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4 Beoordelingsmodel
Deelscores

Antwoorden

Migratie en mobiliteit
Opgave 1 – Migratie: Turkije en de Europese Unie

1 

Maximumscore 2
Voorbeelden van juiste redenen zijn:
• In Europa wonen al veel Turken die ervoor zorgen dat de immigranten in een vertrouwde
omgeving terechtkomen.
• Door daling van de luchtvaarttarieven / door de goedkopere reizen kan men gemakkelijk
naar Europa migreren.
per juiste reden
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3 

4 

5 

6 

1

Maximumscore 2
Uit de verklaring moet blijken dat:
• Europa relatief sterk aan het vergrijzen is (situatiebeschrijving)
• waardoor het aandeel van de beroepsbevolking in de totale bevolking te klein wordt
(verklarend principe)

Maximumscore 2
Elementen van een juiste verklaring zijn:
• Naarmate een land verder ontwikkeld is, neemt het aandeel van de beroepsbevolking dat in
de landbouw werkt af (verklarend principe)
• Turkije is minder ontwikkeld dan Spanje (situatiebeschrijving)



1
1

Maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat de krottenwijken in Istanbul en Marrakech zich vooral
aan de rand van de stad bevinden.
Maximumscore 2
Voorbeelden van juiste redenen van Turkse migranten zijn:
• Er is daar vaak (wel) voldoende ruimte.
• Er is daar nauwelijks overheidscontrole.
• Er zijn daar veel streekgenoten / er is sprake van kettingmigratie.
1

Maximumscore 2
Voorbeelden van juiste redenen van de Turkse overheid zijn:
• De overheid heeft geen geld om iedereen legaal te huisvesten.
• Er wordt toch niets met de grond gedaan.
• De overheid is niet in staat de illegale vestiging tegen te houden.
per juiste reden

8 

1

Maximumscore 1
In Turkije ligt het urbanisatietempo ruim 3 tot ruim 9 maal (afhankelijk van de editie van de
gebruikte basisstatistiek) zo hoog als in Spanje.

per juiste reden

7 

1

1

Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste uitleg is:
Griekenland had in die tijd nog niet zo’n ontwikkelde arbeidsmarkt, waardoor het land geen
behoefte had aan buitenlandse werknemers.

www.havovwo.nl

-1-

Eindexamen aardrijkskunde vwo 2006-I
havovwo.nl

Antwoorden

Deelscores

Opgave 2  Nieuwe wegen in de Randstad als mogelijke oplossing voor de
mobiliteitsproblemen? Een vergelijking tussen de nieuwe A5 en de nog aan te leggen
A4 door Midden-Delfland

9 

10 

Maximumscore 2
Uit de uitleg moet blijken dat de aanleg van de A5 blijkbaar toch een hogere prioriteit had:
de drukte rond Schiphol kon daardoor verminderen / het drukke knooppunt Badhoevedorp
kon omzeild worden / de weg kon als een soort voorsorteerstrook op de Noord (A9)-Zuid
(A4)-route dienen.
Maximumscore 2
Voorbeelden van juiste argumenten die de stelling ondersteunen, zijn:
• Op kaart 61A (51e druk: 55A) staat dat dit gebied een bufferzone vormt tussen
stadsgewesten.
• Op kaart 61C (51e druk: 55C) staat dat dit gebied een blauwe koers volgt: behoud of herstel
van waardevolle cultuur- en natuurlandschappen.
• Op kaart 61D (51e druk: 55D) staat dat dit gebied voor een deel een bestaand of te
ontwikkelen natuurgebied is.
per juist argument

1

Maximumscore 3
11  ŷ Een beschrijvende vraag bestaat minimaal uit:

1

• kenmerken van en relaties tussen verschijnselen
• een ruimtelijke context van verschijnselen
ŷ Een

waarderende vraag bestaat minimaal uit:

1

• een situatiebeschrijving
• een oordeel
• een norm waarop dat oordeel is gebaseerd
ŷ een

probleemoplossende vraag bestaat minimaal uit:

• een probleemanalyse
• een na te streven doel
• maatregelen / oplossingen die tot dat doel leiden

12 



Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste uitleg is:
Vanuit de toekomstwaarde gezien zal dit gebied / Schiphol ook in de toekomst bereikbaar
zijn / een duurzamere ruimtelijke structuur gekregen hebben.
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Maximumscore 2
13  • Een voorbeeld van een juist argument vanuit de natuurlijke dimensie is:

Het verbeteren van de bestaande infrastructuur leidt tot minder versnippering van het
landschap dan de aanleg van een nieuwe weg.
• Een voorbeeld van een juist argument vanuit de economische dimensie is:

Het verbeteren van de bestaande infrastructuur is goedkoper dan de aanleg van een nieuwe
weg.
• Een voorbeeld van een juist argument vanuit de politieke dimensie is:

Het verbeteren van de bestaande infrastructuur stuit vaak op minder verzet van actiegroepen
dan de aanleg van een nieuwe weg.
per juist argument
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