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Opgave 8 − Buurtprofielen in Rotterdam 
 
Bestudeer bron 1 uit het bronnenboekje die bij deze opgave hoort en de 
atlaskaart Eigen Omgeving: Rotterdam. 
 
Gebruik bron 1. 
Bewonerskenmerken en woningkenmerken hangen vaak met elkaar samen. 

1p 30 Beschrijf met behulp van bron 1 een relatie tussen bewonerskenmerken en 
woningkenmerken. 
 
Gebruik bron 1. 
De twee buurtprofielen A en B in bron 1 zijn van buurten in de Rotterdamse 
deelgemeenten Delfshaven en Prins Alexander. 

2p 31 Beredeneer met behulp van een bewonerskenmerk en de atlas welk buurtprofiel, 
A of B, hoort bij een buurt in de deelgemeente Prins Alexander. 
 
Gebruik bron 1. 

1p 32 Toon met behulp van gegevens uit de bron aan in welke buurt er meer één- en 
tweepersoonshuishoudens zijn, in buurt A of in buurt B.  
 
Gebruik bron 1. 
De veiligheidsindex in bron 1 is samengesteld uit een groot aantal gegevens, 
zowel feitelijke gegevens als bewonersoordelen. Hoe hoger de veiligheidsindex, 
hoe beter het is gesteld met de veiligheid in de buurt.  

2p 33 Noteer een aspect van veiligheid dat te maken heeft met objectieve veiligheid 
en een aspect dat te maken heeft met subjectieve veiligheid. 
 
De gemeente Rotterdam heeft onder andere het aantal verhuisbewegingen in 
een buurt opgenomen in de veiligheidsindex. 

2p 34 Beredeneer dat verhuisbewegingen een zinvolle maat of indicator voor veiligheid 
kunnen zijn.  
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Opgave 8 − Buurtprofielen in Rotterdam 
 
bron 1 
 
Twee buurtprofielen in Rotterdam 
 
Buurtprofiel A bouwperiode 1960-2000 
aantal inwoners 2008 7.336 
percentage allochtonen 2008 25% 
aantal woningen 2007 2.191 
percentage koopwoningen 2007 50% 
percentage lage inkomens 2005 20% 
aantal werkzame personen 2007 323 
percentage werkzoekenden zonder baan 2008* 2% 
veiligheidsindex 2007 8,2 
opkomst laatste verkiezingen 2006 62% 

* in procent van de potentiële beroepsbevolking 
 
Buurtprofiel B bouwperiode vanaf 1880 
aantal inwoners 2008 6.892 
percentage allochtonen 2008 80% 
aantal woningen 2007 3.049 
percentage koopwoningen 2007 12% 
percentage lage inkomens 2005 65% 
aantal werkzame personen 2007 829 
percentage werkzoekenden zonder baan 2008* 12% 
veiligheidsindex 2007 6,5 
opkomst laatste verkiezingen 2006 59% 

* in procent van de potentiële beroepsbevolking 
 
Rotterdam 
aantal inwoners 2008 582.949 
percentage allochtonen 2008 46% 
aantal woningen 2007 288.150 
percentage koopwoningen 2007 28% 
percentage lage inkomens 2005 54% 
aantal werkzame personen 2007 299.345 
percentage werkzoekenden zonder baan 2008* 9% 
veiligheidsindex 2007 7,3 
opkomst laatste verkiezingen 2006 58% 

* in procent van de potentiële beroepsbevolking 
 
 vrij naar: www.cos.rotterdam.nl 
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