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Migratie en Mobiliteit
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Maximumscore 1
volgmigratie of voorbeelden daarvan
Maximumscore 2
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn:
sociaal-economisch: het hogere opleidingsniveau van de arbeidsmigranten
demografisch: het hogere percentage vrouwelijke arbeidsmigranten
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Maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken dat er dan genoeg geld gespaard kan worden om de kosten
van migratie te betalen.
Maximumscore 2
Uit de verklaring moet blijken dat de kosten voor lange afstand migratie hoger zijn,
waardoor de bereidheid om te migreren daar pas vanaf een hoger gemiddeld inkomen per
hoofd ontstaat.
Maximumscore 2
Uit de verklaring moet blijken dat door de toename van het inkomen per hoofd de
economische noodzaak om te migreren minder wordt.
Maximumscore 4
A: Standpunt van L. van Wissen
Voorbeelden van juiste argumenten zijn:
• Een quoteringsregeling lost sneller de huidige knelpunten op de arbeidsmarkt op.
• Een quoteringsregeling zorgt voor een helder toelatingsbeleid.
• Een quoteringsregeling maakt het mogelijk om op tijd te zorgen voor de voorzieningen die
nodig zijn voor de opvang van de immigranten.
per juist argument
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B: Standpunt van H. Roodenburg
Voorbeelden van juiste argumenten zijn:
• Er is in Nederland een relatief lage arbeidsparticipatie.
• Arbeidsmigratie leidt op de langere termijn tot volgmigratie (overkomende gezinnen die een
groot beroep doen op de overheidsvoorzieningen).
• Arbeidsmigratie kan leiden tot sociale problemen, die onder andere te maken hebben met
integratie.
per juist argument
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Maximumscore 2
Voorbeelden van het juiste soort statistische informatie zijn:
• Het aandeel van de migranten dat een beroep doet op een uitkering.
• Het aandeel van de kinderen van migranten dat een beroep doet op onderwijsvoorzieningen.
• De belastinginkomsten die afkomstig zijn van immigranten.
per juiste soort informatie
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Maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken dat er op een vrijgekomen plek in de stad wonen en werken
op korte afstand van elkaar worden geconcentreerd.
Maximumscore 3
A: A-locatie
B: Voorbeelden van juiste argumenten zijn:
• Het is een knooppunt van openbaarvervoer (station, bus, sneltram).
• Er is een groot aantal instellingen aanwezig die veel bezoekers trekken.
per juist argument
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Maximumscore 2
Voorbeelden van juiste redenen zijn:
• lagere grondprijzen
• betere bereikbaarheid per auto
• meer parkeerplaatsen per bedrijf
per juiste reden
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Maximumscore 3
De verondersteling gaat niet op voor de regio’s Apeldoorn en Arnhem: Het aandeel
kantoorachtige arbeidsplaatsen is in het stadscentrum van beide steden tussen 1986 en 1996
gestegen ten opzichte van de regio
De veronderstelling gaat wel op voor de regio Eindhoven: Hier is het aandeel
kantoorachtige arbeidsplaatsen tussen 1986 en 1996 afgenomen ten opzichte van de regio
Maximumscore 3
A: Arnhem
B: De regio Arnhem heeft tussen 1986 en 1996 de sterkste relatieve stijging
(van 10,5–12,2%) van het aandeel van kantoorachtige activiteiten gekregen in het
stadscentrum
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