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Deelscores

Antwoorden

Migratie en mobiliteit
Opgave 1  Bevolkingsontwikkelingen in Marokko

1 

2 

Maximumscore 1
52e druk: kaart 192D / 51e druk: kaart 170D
Maximumscore 2
Voorbeelden van ruimtelijke gevolgen zijn:
• Er ontstaan bidonvilles aan de rand van de stad.
• De (verkeers)infrastructuur komt onder druk te staan / raakt overbelast.
per juist ruimtelijk gevolg

3 

1

Maximumscore 2
Voorbeelden van een juist algemeen demografisch gevolg zijn:
• daling van het geboortecijfer / stijging van het sterftecijfer
• ontstaan van een vertrekoverschot / een negatief migratiesaldo
Voorbeelden van een juist specifiek demografisch gevolg zijn:

1

1

• vooral mannen trekken weg / het ontstaan van een vrouwenoverschot
• vooral jongeren trekken weg / veroudering / vergrijzing / de demografische druk stijgt

4 

5 

Maximumscore 1
gezinsvormende migratie
Maximumscore 2
Voorbeelden van juiste redenen zijn:
• Het toelatingsbeleid met betrekking tot de gezinsvormende migratie is veel strenger
geworden (politieke dimensie).
• De tolerantie ten opzichte van vreemdelingen is verminderd (culturele dimensie).
• Er is minder kans op werk in Nederland (economische dimensie).
per juiste reden

1

Opgave 2  Vakantie van Nederlanders naar landen in Europa

6 

Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste aannemelijke geografische hypothese is:
Naarmate een land/bestemming verder weg ligt van Nederland, zal de gemiddelde
vakantieduur (in dagen) toenemen (mits van hetzelfde vervoermiddel gebruik is gemaakt).
Opmerking
In de hypothese moet zowel de verblijfsduur als de afstand tot de Europese bestemmingen
voorkomen.

7 

Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste argumentatie is:
Hoe verder een land van Nederland af ligt, des te langer wil je er verblijven gezien de
kosten en de reistijd die je gemaakt hebt om er te komen.
Opmerking
Alleen een verwijzing naar de tabel moet fout worden gerekend.
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8  • complementariteit (complementarity)

• Een toerist zoekt attractiepunten op die hij in eigen land niet heeft

9 

1
1

Maximumscore 3
Voorbeelden van juiste ontwikkelingen in de transporteerbaarheid van toeristen die het
massatoerisme mogelijk gemaakt hebben, zijn:
• opkomst van het charterverkeer
• uitbreiding/verbetering van de infrastructuur
• toename van de automobiliteit
• goedkopere vliegtickets
• grotere vliegtuigen
• toename van de welvaart
per juiste ontwikkeling

1

Opgave 3  Segregatie in de vier grote steden
Maximumscore 2
10  • Autochtonen zijn verhuisd uit wijken buiten de stad naar wijken in de stad met relatief meer

autochtonen / minder allochtonen

1

• Autochtonen zijn binnen de stad verhuisd uit wijken met relatief minder autochtonen / meer

allochtonen naar wijken met relatief minder allochtonen / meer autochtonen

11 

Maximumscore 2
Voorbeelden van juiste argumenten zijn:
• Vanuit de economische dimensie:
Voor veel allochtonen zijn de huizen in de toekomstige stadsuitbreidingen te duur,
waardoor ze bij elkaar blijven wonen

1

1

• Vanuit de culturele dimensie:

Veel allochtonen blijven liever bij elkaar wonen (dan dat ze naar de nieuwe
stadsuitbreidingen verhuizen), omdat ze hetzelfde cultuurpatroon hebben / dezelfde taal
spreken

1

Opmerking
Alleen de combinatie van dimensie en juist argument mag goed worden gerekend.

12 



Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste verklaring is:
• Turken, Marokkanen en Surinamers zijn langer in Nederland
• en daardoor meer geïntegreerd in de Nederlandse samenleving / staan dichter bij de
Nederlandse cultuur / spreken de Nederlandse taal beter
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13  ŷ Ik ben het ermee eens

• Voorbeelden van een juiste motivering zijn:
• Een te grote concentratie van (economisch) ‘kansarmen’ kan tot verloedering van de wijk

0
2

leiden.
• Een te grote concentratie van (economisch) ‘kansarmen’ kan tot daling van het

voorzieningenniveau leiden.
ŷ Ik

ben het er mee oneens

• Voorbeelden van een juiste motivering zijn:
• (Economisch) ‘kansarmen’ moeten toch ergens kunnen wonen.
• Rotterdam wentelt op deze manier zijn probleem af op een andere gemeente / Rotterdam

handelt hiermee volgens het NIMBY-principe.
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