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4 Beoordelingsmodel
Antwoorden

Deelscores

Migratie en mobiliteit
Opgave 1

1 

Maximumscore 2
Voorbeelden van ruimtelijke ontwikkelingen zijn:
• aanbod van nieuwe infrastructuur
• ruimtelijke spreiding en scheiding van functies/suburbanisatie
• ruimtelijke schaalvergroting (toenemende omvang van voorzieningen en clustering daarvan)
per juiste ontwikkeling

2 

1

Maximumscore 2
Voorbeelden van een juiste verklaring zijn:
ŷ Individualisering leidt tot een groter aantal huishoudens
• die elk een eigen mobiliteitsbehoefte hebben
ŷ Individualisering

leidt tot meer gescheiden activiteitenpatronen

• waardoor meer verplaatsingen nodig zijn

1
1
1
1

Opmerking
Als de verklaring niet aansluit op de beschrijving, wordt er voor die verklaring geen punt
toegekend.

3 

4 

Maximumscore 1
Een voorbeeld van een juist argument vóór is:
Uit bron 2 blijkt dat tussen 1975 en 2000 het aantal verplaatsingen per auto is toegenomen
terwijl het aantal verplaatsingen per openbaar vervoer en via lopen/fietsen juist is
afgenomen.
Maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat in de tabel geen gegevens staan over de gemiddelde
afstand van de verplaatsingen.
Opgave 2

5 

Maximumscore 2
Voorbeelden van juiste verschillen zijn:
• De VINEX-locaties zijn nieuwbouwlocaties die zoveel mogelijk aansluiten bij bestaand
stedelijk gebied. Groeikernen liggen over het algemeen verder van de grote steden af.
• Het groeikernenbeleid richt zich onder andere op bundeling van verkeersstromen. Het
VINEX-beleid richt zich met name op het beperken van verkeersstromen.
• Inwoners van een VINEX-locatie blijven, door de directe nabijheid van de stad, bewoners
van de grote stad waar men werkt en voorzieningen heeft. Dit is bij een groeikern niet altijd
het geval.
per juist verschil
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6 

Maximumscore 2
twee van de volgende doelen:
• vergroting van het draagvlak voor stedelijke voorzieningen
• het verminderen van de toenemende congestie/mobiliteit in de stad
• zuinig omgaan met de stedelijke ruimte
per juist doel

7 

1

Maximumscore 2
Voorbeelden van juiste doelen zijn:
• verstedelijking van open gebieden tegengaan
• verbetering van de milieukwaliteit buiten de stad (als gevolg van concentratie van functies
in de grote steden)
per juist doel

1

Opgave 3

8 

9 

10 

Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste argumentatie vóór gedwongen spreiding is:
• Gedwongen spreiding van kansarme allochtonen vermindert de ruimtelijke segregatie tussen
allochtonen en autochtonen
• zodat beide groepen elkaar beter kunnen leren kennen en er daardoor minder spanningen
ontstaan / waardoor de integratie wordt bevorderd
Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste argumentatie tégen gedwongen spreiding is:
• Gedwongen spreiding van kansarme allochtonen betekent beperking van de vrijheid tot
keuze van een woonlocatie van een bepaalde groep
• en kan daarom als een vorm van discriminatie worden opgevat

1
1

1
1

Maximumscore 2
Voorbeelden van juiste argumenten zijn:
• De interne cohesie van allochtone groepen is te sterk.
• De autochtone middenklassen willen geen overlast.
per juist argument

1

Opgave 4

11 



Maximumscore 2
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn:
• Men vlucht vooral naar het zuiden
• Men vlucht vooral naar de steden
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12  • Voorbeelden van een juiste oorzaak vanuit de politieke dimensie zijn:
ŷ In

de Westelijke Sahara zijn gewapende conflicten aan de gang / recente
geweldsuitbarstingen geweest, waardoor het gebied onveilig is.
ŷ De Westelijke Sahara is een bezet gebied.
• Een voorbeeld van een juiste oorzaak vanuit de natuurdimensie is:

De gebieden in de Westelijke Sahara die grenzen aan Mauritanië maken deel uit van de
woestijn of woestijnsteppe.
• Een voorbeeld van een juiste oorzaak vanuit de economische dimensie is:

Er is een gebrek aan bestaansmiddelen in landelijke gebieden
per juiste oorzaak per dimensie

13 

1

Maximumscore 3
Uit de uitleg moet blijken dat:
• Pakistan en Iran complementair zijn omdat het vergeleken met Afghanistan relatief veilige
gebieden zijn
• de transporteerbaarheid van vluchtelingen naar Pakistan en Iran groot is omdat het
buurlanden van Afghanistan zijn en de afstand die men vanuit Afghanistan moet afleggen
dus klein is / de reiskosten gering zijn / de reis weinig tijd kost
• Pakistan en Iran kunnen dienen als tussenliggende mogelijkheid, als eerste etappe op weg
naar een nog veiliger opvangland
Indien de cursivering of het Engelse synoniem ervan in het antwoord ontbreekt
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