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Antwoord

Scores

Migratie en mobiliteit
Opgave 4 − Migranten uit Afrika
12

13

maximumscore 2
Uit de redenering moet blijken dat
• de zuidelijke route een tussenliggende mogelijkheid (intervening
opportunity) is om naar Europa te gaan
• omdat de transporteerbaarheid (transferability) naar de Canarische
Eilanden (Spanje) behoorlijk goed is
maximumscore 2
Uit de argumentatie moet blijken dat
• illegale migranten na een gelukte oversteek belanden in
het Schengengebied / in de EU waar zij vrij kunnen reizen
• maar de Nederlandse overheid wil ongelimiteerde toegang tot
Nederland voorkomen

1

maximumscore 1
Voorbeelden van een juist argument vóór het voorstel van Sarkozy zijn:
− Op deze manier kunnen beter opgeleide mensen uit Afrika zich in
Europa verder ontwikkelen (en dat is niet alleen goed voor Europa
maar na terugkeer naar hun geboorteland zal ook dat land daar profijt
van hebben).
− Op deze manier kunnen de Afrikaanse migranten meer participeren in
de Europese samenlevingen.

15

maximumscore 1
Een voorbeeld van een juist argument tégen het voorstel van Sarkozy is:
Op deze manier zullen de hoogst opgeleide Afrikanen wel eens in grote
aantallen naar de EU kunnen vertrekken, wat leidt tot braindrain in Afrika.
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Opgave 5 − Migratie in de vier grote steden
16

maximumscore 1
−55.000
Opmerking
Elk ander getal is 0 punten.

17

maximumscore 3
Voorbeelden van juiste demografische oorzaken zijn:
− daling van de immigratie van niet-westerse allochtonen
− stijging van immigratie van westerse allochtonen
− suburbanisatie van niet-westerse allochtonen
− daling geboortecijfer bij niet-westerse allochtonen
− stijging van geboortecijfer bij westerse allochtonen en/of autochtonen
− minder suburbanisatie van autochtonen
− de terugkeer naar de stad van autochtonen
per juiste demografische oorzaak

18

1

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste pullfactoren zijn:
− Er zijn goedkope woningen beschikbaar.
− Er zijn specifieke voorzieningen beschikbaar.
− Er zijn familieleden en landgenoten aanwezig.
per juiste pullfactor

19

1

maximumscore 2
• A: studiemogelijkheden in de vier grote steden
• B: betere huisvesting / betere banen en/of hoger inkomen elders /
andere levensfase / mensen met jonge kinderen willen vaak liever niet
in een grote stad wonen
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Opgave 6 − Het Randstadspoor
20

maximumscore 1
de toegenomen afstand tussen wonen en werken

21

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
• Randstadspoor heeft een hoge gebruikswaarde omdat de treinen
snel, comfortabel en frequent rijden
• Vervoer per trein kent een hoge toekomstwaarde omdat het de
duurzaamheid ten goede komt

1
1

Opmerking
Er mogen alleen punten worden toegekend als het begrip in de juiste
context is gebruikt.
22

maximumscore 2
Uit de redenering moet blijken dat
• het Randstadspoor een deel van de lokale en regionale automobilisten
uit hun auto zal halen
• waardoor het minder druk wordt op de autosnelwegen rond de stad
Utrecht (en het verkeer op de doorgaande oost-west route sneller kan
rijden
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