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Opgave 1  Migratie wereldwijd
Bestudeer de bronnen 1 en 2 die bij deze opgave horen.

2p

2p

2p

2p

1

2

3

4

Gebruik de bronnen 1 en 2.
Hieronder staan twee beweringen.
a De drie macroregio’s die samen de triade vormen hebben alle drie een
positief migratiesaldo.
b Bij migratie speelt afstandsverval een belangrijke rol.
Noteer op je antwoordblad de letters a en b en zet erachter of de
bewering juist of onjuist is.
Onderbouw elke keuze met behulp van de bronnen.
De migratiestroom van Latijns-Amerika naar Noord-Amerika (zie bron 1) is
vooral te verklaren vanuit één dimensie. Bij de migratie binnen Afrika
speelt ook een andere dimensie een belangrijke rol.
Geef aan
 vanuit welke dimensie de migratiestroom van Latijns-Amerika naar
Noord-Amerika vooral te verklaren is;
 welke andere dimensie bij de migratie binnen Afrika ook een
belangrijke rol speelt.
Gebruik de atlas.
Zowel vanuit Zuid-Azië als vanuit Afrika gaat een omvangrijke
migratiestroom naar Europa (zie bron 1). Migranten uit Zuid-Azië gaan
vooral naar één Europees land, terwijl migranten uit Afrika naar
verschillende Europese landen gaan.
Beredeneer het ontstaan van dit verschil.
Betrek in je redenering het Europese land waar migranten uit Zuid-Azië
vooral naar toe gaan.
Bron 1 toont nauwelijks migratie binnen Oost-Azië. Dat komt doordat de
gebruikte gegevens zijn verzameld op het schaalniveau van landen.
Wanneer de gegevens op een ander schaalniveau verzameld worden,
ontstaat een ander beeld van de migratie binnen Oost-Azië.
Beredeneer welk beeld van de migratie binnen Oost-Azië dan ontstaat.
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bron 1
Migratie binnen en tussen macroregio’s (2005 - 2010)

De gegevens die gebruikt zijn om deze infographic te maken, zijn
verzameld op het schaalniveau van landen. De dikte van de lijnen geeft
de omvang van de migratiestromen weer.
De pijlen geven de richting van de migratiestromen weer.
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Afbakening van de macroregio’s uit bron 1
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