Antwoordmodel bij de lesbrief Europese problemen
verschenen in De GeoKrant 81 voorjaar 2017

Opdracht 1
Eigen antwoord
Opdracht 2
a België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Italië
b Om te voorkomen dat er ooit weer een wereldoorlog zou ontstaan. In 1945 was de Tweede
Wereldoorlog eindelijk voorbij. Dit mag nooit meer gebeuren, vonden veel mensen. In plaats van
oorlog te voeren, zou er voortaan worden samengewerkt.
c De zes landen liggen in West- en Zuid-Europa. Of: Het zijn aaneengesloten landen.
Opdracht 3
a Staten in de eerste Bosatlas (1877)
b De grenzen in West-Europa zijn vergelijkbaar met de huidige landsgrenzen, maar in Oost-Europa
zie je dat de landsgrenzen anders liggen. De landen in Oost-Europa zijn nu veel meer
versnipperd.
c blauw
d Zwitserland, IJsland of Noorwegen
Opdracht 4
a Door de afspraken binnen de EU en de Europese wetten bestaat er een eerlijkere handel.
b Het Verenigd Koninkrijk
c De handelsafspraken met het Verenigd Koninkrijk gelden niet meer, er komen weer
importbeperkingen en producten kunnen duurder worden.
Opdracht 5
a Alles wat mensen samen in een land verdienen
b Omdat het aantal inwoners per land verschilt. Als je het BNP van een land deelt door het aantal
inwoners kun je landen met elkaar vergelijken.
c Het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Zweden, Finland, Nederland, Duitsland, Frankrijk,
Zwitserland, Oostenrijk
d In Oost-Europa
e Het Verenigd Koninkrijk is een rijk land en moet dus (veel) geld betalen om de armere landen te
helpen.
Opdracht 6
a Schotland, Wales, Engeland en Noord-Ierland
b Bijvoorbeeld: Een vraag van de regering aan de inwoners van een land waarop je mag antwoorden
of je het wel of niet eens bent met de stelling in die vraag.
c vertrekken (in dit geval: uit de EU stappen)
d blijven (in dit geval: in de EU blijven)
Opdracht 7
a de uitslag van het Brexit-referendum
b Londen ligt in het zuiden van het Verenigd Koninkrijk.
Het noorden van het Verenigd Koninkrijk heeft vooral voor remain gestemd.
Het zuiden van het Verenigd Koninkrijk heeft vooral voor leave gestemd.
Er is wel een duidelijke tweedeling in het Verenigd Koninkrijk.
Opdracht 8
a remain
b leave
c 18-24 jaar
d Jonge mensen zien de voordelen van de EU: vrij reizen, studeren in het buitenland, werken in het
buitenland. Zij leven in een globaliserende wereld waarin samenwerking niet meer weg te denken
is.
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Opdracht 9
a 1 niet waar
2 niet waar
3 waar
b Ierland maakt geen deel uit van het Verenigd Koninkrijk.
Opdracht 10
a Bij een open grens zijn er geen grenscontroles en kun je dus vrij reizen. Bij een gesloten grens zijn
er wel grenscontroles en strengere regels omtrent invoer en uitvoer van goederen. Je moet aan
elke grens je paspoort laten zien.
b Een gesloten grens, want er staat een hek/muur op die niet zomaar te passeren is.
c Handelen wordt moeilijker, want er komen misschien meer belastingen/importheffingen. En het
reizen duurt langer, omdat aan elke grens controle is.
Opdracht 11
a Afrika
b Meer kans op werk/ontvluchten van een armoedig bestaan. Mensen zijn op de vlucht voor de
regering/op de vlucht voor oorlog en geweld. Mensen vluchten voor discriminatie/schending van
mensenrechten.
c Via deze routes is het erg moeilijk gemaakt om Europa binnen te komen.
Opdracht 12
1 onjuist
2 onjuist
3 juist
4 onjuist
Opdracht 13
a Duitsland
b 14.800
c Eigen antwoord.
Bijvoorbeeld: Ja, veel mensen willen naar het Verenigd Koninkrijk. Als het Verenigd Koninkrijk zijn
grenzen sluit en er vanuit de EU geen vrij reizen meer bestaat, wordt het voor asielzoekers
moeilijker om het land binnen te komen.
Of: Nee, de inwoners van het Verenigd Koninkrijk hebben ook andere redenen om uit de EU te
willen stappen.
Opdracht 14
a Na de Brexit
b De grenzen zijn gesloten, dus de stroom asielzoekers zal afnemen.
Opdracht 15
a In Noord-Frankrijk, net voorbij de grens met België.
b Omdat het vanuit Calais niet ver is naar het Verenigd Koninkrijk, het Kanaal is daar het smalst.
c Veel asielzoekers denken dat ze daar gemakkelijk een opleiding en/of baan kunnen vinden. Het
wordt ervaren als een immigrant-vriendelijke plek met veel kansen.
d Er ontstaat een te grote toestroom aan asielzoekers en een tekort aan banen.
Opdracht 16
Figuur 9
kunstmatige grenzen
toerisme
bestaansmiddelen

Kaart 13
ontwikkelingspeil
vluchtelingen
Europese integratie

Tekst 15
cultuurkenmerken
discriminatie

Opdracht 17
Eigen antwoord
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