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4 Beoordelingsmodel
Antwoorden

Deelscores

Migratie en mobiliteit
Opgave 1
Maximumscore 2
1  • de randgemeenten van de drie grote steden

• de provincie Flevoland

2 

Maximumscore 2
Uit de beschrijving moet blijken dat:
• in de jaren ’60 en ’70 zich hier veel jonge gezinnen vestigden
• veel mensen die zich daar toen gevestigd hebben, inmiddels de leeftijd van 65 jaar bereikt
hebben (terwijl hun kinderen de gemeente/provincie verlaten hebben)

1
1

1
1

Maximumscore 2
3  • vertrek van jongeren (vanwege gebrek aan bestaansmiddelen)

• vestiging van (gepensioneerde) ouderen

1
1

Opgave 2

4 

Maximumscore 2
Voorbeelden van juiste ontwikkelingen zijn:
• De economie in de nieuwe EU-lidstaten blijft achter in ontwikkeling.
• In de overige EU-landen worden maatregelen genomen die de migratie sterk beperken.
per juiste ontwikkeling
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6 

7 

1

Maximumscore 2
Voorbeelden van een juiste uitleg zijn:
• Bepalend voor het al dan niet ontstaan van problemen op de Nederlandse arbeidsmarkt is of
er arbeidsmigranten komen met beroepen waar vraag naar is.
• Mogelijk worden aan de onderkant van de arbeidsmarkt Nederlandse arbeidskrachten
verdrongen.
Maximumscore 1
Deze gebieden hebben alle een perifere ligging.
Maximumscore 3
Voorbeelden van juiste bevolkingskenmerken van deze gebieden zijn:
• hoge werkloosheid
• laag BNP/hoofd van de bevolking
• hoog percentage van de beroepsbevolking werkzaam in de landbouw
• laag opleidingsniveau
per juist bevolkingskenmerk
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Antwoorden

8 

Deelscores

Maximumscore 2
Voorbeelden van juiste redenen zijn:
• Migranten uit nieuwe EU-landen verschillen weinig in godsdienst/cultuur met
Nederlanders.
• Migranten uit nieuwe EU-landen zijn redelijk tot goed opgeleid.
• Het gaat in veel gevallen om seizoensmigranten die hier niet zullen integreren.
per juiste reden

1

Opgave 3

9 

Maximumscore 2
Juiste voorbeelden zijn:
• de ligging ten opzichte van Schiphol
• de ligging bij een (gepland) station van de HSL
• de ligging ten opzichte van het centrum van Amsterdam / de ligging ten opzichte van een
aantrekkelijk grootstedelijk milieu
per juist voorbeeld

1

Maximumscore 3
10  • A-locatie

1

Voorbeelden van juiste argumenten zijn:
• Er is sprake van een hoge bezoekersintensiteit.
• Deze locatie is goed bereikbaar per openbaar vervoer.
• Het aantal arbeidsplaatsen per hectare is hoog.

per juist argument
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1

Maximumscore 1
Een voorbeeld van een juist argument is:
Bij het dokmodel kunnen er meer functies gestapeld worden / kunnen er meer verschillende
functies naast elkaar worden gesitueerd.
Maximumscore 2
Voorbeelden van juiste argumenten zijn:
• Bij het dokmodel is geluidsoverlast door auto- en treinverkeer op de Zuidas minimaal.
• Bij het dokmodel vormt de Zuidas geen brede verkeersbarrière tussen twee stadswijken.
per juist argument
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