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Beste leerling,

Voor je liggen de opgaven van de fi nale van de 
Nederlandse Aardrijkskunde Olympiade. 
De beste 4  fi nalisten vertegenwoordigen Nederland in 
de Derby der Lage Landen. Ook mogen ze deze zomer 
twee weken naar de International Geography Olympiad 
(iGeo) in Québec in Canada. Daar vindt de internati-
onale fi nale plaats tussen ongeveer 50 landenteams, 
waar uitgemaakt wordt wie in 2018 mondiaal gezien 
het beste is in aardrijkskunde. Tevens kun je tijdens de 
iGeo veel leeftijdgenoten uit andere landen leren ken-
nen en tijdens de reis Canada verkennen. Het idee is dat 
iGeo je stimuleert geografi sche kennis te gebruiken bij 
het nadenken over een leefbare en  duurzame wereld 
en dat de ontmoeting met leeftijdgenoten uit andere 
landen leidt tot meer wederzijds begrip. Veel succes en 
leerzame momenten gewenst bij het maken van deze 
opgaven.

Joop van der Schee
Emeritus hoogleraar voor het 
aardrijkskundeonderwijs 
Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig 
Genootschap en Vrije Universiteit Amsterdam
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Aanwijzingen voor de kandidaten 
 
 
Deze toets bestaat uit vier opgaven, elk met een aantal deelvragen. 
 
Het totaal aantal te behalen scorepunten is 48. 
 
A  De Rohingya, een onderdrukt volk in Myanmar  10  punten 
B  De klimaatadaptieve stad     13  punten 
C  Regionalisme in Europa   13  punten 
D  Drieplatenpunten: ‘triple junctions’    12  punten 
 
 
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. 
 
Bij de ‘uitlegvragen’ wordt gelet op de volledigheid van de uitleg. Bij een 
volledige uitleg moet je vaak een oorzaak en een gevolg daarvan 
noemen. Voor zo’n volledige uitleg krijg je meestal 2 scorepunten. Voor 
een uitleg die gedeeltelijk juist is, kan de beoordelaar 1 scorepunt 
toekennen. Zorg dat je uitleg zo beknopt mogelijk is. 
Bij ‘redeneer-’ en ‘beschrijfvragen’ moet je antwoord bestaan uit een 
aantal stappen. Aan het aantal scorepunten kun je zien hoeveel stappen 
gegeven moeten worden. 
 
Schrijf alle antwoorden met het bijbehorend nummer op je antwoordblad.  
Gebruik voor elke opgave (A tot en met D) een nieuw antwoordblad. 
 
Gebruik bij deze toets de 55e druk van De Grote Bosatlas en het 
bijgeleverde bronnenboekje. Bij elke vraag kun je desgewenst gebruik 
maken van de atlas. Bij elke opgave begint de nummering van de bronnen 
met 1. De bronnen zijn dus niet doorgenummerd. 
 
Het gebruik van kladpapier, rekenmachine en geodriehoek / liniaal is 
toegestaan. 
 
Je hebt voor deze toets 120 minuten de tijd. 
 
 
Succes! 
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Opgave A De Rohingya, een onderdrukt volk in Myanmar 
 
Bij deze opgave horen de bronnen in het bronnenboekje bij A. 
 
Gebruik bron 1 en de kaartbladen 259 tot en met 262. 
Myanmar heeft een score van 0,55 op de human development index 
(HDI). De betrouwbaarheid van deze score kun je op basis van gegevens 
uit de atlas echter in twijfel trekken. Ook zegt deze score weinig over de 
leefomstandigheden van de Rohingya.  

2p 1 Geef  
 met behulp van de atlas een argument waarom de HDI-score van 

Myanmar in twijfel getrokken kan worden; 
 aan waarom de HDI-score van Myanmar weinig zegt over de 

leefomstandigheden van de Rohingya.  
 
Gebruik bron 1 en de atlas. 
De Rohingya vormen een etnische minderheid in Myanmar. Zij worden 
onderdrukt, hebben vrijwel geen rechten en leven vanuit politiek en 
cultureel oogpunt gescheiden van de rest van het land. 

