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4 Beoordelingsmodel
Antwoorden

Deelscores

Migratie en vervoer
Opgave 1
Maximumscore 2
1  • Een voorbeeld van een juiste economische oorzaak is:

aanwezigheid van betaalbare woningen
• Een voorbeeld van een juiste sociale oorzaak is:

aanwezigheid van familie/kennissen
per juiste oorzaak
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Maximumscore 2
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn:
• wijken met meer groenvoorzieningen dan die nabij het centrum
• wijken met grotere/duurdere huizen
per juist kenmerk
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Maximumscore 1
segregatie
Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste redenering is:
In ‘witte’ wijken kunnen de kansarme nieuwkomers beter integreren doordat ze meer in
contact met autochtonen kunnen komen.
Opgave 2
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Maximumscore 1
verbeteren van levensomstandigheden / zoeken van werk
Maximumscore 2
Voorbeelden van juiste voordelen zijn:
• overmaken van geld naar Sri Lanka
• minder druk op de arbeidsmarkt
• bevolkingsdruk neemt af
per juist voordeel
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Maximumscore 1
Een voorbeeld van een juist nadeel is:
Het zijn juist de jonge/krachtige vrouwen die migreren.
Maximumscore 2
Voorbeelden van juiste verschillen zijn:
• Legale migratie gaat over een grotere afstand dan illegale
• Legale migratie gaat naar meer landen dan illegale
• Illegale migratie gaat vooral naar buurlanden, legale migratie niet
per juist verschil
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Deelscores

Antwoorden
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Maximumscore 2
Uit de verklaring moet blijken dat:
• legale migranten over officiële papieren en/of geld beschikken om te reizen
• waardoor zij gemakkelijker staatsgrenzen kunnen passeren / een werkvergunning kunnen
krijgen dan illegale
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Maximumscore 1
52e druk: kaart 190C of D
51e druk: kaart 168C of D
Opgave 3
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Maximumscore 1
Een voorbeeld van een juiste reden is:
Deze tracés lopen door een gebied dat sterker verstedelijkt is dan de gebieden waar de
andere tracés doorheengaan.
Maximumscore 2

12  • belevingswaarde
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• toekomstwaarde

Maximumscore 2
13  • aanleg van een tunnel in het Groene Hart

• bundeling van de HSL-Zuid met autosnelwegen en/of met bestaand spoor
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Opgave 4
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Maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken dat in de Rotterdamse haven een veel groter deel van de
goederen (bijvoorbeeld massagoederen als aardolie en ertsen) wordt doorgevoerd.
Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste reden is:
• Het wegverkeer in de regio’s Amsterdam en Rotterdam heeft de meeste hinder van de files
• kaart 58C (51e druk: 52C)
Maximumscore 1
circa 42 km
Opmerking
De toegestane afwijking mag + of  2 km zijn.
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Maximumscore 2
De Rijn is een grotere / beter bevaarbare rivier dan de Maas.
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