
Migratie en Vervoer 

Maximumscore 3 

1  A: Buitenlandse migranten wonen vaak geconcentreerd in bepaalde wijken van de steden  1

B: Uit de verklaring moet blijken dat de buitenlandse migranten over het algemeen tot de 

lagere inkomensgroepen behoren, waardoor zij vooral in de (minder goede) wijken met lage 

huren terechtkomen 2

Maximumscore 2 

2  Voorbeelden van juiste redenen zijn: 

• Surinamers en Antillianen hebben meer kennis van de Nederlandse cultuur/taal. 

• Het opleidingsniveau van Surinamers en Antillianen is gemiddeld hoger dan dat van Turken 

en Marokkanen. 

per juiste reden 1

Maximumscore 2 

3  Voorbeelden van een juiste uitleg zijn: 

• Een forse immigratie zal de integratie moeilijker maken, omdat er dan steeds een nieuwe 

lichting immigranten komt die op zijn beurt weer moet integreren. 

• Een geringe immigratie zal integratie makkelijker maken, omdat er dan minder nieuw te 

integreren migranten binnenkomen. 

Maximumscore 2 

4  Voorbeelden van juiste migratieremmende factoren zijn: 

• grote relatieve afstand of voorbeelden ervan 

• gebrek aan beschikbaarheid van informatie 

per juiste factor 1
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Maximumscore 1 

5  Mexico 

Maximumscore 2 

6  A: Voorbeelden van een juiste economische pushfactor zijn:  1

• gebrek aan werk 

• laag welvaartsniveau 

B: Voorbeelden van een juiste demografische factor zijn:  1

• het hoge geboorteoverschot 

• het hoge geboortecijfer 

Maximumscore 3 

7  Voorbeelden van juiste factoren zijn: 

• de aanwezigheid van werk 

• de aanwezigheid van familie/kennissen 

• de afstand tot het herkomstland 

• het klimaat 

per juiste factor 1

Maximumscore 4 

8  A: Uit het antwoord moet blijken dat: 

• het Bruto Binnenlands Product in de Oost-Europese landen laag was 1

• en dat hierdoor de welvaart / koopkracht / vraag naar producten gering was 1

B: 51e druk – kaart 61C / 67C; 52e druk – kaart 69C 2

Maximumscore 1 

9  pijpleiding 

Maximumscore 2 

10  De goederenstroom vanuit Rotterdam naar het Ruhrgebied en naar Antwerpen bevat veel 

grondstoffen en bulkgoederen die meer volume innemen dan de eindproducten die vanuit 

het Ruhrgebied en Antwerpen naar Rotterdam worden vervoerd. 

Maximumscore 3 

11  A: 51e druk – kaart 72A; 52e druk – kaartblad 82  1

B: Bij Rotterdam zijn de rivieren het meest van belang, bij Hamburg zijn dit de autowegen 

en de spoorwegen 2

Maximumscore 3 

12  A: Le Havre 1

B: De oppervlakte van het achterland van Le Havre is het kleinste (van de vier havensteden) / 

beperkt zich tot één land (Frankrijk) 1

C: Uit de uitleg moet blijken dat de omvang van de economische activiteiten in het 

achterland van meer belang is 1

Maximumscore 2 

13  Voorbeelden van juiste redenen zijn: 

• het gebied wordt steeds slechter bereikbaar 

• ruimtegebrek (voor uitbreidingen) 

• hoge grondprijzen 

per juiste reden 1
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Maximumscore 2 

14  Voorbeelden van juiste locatiefactoren van economische aard zijn: 1

• gemiddeld netto maandloon in guldens (51e druk: 70G) 

• netto loon vergeleken met Nederland (51e druk: 70H) 

• uurlonen in industrie en diensten in Euro’s (52e druk: 80G) 

• uurlonen vergeleken met Nederland (52e druk: 80H) 

Een locatiefactor van geografische aard is: 1

• ligging in de buurt van een (internationale) luchthaven 

Maximumscore 2 

15  Uit het antwoord moet blijken dat het gewicht van de afzonderlijke locatiefactoren bepaald 

wordt. 

Indien alleen geantwoord wordt dat de scores per plaats worden opgeteld (zonder dat een 

weging plaatsvindt) 1

Maximumscore 4 

16  A: Voorbeelden van een juiste keuze zijn: 1

• ligging ten opzichte van een belangrijke spoorlijn 

• ligging ten opzichte van belangrijke autosnelwegen  

Een voorbeeld van een juiste uitleg is:  1

De producten zijn voor de Europese markt bestemd en moeten dus per schip of per vliegtuig 

getransporteerd worden. 

B: Er zullen toegangsbelemmeringen tot de Europese markt zijn 2
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