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Vraag

Antwoord

Scores

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

De Nederlanders en hun vakantiebestemmingen
1

2

maximumscore 1
Tot de lange vakanties, want bij lange vakanties wordt ten minste vier
nachten buitenshuis geslapen.
maximumscore 1
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:
− De vakantieperiodes zijn duidelijk duurder dan de overige periodes.
− In het hoogseizoen wordt aan bepaalde groepen geen korting gegeven.
− In het hoogseizoen wordt geen/minder korting gegeven.
Indien twee antwoorden juist
Indien één antwoord juist

1
0

3

maximumscore 1
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
− de Adventury Factory
− het sport- en entertainmentcentrum

4

A

5

C

6

A

7

maximumscore 1
In die tijd ging het minder goed met de economie.

8

maximumscore 2
3 = niet
4 = wel
5 = wel
6 = wel
7 = niet
Indien vijf antwoorden juist
Indien vier of drie antwoorden juist
Indien twee of één antwoord(en) juist
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9

F

10

maximumscore 1
Nadia heeft gelijk
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
− Het zijn allemaal goedkope reizen.
− Het zijn allemaal zonbestemmingen.
− Het zijn allemaal gebieden die door grote aantallen toeristen worden
bezocht.

11

0

Scores

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:
− verdroging van de omgeving
− daling grondwaterspiegel
− verdwijnen flora / fauna
− tekort aan zoet water
− oprukkende verzilting
per juist antwoord

1

Opmerking
Ook goed gerekend mag worden: problemen met het verwerken van het
afvalwater.
12

C

13

B

14

C

15

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist argument voor Melissa is:
− De traditionele cultuur van de bergstammen wordt aangetast.
− De natuur en de leefomgeving worden aangetast.
Een voorbeeld van een juist argument voor Rodion is:
− Er ontstaat meer begrip voor / kennis over deze bergstammen.
− Het levert voor de bergstammen werk / inkomsten op.
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1

maximumscore 1
Dat het platteland te veel zou worden overspoeld door het toerisme.
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Scores

maximumscore 1
Dit zal leiden tot regionale ongelijkheid.
Opmerking
Een antwoord als: dit is bevorderend voor bepaalde personen / bedrijven,
mag worden goed gerekend.

18

E

19

D

20

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:
− Dit is alleen voor een enkele reis.
− Er staat niet bij hoeveel een terugreis kost.
− Er zijn vaak extra toeslagen (brandstof / veiligheid).
− Er zijn ook nog allerlei verblijfskosten.

Scores

Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien één antwoord juist
21

22

-
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maximumscore 2
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:
− Niet overal in Spanje is er 300 dagen zon per jaar.
− Op heel wat plaatsen is de zee vervuild en dus is er geen sprake van
een strakblauwe zee.
− Spanje heeft niet de beste hotels van Europa.
per juist antwoord

1

maximumscore 2
• 2
• 4
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