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Migratie en mobiliteit 
 
 

Opgave 4 − Migratie per gemeente 
 

 12 maximumscore 1 
Uit de vergelijking moet blijken dat gemeenten met hoge vertrekcijfers over 
het algemeen ook hoge vestigingscijfers hebben. 
 

 13 maximumscore 2 
• Randstad: juiste antwoorden verwijzen naar pushfactoren die 

betrekking hebben op woonomstandigheden  1 
• Noord-Nederland: juiste antwoorden verwijzen naar pushfactoren die 

betrekking hebben op werksituaties 1 
 

 14 maximumscore 2 
Uit de redenering moet blijken dat 
• op de Waddeneilanden de drempelwaarde van bepaalde  

(onderwijs)voorzieningen voor jongeren niet wordt gehaald  1 
• waardoor deze voorzieningen voor jongeren ontbreken 1 
 
Indien het woord ‘drempelwaarde’ in het eerste antwoordelement ontbreekt 0 
 

 15 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juiste redenering zijn: 
• Het met de letter A aangegeven gebied omvat een groot deel van het 

Groene Hart  1 
• In het Groene Hart geldt veelal een bouwstop / zijn er beperkingen ten 

aanzien van nieuwbouw  1 
of 
• Rondom het met de letter A aangegeven gebied liggen VINEX-locaties  1 
• Dit zijn grootschalige stedelijke woningbouwprojecten waardoor juist 

daar zich veel mensen vestigen  1 
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Opgave 5 − Vluchtelingen in kaart 
 

 16 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste oorzaak zijn: 
− Burundi en Rwanda worden geteisterd door burgeroorlog / gewapende 

conflicten. 
− In Burundi en Rwanda heerst of dreigt hongersnood. 
 

 17 maximumscore 2 
Voorbeelden van argumenten vóór opvang in de buurlanden zijn: 
− Vluchtelingen kunnen dan later sneller / gemakkelijker weer naar huis. 
− Vluchtelingen blijven dan in hun eigen leefomgeving / raken minder 

ontheemd. 
− Familiebanden kunnen makkelijker in stand blijven. 
 
per juist argument 1 
 

 18 maximumscore 2 
Voorbeelden van argumenten tégen opvang in de buurlanden zijn: 
− De opvanglanden zijn vaak niet in staat / te arm om adequate hulp te 

bieden. 
− De buurlanden zijn vaak ook niet (geheel) veilig. 
 
per juist argument 1 
 

 19 maximumscore 2 
Uit de verklaring moet blijken dat 
• Duitsland vanuit de belangrijkste herkomstgebieden van vluchtelingen 

beter bereikbaar / makkelijker toegankelijk is dan de VS 
(situatiebeschrijving) 1

• hoe beter de transporteerbaarheid / transferability, hoe meer 
vluchtelingen een land aan zal trekken (algemene regel) 1 
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Opgave 6 − Vrijetijdsmobiliteit 
 

 20 maximumscore 2 
Uit de uitleg moet blijken dat 
• autoverplaatsingen in de vrije tijd vaak in gezinsverband / met vrienden 

plaatsvinden (oorzaak) 1 
• waardoor er meer personen in dezelfde auto zitten dan bij het totale 

aantal autoverplaatsingen waar ook het woon-werkverkeer onder valt 
(gevolg)  1 

 
 21 maximumscore 1 

• nee 0 
• Een voorbeeld van een juiste argumentatie is: 1 

Uit de bron blijkt niet of mensen afkomstig uit stedelijke gebieden die 
dagtochten ook in het stedelijke gebied van herkomst maken of naar 
een ander stedelijk gebied gaan.  

 
 22 maximumscore 2 

Uit de redenering moet blijken dat 
• culturele activiteiten veelal in stedelijke gebieden plaats vinden 1 
• in stedelijke gebieden het openbaar vervoer beter ontwikkeld is dan in 

niet-stedelijke gebieden  1 
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