
Migratie en mobiliteit 

Opgave 1 

Maximumscore 2 

1  pijl A  0

In de uitleg moeten de volgende twee elementen staan: 

• Migratiestroom A is pas ontstaan na het wegvallen van het IJzeren Gordijn (dus na 1989), 

waardoor emigratie uit Centraal/Oost-Europa naar West-Europa gemakkelijker werd 1

• De migratiestroom uit de Noord-Afrikaanse landen was in de jaren zestig al groot, omdat er 

in die tijd een grote vraag naar arbeidskrachten in West-Europa was 1

Maximumscore 1  

2  Frankrijk 

Maximumscore 2 

3  Uit de uitleg moet blijken dat dit een gevolg is van de koloniale banden van Frankrijk met 

de Noord-Afrikaanse landen. 

Maximumscore 1  

4  Uit het antwoord moet blijken dat dit symbool conflictgebieden aangeeft (die 

vluchtelingenstromen veroorzaken).  

Maximumscore 2  

5  Uit de verklaring moet blijken dat dit veroorzaakt is door de toename van de inkomsten uit 

de aardoliewinning. 

Antwoorden 
Deel- 

scores

Maximumscore 2  

6  Een voorbeeld van een juist argument is: 

Door de vergrijzing heeft Nederland arbeidsmigranten nodig (om het welvaartsniveau op 

peil te houden). 

Maximumscore 2  

7  Voorbeelden van juiste argumenten zijn: 

• Immigratie zorgt ervoor dat de bevolkingsdruk in Nederland verder zal toenemen. 

• Het toelaten van veel immigranten is niet nodig, omdat een belangrijk deel van de 

beroepsbevolking dat nu niet deelneemt aan het arbeidsproces alsnog kan worden 

ingeschakeld in het arbeidsproces. 

• Immigratie verhoogt de kosten van allerlei voorzieningen als huisvesting en scholing. 

• Immigratie kan leiden tot integratieproblemen in Nederland. 

per juist argument  1
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Opgave 2 

Maximumscore 1  

8  A-locatie  

Maximumscore 2 

9  Uit de motivering moet blijken dat deze locatie vooral goed bereikbaar is per openbaar 

vervoer (en dat is kenmerkend voor een A-locatie). 

Maximumscore 1 

10   C-locatie 

Maximumscore 2 

11  - Voorbeelden van juiste argumenten voor de kenmerken van het locatietype zijn: 1

• De locatie is vooral goed bereikbaar per auto (en niet per openbaar vervoer). 

• De bedrijven die hier gevestigd zijn, hebben een lage bezoekersintensiteit. 

- Een voorbeeld van een juist argument voor de kenmerken van het gebied is: 1

Het is een industrie- en havengebied en dergelijke gebieden zijn met name op C-locaties 

gevestigd. 

Maximumscore 1 

12  Een voorbeeld van een juist argument is: 

In Vinex-locaties is de groei van het autoverkeer groter dan de groei van het openbaar 

vervoer. Dat is in strijd met het Vinex-beleid. 

Indien het argument niet ontleend is aan bron 4 0

Indien ‘groei’ ontbreekt 0

Maximumscore 1 

13  In Vinex-locaties neemt het openbaar vervoer een groter deel van de totale groei van het 

aantal afgelegde kilometers voor zijn rekening dan in niet-Vinex-locaties. Dat is de 

bedoeling van het Vinex-beleid. 

Indien het argument niet ontleend is aan bron 4 0

Indien ‘groei’ ontbreekt 0

Antwoorden Deel- 

scores
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Maximumscore 1 

14  Een voorbeeld van een juist argument vóór zo’n accijnsverhoging is: 

De auto zal (doordat de benzine duurder wordt) minder gebruikt worden. 

Maximumscore 1 

15  Voorbeelden van een juist argument tegen zo’n accijnsverhoging zijn: 

• De mensen in de grensstreken gaan in de buurlanden tanken en dat leidt tot minder 

inkomsten voor pomphouders in deze gebieden en voor de Nederlandse overheid / dat leidt 

niet tot minder autogebruik. 

• De accijnsverhoging zal de lagere inkomensgroepen meer treffen dan de hogere 

inkomensgroepen. 