1p 2 Geef aan waardoor de Rohingya ook vanuit fysische geografisch oogpunt  
gescheiden leven van de rest van Myanmar. 
 
Gebruik de atlas. 
Als gevolg van het geweld vluchten veel Rohingya naar andere landen 
(zie atlaskaart 162B).  

2p 3 Beredeneer waarom de Rohingya juist naar de op atlaskaart 162B 
getoonde landen vluchten. 
 
Gebruik bron 2 en de atlas. 
Veel Rohingya worden opgevangen in vluchtelingenkampen in 
Bangladesh. De toestand in deze kampen is zo slecht dat er sprake is van 
een humanitaire ramp. 

3p 4 Beredeneer in drie stappen dat de kans groot is dat deze humanitaire 
ramp in de zomer verder zal verslechteren.  
 
Gebruik bron 3.  
Oplossingen voor het etnische conflict in Myanmar zijn niet eenvoudig. De 
Rohingya zouden zelf graag een eigen staat willen, maar de kans dat de 
regering van Myanmar daarin meegaat is nihil. Ook China ziet een eigen 
staat voor de Rohingya niet zitten. 

2p 5 Beredeneer waarom China een eigen staat voor de Rohingya niet ziet 
zitten.  
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Opgave B De klimaatadaptieve stad 
 
Bij deze opgave horen de bronnen in het bronnenboekje bij B en een 
uitwerkbijlage. 
 
In bron 1 worden enkele negatieve gevolgen van de opwarming van de 
aarde op lokale schaal beschreven. Er zijn ook negatieve gevolgen op 
mondiale schaal.  

2p 6 Geef twee negatieve gevolgen van de opwarming van de aarde op 
mondiale schaal.  
 
Gebruik de uitwerkbijlage. 
In de uitwerkbijlage staat de normaalverdeling van de gemiddelde 
temperatuur op aarde van het huidige klimaat afgebeeld.  

3p 7 Schets in de uitwerkbijlage de normaalverdeling van de verwachte 
gemiddelde temperatuur over enkele decennia.  
Toon in je schets aan dat een stijging van de gemiddelde temperatuur met 
een paar graden leidt tot een toenemende kans op extreem heet weer. 
 
De poolgebieden op aarde zijn onder andere koud doordat ze een hoog 
albedo hebben. In grote steden is de albedo juist laag.  

1p 8 Geef de oorzaak waardoor het oppervlak van grote steden bijdraagt aan 
een laag albedo. 
 
Gebruik bron 2. 
Als gevolg van klimaatverandering krijgen steden steeds vaker te maken 
met ‘hittestress’ en met wateroverlast als gevolg van extreme neerslag. 
Gent is een voorbeeld van een klimaatadaptieve stad. In bron 2 staan 
maatregelen die in deze stad worden genomen tegen hittestress en 
wateroverlast.  

4p 9 Noteer deze twee problemen op je antwoordblad. 
Geef  
 voor elk probleem twee in de schets getekende maatregelen die 

bijdragen aan een oplossing; 
 voor elke maatregel aan op welke wijze deze bijdraagt aan een  

oplossing. 
 
Steden zullen zich de komende decennia moeten aanpassen aan het 
veranderende klimaat. Maar aanpassen alleen is niet genoeg. Ook de 
oorzaken van klimaatverandering zullen aangepakt moeten worden. Het 
verlagen van de uitstoot van broeikasgassen is daarbij zeer belangrijk.  

3p 10 Geef drie manieren waarop in grote steden een bijdrage kan worden 
geleverd aan het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen.  
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Opgave C Regionalisme in Europa 
 
Bij deze opgave hoort bron 1 in het bronnenboekje bij C. 
 
Gebruik de atlas. 
Dertig jaar geleden bestond Europa uit zo’n 30 landen. Vandaag de dag 
zijn dat er 51. 

2p 11 Geef aan 
 in welk deel van Europa de laatste dertig jaar de meeste nieuwe 

landen zijn bijgekomen; 
 waarom dat in dit deel van Europa gebeurde.  
 
Gebruik bron 1 en de atlas. 
Als elke etnische groep in Europa daadwerkelijk een eigen staat zou 
hebben, dan zou de staatkundige kaart van Europa eruitzien zoals in  
bron 1.  

