct tot een enorme stijging van de import van 
Chinese T-shirts, truien en ondergoed. Daarom heeft de Europese Commissie de 
markt onlangs grotendeels dichtgegooid voor textielimport uit China. Veel 
Chinese kleding die Europese winkeliers dit jaar hebben besteld mag de EU niet 
in. Er ligt voor honderden miljoenen euro's te wachten in de havens van onder 
meer Rotterdam en Hamburg. 
De centrum-periferieverhouding speelt hierbij een rol. 

2 (4p) Leg die rol uit en ga daarbij in op twee dimensies die daarbij van belang zijn.  
 
bron 1  
Binnenlandse migratie 
 

 
 
bron:De Grote Bosatlas, 52e druk 
 
Drie gebieden in China zijn erg in trek bij migranten.  

3 (2p) Verklaar met gebruikmaking van begrippen uit de interactietheorie van Ullman, 
waarom juist deze drie gebieden erg in trek zijn.  
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bron 2  
Buitenlandse investeringen 
 

 
 
bron:De Grote Bosatlas, 52e druk 
 
De Britse Oost-Indische Compagnie legde in 1699 voor het eerst contact in 
China, waarna handel tussen beide landen op gang kwam. In 1821 werd 
Hongkong de haven waar de Britten vanuit Bengalen de opium invoerden. In 
1842 werd China gedwongen Hongkong af te staan (Verdrag van Nanking). 
Hongkong was vervolgens lange tijd een Britse Kroonkolonie en werd in 1898 
gepacht (gehuurd), voor een periode van 99 jaar. De Volksrepubliek China gaf 
als rechtsopvolger (van het keizerrijk China) aan daarna de pacht niet te willen 
verlengen. In 1997 is Hongkong dus terug gevallen aan de Volksrepubliek 
China. Na 1945 groeide de bevolking van Hongkong sterk door vluchtelingen uit 
communistisch China. Economisch kreeg de kroonkolonie de wind mee door de 
gunstige ligging ten opzichte van China en Zuidoost-Azië. 
 
bron: www.wikipedia.nl 
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Bekijk de atlaskaarten 138D, E en F (51e druk: 124B en D). 
Met name de provincies Guangdong, Fujian, Shanghai en Hainan zullen in de 
nabije toekomst nog meer kunnen gaan profiteren van de snelle economische 
groei dan andere provincies in China. 
 

4a (1p) Op grond van welk gegeven op genoemde atlaskaarten is dat af te lezen?  
4b (1p) Welke politiek-geografische factor heeft ervoor gezorgd dat de provincie 

Guangdong een sterke groei van buitenlandse investeringen heeft doorgemaakt?  
 
De Verenigde Staten, Australië, China, India en Zuid-Korea hebben in 2005 een 
internationaal pact gesloten om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. 
De genoemde landen zijn verantwoordelijk voor meer dan veertig procent van 
de mondiale uitstoot van broeikasgassen. 
Het pact, Asia-Pacific Partnerschip for Clean Development and Climate 
genaamd, bundelt vooral tegenstanders van het zogeheten Kyotoverdrag. Dat 
internationale verdrag voorziet erin dat de uitstoot van CO² door de 
industrielanden in 2012 gemiddeld 5 procent lager moet zijn dan de uitstoot van 
diezelfde landen in 1990. 
 
Bekijk de atlaskaarten 138D en 177A (51e druk: 124B en 159A). 

5a (2p) Beargumenteer waarom de rijke landen die het Kyotoverdrag ondertekend 
hebben een enorme druk op China uitoefenen om dat verdrag ook te 
ondertekenen. 

5b (2p) Beargumenteer waarom de rijke landen zich daarmee in de vingers lijken te 
snijden. 
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D Globalisten, andersglobalisten en nog anderen  
 
 
Met het begrip globalisering weet intussen nagenoeg iedereen wel wat er mee 
wordt bedoeld. Toch is niet iedereen gelukkig met dit begrip. Zo zijn er 
bijvoorbeeld economen die liever spreken van internationalisering dan van 
globalisering. 

1 (2p) Noem twee argumenten op een verschillende ruimtelijke schaal die economen 
hiervoor kunnen gebruiken.  
 
