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Migratie en mobiliteit

Opgave 4 − Binnenlandse migratie
13

14

15

maximumscore 2
• Uit de beschrijving moet blijken dat de migratiesaldi van de
agglomeraties in de noordvleugel hoger zijn dan van de agglomeraties
in de zuidvleugel
• Voorbeelden van een juiste economische oorzaak zijn:
− Het toenemende aantal arbeidsplaatsen in hoogwaardige
dienstverlening (die vooral in de noordvleugel is geconcentreerd).
− Een afnemend aantal arbeidsplaatsen in de industrie die vooral in
de zuidvleugel is geconcentreerd.

1
1

maximumscore 2
Uit de uitleg moet blijken dat
• in bron 1 de grootstedelijke agglomeraties zijn weergegeven, dus
zowel de stad als de omliggende gemeenten (oorzaak)
• waardoor de migratie tussen stad en omliggende gemeenten buiten
beeld blijft (gevolg)

1

maximumscore 2
• geboorteoverschot (verschil tussen geboortecijfer en sterftecijfer)
• buitenlands migratiesaldo (verschil tussen immigratie en emigratie)

1
1
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Opgave 5 − Migratie uit Afrika naar de Verenigde Staten
16

maximumscore 1
transporteerbaarheid/transferability
Opmerking
Elk ander genoemd begrip is 0 punten.

17

maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat dit de Afrikaanse landen zijn met de
meeste inwoners.

18

maximumscore 2
• De immigranten uit Afrika zijn meer verspreid over verschillende staten
dan de immigranten uit Mexico
• Een voorbeeld van een juiste reden is:
De immigranten uit de Afrikaanse landen hebben geen relaties met
specifieke staten, terwijl immigranten uit Mexico die wel hebben (land
van herkomst is dichtbij, in het zuiden van de VS spreekt men meer
Spaans).

19

20

maximumscore 2
• bij de immigranten uit Nigeria
• In Nigeria is Engels de officiële landstaal

1
1

1
1

maximumscore 2
Voorbeelden van positieve effecten zijn:
− geldovermakingen
− werk-/beroepservaring/brain gain bij terugkeer in eigen land
− lagere bevolkingsdruk
− lagere werkloosheid
per juist positief effect

1

Opmerking
Bij het ontbreken van de toevoeging ‘bij terugkeer in eigen land’ in het
tweede antwoord mag dit niet goed gerekend worden.
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Opgave 6 − Mobiliteit en pendel
21

maximumscore 1
Voorbeelden van een juiste conclusie zijn:
− In stedelijke gebieden wordt meer van het openbaar vervoer
gebruikgemaakt dan daarbuiten.
− In het westen van Nederland wordt meer gebruik gemaakt van
openbaar vervoer dan in het oosten.

22

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste redenering is:
• Almere en Lelystad zijn aangesloten op het spoorwegnet, Zeewolde en
Dronten zijn dat niet
• Inwoners van Almere en Lelystad zullen dus meer gebruik maken van
het openbaar vervoer dan inwoners van Zeewolde en Dronten
of
• Almere en Lelystad zijn aangesloten op het spoorwegnet, waardoor
men daar meer gebruik zal maken van het openbaar vervoer
• Zeewolde en Dronten zijn niet aangesloten op het spoorwegnet,
waardoor men daar meer gebruik zal maken van de auto

23

24

maximumscore 3
• Hoogopgeleiden forenzen relatief meer dan laagopgeleiden
• Hoogopgeleiden forenzen over grotere afstanden dan laagopgeleiden
• Een voorbeeld van een juiste oorzaak is:
Hoogopgeleiden kunnen het zich meer dan laagopgeleiden veroorloven
om een grotere afstand naar hun werk te overbruggen / om een
prettige woonomgeving zwaarder te laten wegen dan de reisafstand.

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste redenering is:
• In de gemeente Amsterdam is meer werkgelegenheid dan in
omliggende gemeenten
• daardoor forenzen er meer laagopgeleiden naar de gemeente
Amsterdam dan vanuit die gemeente naar de omliggende gemeenten
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