2p 12 Noem drie landen waarvan de grenzen dan hetzelfde zouden blijven. 
 
Gebruik bron 1 en de atlas. 
De Friezen worden door de maker van bron 1 binnen Nederland als een 
etnische groep beschouwd en zijn afgesplitst van Nederland 
weergegeven. In plaats van op etniciteit, zou je Nederland ook op basis 
van andere kenmerken kunnen opdelen. 

2p 13 Geef vanuit twee verschillende dimensies een manier waarop Nederland 
dan opgedeeld kan worden. 
 
Gebruik de kaartbladen 87 en 88. 
In Spanje en het Verenigd Koningrijk wonen net als in Noorwegen en 
Zweden verschillende etnische groepen (zie bron 1). Spanje en het  
Verenigd Koninkrijk hebben echter sterkere afscheidingsbewegingen dan 
Noorwegen en Zweden. 

2p 14 Beredeneer dit verschil vanuit de economische dimensie.  
 
Globalisering leidt enerzijds tot eenwording en homogenisering, maar 
tegelijkertijd ook tot verbrokkeling en herwaardering van de regionale en 
nationale identiteit. 

5p 15 Leg dit uit. 
Geef op drie verschillende schaalniveaus een voorbeeld van deze 
verbrokkeling en herwaardering van de regionale identiteit of nationale 
identiteit.  
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Opgave D Drieplatenpunten: ‘triple junctions’ 
 
Bij deze opgave horen de bronnen in het bronnenboekje bij D. 
 
Gebruik bron 1 en de atlas. 
In het zuiden van Pakistan ligt een triple junction. 

2p 16 Geef aan 
 welke platen bij deze triple junction betrokken zijn; 
 welk type triple junction dit is.   
 
Gebruik bron 1 en de kaartbladen 238 en 239. 
De riftzone op de grens van Nigeria en Kameroen is een aulacogen.  

2p 17 Geef aan 
 in welk geologisch tijdvak dit aulacogen is gevormd; 
 bij welke geologische gebeurtenis dit aulacogen ontstond. 
 
Gebruik bron 1 en kaartblad 181. 
Een geologisch gezien jonge R - R - R junction ligt op het vasteland van 
Afrika. Vlak bij deze triple junction ligt ook een hotspot. 

1p 18 Geef de naam van deze hotspot. 
 
Gebruik bron 1 en de atlas. 
Geologen zijn er nog niet uit hoe de geologische situatie zich bij de  
R - R - R junction in Oost-Afrika de komende tientallen miljoenen jaren zal 
ontwikkelen. Hieronder staan twee mogelijkheden:  
mogelijkheid I: in Oost-Afrika ontwikkelt zich een aulacogen. 
mogelijkheid II: de R - R - R junction ontwikkelt zich steeds verder. 

2p 19 Hoe denk jij dat de geologische situatie zich in Oost-Afrika de komende 
tientallen miljoenen jaren zal ontwikkelen?  
Beargumenteer je keuze. 
 
Gebruik bron 2. 
In theorie zijn er tien verschillende triple junctions mogelijk. In de praktijk 
kunnen deze echter niet allemaal actief blijven bestaan. In bron 2 staat 
een schematische weergave van een R - R - R junction. 

5p 20 Teken op dezelfde manier een 
 R - T - F junction; 
 T - F - F junction; 
 F - F - F junction. 
Leg uit welke van deze drie triple junctions in de praktijk niet kan blijven 
bestaan.  
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Voor de 

onder- en 

bovenbouw

vmbo, havo 

en vwo

De Geo brengt aardrijkskunde tot leven met beelden die 
verwonderen, nieuwsgierig maken, het vak neerzetten als 
venster op de wereld en aardrijkskunde maken tot een 
onmisbare introductie voor de aankomende 21e-eeuwse 
wereldburgers. Zowel dicht bij huis als over verre oorden.

Meer weten over De Geo?  
Een moderne aardrijkskundemethode met 50 jaar ervaring.

Ga naar www.thiememeulenhoff.nl/degeo 
Neem contact op via www.thiememeulenhoff.nl/contact 
of bel de klantenservice via 033 448 3600. 
Wij vertellen u graag meer over de methode!
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