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Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Migratie en vervoer
Opgave 1 − Emigratie uit Afrika
1

maximumscore 1
het economisch motief of een voorbeeld daarvan

2

maximumscore 2
• de angst voor geweldsuitbarstingen / burgeroorlog / gewapende
conflicten / hongersnood
• 52e druk: kaart 149D / 53e druk: kaart 165E

1
1

3

maximumscore 1
transporteerbaarheid / transferability

4

maximumscore 2
Uit de uitleg moet blijken dat
• in zowel Marokko als Egypte de werkloosheid groot is
• zowel in Europa als in de landen van het Midden-Oosten de
werkgelegenheid (relatief) groot is (zodat de complementariteit tussen
landen van vertrek en landen van vestiging niet verschilt)

5

1

1

maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat de wil tot migratie onder hoger
opgeleiden (relatief) groter is dan onder lager opgeleiden.

Opgave 2 − Asielverzoeken in de Europese Unie
6

7

8

maximumscore 2
Uit de uitleg moet blijken dat
• door een strenger asielbeleid in een aantal landen (oorzaak)
• asielzoekers uitwijken naar landen met een soepeler asielbeleid
(gevolg)

1
1

maximumscore 2
• nee, de tabel is daarvoor ongeschikt
• Het gaat om absolute getallen die in landen met een zeer verschillende
bevolkingsomvang tot verschillen in de ervaren asieldruk zullen leiden

0
2

maximumscore 1
geografische nabijheid
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9

10

Antwoord

Scores

maximumscore 2
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
• Tsjechië, Slowakije en Polen zijn sinds 2004 lid van de EU (oorzaak)
• waardoor de EU-buitengrens voor Russische asielzoekers nu dichterbij
ligt (gevolg)
of:
• Tsjechië, Slowakije en Polen zijn sinds 2004 lid van de EU (oorzaak)
• en kunnen als tussenliggende mogelijkheid dienen voor Russische
asielzoekers (gevolg)
maximumscore 2
• Veel asielzoekers uit de Democratische Republiek Kongo spreken
Frans
• 52e druk: kaart 190B / 53e druk: kaart 204B

1
1
1
1

1
1

Opmerking
Een antwoord waaruit een voorkeur van asielzoekers voor België blijkt,
alleen omdat dit een voormalige Belgische kolonie is, is fout.

Opgave 3 − De afgeslankte Betuweroute
11

12

13

14

maximumscore 2
Uit de redenering moet blijken dat
• de aanleg van de Noordtak de spoorverbinding tussen Rotterdam en
Bremen/Hamburg zou hebben verbeterd (oorzaak)
• waardoor snellere uitwisseling van goederen / specialisatie had kunnen
plaatsvinden (gevolg)
maximumscore 2
Uit de redenering moet blijken dat
• de aanleg van de Zuidtak de relatieve ligging van Rotterdam ten
opzichte van het Europese kerngebied zou hebben verbeterd (oorzaak)
• waardoor vrachtrederijen eerder voor Rotterdam dan voor
Bremen/Hamburg zouden hebben gekozen (gevolg)
maximumscore 3
Uit de uitleg moet blijken dat
• de gebruikersdichtheid zal afnemen (oorzaak)
• waardoor de opbrengsten lager worden (gevolg / oorzaak)
• zodat de investeringskosten er niet uitgehaald zullen worden (gevolg)

1
1

1
1

1
1
1

maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat de Betuweroute voor een groot deel van
het traject (Papendrecht–Valburg) gebundeld is met de A15.
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Opgave 4 − Mainports van het luchtverkeer
15

16

maximumscore 2
Uit de verklaring moet blijken dat
• de ‘motoren’ van mondiale economische groei vooral in
Noord-Amerika, Europa en Oost-Azië liggen / in Noord-Amerika,
Europa en Japan een welvarende bevolking woont
(situatiebeschrijving)
• hoe meer ontwikkeld / welvarend gebieden zijn, hoe meer interactie er
tussen die gebieden plaatsvindt (algemene regel)
maximumscore 3
• Een voorbeeld van een juiste titel boven de figuur:
(Rangorde van) economische machtscentra en de vervoersomvang van
mainports voor het luchtverkeer
• Langs de verticale as staat: (rangorde van) economische machtscentra
• In het diagram zijn alle economische machtscentra op de juiste plaats
ingevuld

1
1

1

1
1

De figuur dient als volgt te zijn ingevuld:
Economische machtscentra en de vervoersomvang van
mainports voor het luchtverkeer
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maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Naarmate een plaats hoger / lager scoort op het kenmerk ‘economisch
machtscentrum’ scoort de plaats ook hoger / lager op het kenmerk
‘mainports’.
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18

19
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Scores

maximumscore 2
Uit de verklaring moet blijken dat
• Amsterdam voor Noord-/ West-/ Europa een hubfunctie vervult
(situatiebeschrijving)
• hoe belangrijker de hubfunctie is, des te groter het aantal
transferpassagiers (algemene regel)

1
1

maximumscore 3
Voorbeelden van juiste gegevens zijn:
• Londen heeft het grootste aantal vervoerseenheden / de grootste
hoeveelheden passagiers / goederen
• Londen heeft de meeste intercontinentale verbindingen
>1.000.000 passagiers
• Londen heeft de meeste spokes / aanvoerlijnen
(>1 miljoen passagiers) binnen Europa
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