In veel landen die vroeger als kolonie dienden voor een moederland is die 
functie tegenwoordig nog steeds zichtbaar in de ruimtelijke structuur van die 
landen. 

2 (2p) Geef twee voorbeelden van de ruimtelijke structuur die wijzen op een koloniaal 
verleden.  
 
Antiglobalisten of andersglobalisten doen regelmatig van zich spreken. In een 
aantal gevallen maken zij zelfs gebruik van geweld. Zoals bijvoorbeeld in Seattle 
in 1999 tijdens de top van de Wereldhandelsorganisatie WTO. De 
andersglobalisten legden zich er zelfs op toe te gaan top-hoppen, dat wil zeggen 
internationale topontmoetingen te gaan ontregelen. 
Andersglobalisten hebben zich intussen ook meer georganiseerd en ontmoetten 
elkaar recentelijk op het Wereld Sociaal Forum. Hier werd men het eens over 
een aantal doelstellingen om te komen tot een andere wereld. 
 

3 (2p) Formuleer zelf twee doelstellingen waarmee andersglobalisten het eens zouden 
kunnen zijn. Besteed hierbij - per doelstelling - aandacht aan één van de 
volgende begrippen: 
1  vrijhandel 
2  protectie 
3  ruilvoetverslechtering 
4  kwijtschelding van schulden 
 
foto 1 
Max Havelaar keurmerk voor (eerlijke) oké-sinaasappels 
 

 
 
bron: http://www.maxhavelaar.nl 
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foto 2 
Yoi, een winkel voor eerlijke kleding in Amsterdam 
 

 
 
bron: www.yoistore.nl 
 
De foto’s 1 en 2 laten twee voorbeelden zien van initiatieven die worden 
genomen om eerlijke producten aan de mensen te verkopen. 

4 (2p) Maak voor beide producten duidelijk waaruit ‘het eerlijke’ bestaat, dat door 
toedoen van Max Havelaar wordt nagestreefd. 
 
 
Let op: de laatste opgaven staan op de volgende pagina 
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tekst 
Wat is Fair Trade? 
 

De Fair Trade Organisatie is de 
toonaangevende groothandel in 
Nederland op het gebied van 
ontwikkelingshandel en bedient vanuit 
deze positie verschillende 
(verkoop)kanalen. We zijn een van de 
grootste aanbieders van koffie met het 
Max Havelaar keurmerk en spelen een 
voortrekkersrol binnen de Europese 
ontwikkelingshandel. 
 
In 45 jaar is de Fair Trade Organisatie 
uitgegroeid tot een professionele 
organisatie met een eigentijdse 
collectie. Ons assortiment omvat meer 
dan 100 levensmiddelen (o.a. koffie, 
thee, culinaire producten, wijnen, 
snoepwaren en broodbeleg) en 2500 
handnijverheidsproducten (o.a. 
aardewerk, serviesgoed, kunst en 
interieurartikelen).  

Deze worden verkocht in acht Fair 
Trade Shops op A-locaties in grote 
steden en aan 400 Wereldwinkels in 
Nederland. 
Fair Trade koffie en thee worden 
bovendien geleverd aan honderden 
bedrijven, instellingen en overheden. 
Het afgelopen jaar was de Fair Trade 
Organisatie goed voor een omzet van 
20,6 miljoen euro (koffie 34%, 
overige levensmiddelen 34%, 
handnijverheid  28%, overig 4%). 
De Fair Trade Organisatie is 
gevestigd in Culemborg en heeft  
122 medewerkers.  

 
bron: http://www.fairtrade.nl 
 
Eén van de doelstellingen van de Fair Trade Organisatie is duurzaamheid van 
het milieu. Deze duurzaamheid is gemakkelijker te bereiken door kleine 
koffieboeren dan door grote koffieplantages. 
 

5 (4p) Leg uit dat duurzaamheid van het milieu bij kleine koffieboeren gemakkelijker 
te bereiken is. Ga daarbij in op twee aspecten van het verbouwen van koffie. 
 
Handelsstromen liggen niet voor eeuwig vast. 

6 (3p) Wat was de meest recente verandering in de handelsstromen waarmee de 
globalisering gepaard gaat?  
Geef een verklaring voor deze verandering. 
 
 


