
Migratie en Vervoer

Maximumscore 3 

1  A: de leeftijdsgroep 20–35 jaar 1

B: Voorbeelden van juiste redenen zijn: 

De mensen uit deze leeftijdsgroep: 

• zijn gemotiveerd om (aan het begin van hun werkzame leven) elders een beter bestaan op te 

bouwen. 

• zijn sterk/gezond (zodat ze in West-Europa een kans maken op de arbeidsmarkt). 

• zijn veelal nog ongebonden (zodat ze gemakkelijker hun land kunnen verlaten). 

• werden door bedrijven in West-Europa gevraagd als werkkracht. 

per juiste reden 1

Antwoorden Deel-

scores
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Maximumscore 6 

2  A: ja  

Een voorbeeld van een juist argument is:  

De leeftijdsgroep 20–60 jaar (de beroepsbevolking) neemt in deze periode flink af / neemt 

af met ongeveer tien miljoen mensen  2

Opmerking 

Alleen het antwoord ’ja’ of het antwoord ’ja’ met onjuiste argumenten: 0 punten. 

B: twee van de volgende manieren: 

• verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd 

• verhogen van de kinderbijslag 

• verbetering van de kinderopvang 

• meer vrouwen aan het arbeidsproces laten deelnemen 

• verlenging van de werkweek 

• invoeren van arbeidsbesparende technieken 

per juiste manier 1

C: twee van de volgende categorieën: 

• politieke vluchtelingen 

• illegale migranten/economische vluchtelingen 

• volgmigranten (in het kader van gezinshereniging/-vorming) 

per juiste categorie 1

Maximumscore 2 

3  Voorbeelden van een juiste reden zijn: 

• De migratie vergroot de integratieproblematiek. 

• De EU-landen hebben vooral belangstelling voor hooggeschoolde immigranten. 

B: Voorbeelden van een juiste categorie zijn: 1

• politieke vluchtelingen/asielzoekers

• migranten uit het voormalige Oostblok

Maximumscore 3 

4  A: Uit de beschrijving moet blijken dat het aandeel van de vijf grootste 

immigrantengroepen in de totale buitenlandse bevolking in de genoemde landen daalt 2
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Maximumscore 2 

5 A: woonmotief 1

B: werkmotief 1

Maximumscore 2 

6 Almere

Maximumscore 4 

7 Uit het antwoord moet blijken dat:

• in de periode 1960–1980 de vergrijzing werd versneld door de suburbanisatie van jonge 

gezinnen 2

• in de periode 1980–2000 de vergrijzing werd verminderd door de vestiging van jonge 

(vooral) buitenlandse migranten 2

Maximumscore 2 

8 Uit het antwoord moet blijken dat deze locatie in een perifeer gedeelte van Nederland ligt.

Deel-

scores

Maximumscore 2 

9  Een voorbeeld van een juist antwoord is: 

Het gebied ligt tussen twee economisch belangrijke gebieden in. 

Maximumscore 2 

10  A: overname van een deel van de vracht- en chartervluchten van Schiphol 1

B: Voorbeelden van een juist argument zijn:  1

• Voor de overname van een deel van de chartervluchten is de afstand/ligging ten opzichte 

van Schiphol niet belangrijk. 

• Vracht kan ook vanuit deze locatie verspreid worden over Europa/België/Zuid-Nederland. 

Maximumscore 2 

11  Voorbeelden van juiste kostenposten zijn: 

• Kosten die gemaakt moeten worden om de geluidshinder te beperken. 

• Kosten die gemaakt moeten worden om de lokale luchtverontreiniging te beperken. 

• Kosten om de aantasting van de natuur/het landschap te beperken. 

per juiste kostenpost 1

Maximumscore 4 

12 Deze gegevens zijn niet geschikt.

Voorbeelden van juiste argumenten zijn:

• De gegevens hebben slechts betrekking op één jaar zodat er geen groei/afname is af te

leiden uit de gegevens.

• Uit de gegevens blijkt geen enkele relatie tussen de capaciteit van de luchthavens en het

aanbod van reizigers (51e druk).

• Uit de gegevens blijkt geen enkele relatie tussen de capaciteit van de luchthavens en het

aantal vertrokken vliegtuigen (52e druk). 

per juist argument 2

Opmerking

Alleen het antwoord ’Deze gegevens zijn niet geschikt’ of het antwoord ’Deze gegevens

zijn niet geschikt’ met onjuiste argumenten: 0 punten.

Antwoorden 
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Maximumscore 4 

13 A: Voorbeelden van juiste gegevens zijn:

• inwoneraantal

• oppervlakte van het land 

• bevolkingsdichtheid

per juist gegeven 1

B: Voorbeelden van een juiste uitleg zijn:

• Aantal inwoners van Nederland is klein, daardoor een klein aanbod (binnenlandse)

reizigers.

• Klein oppervlak, daardoor kortere afstanden die met andere vervoermiddelen worden

afgelegd dan met het vliegtuig.

• De bevolkingsdichtheid is in Nederland groot; daardoor kunnen er gemakkelijk ruimtelijke

conflicten ontstaan.

per juiste uitleg 1

Opmerking

Bij B mag een uitleg alleen goed gerekend worden als het bijbehorende gegeven bij A is 

genoemd.

Deel-

scores

Maximumscore 2 

14  Voorbeelden van juiste argumenten zijn: 

• Het transport over water kan dan over de grootste afstand (binnen Nederland) plaatsvinden 

en dat is het goedkoopste. 

• Hier kruist een belangrijke oost-westverbinding een belangrijke noord-zuidverbinding  

(A 50). 

per juist argument 1

Maximumscore 2 

15  Uit het antwoord moet blijken dat: 

• een toename van de vervoersstromen via de A15-as kan leiden tot afname/minder toename 

dan voorzien van de vervoersstromen over de A1 en de A12 1

• hierdoor in de gemeenten Apeldoorn en Ede minder ruimte hoeft te worden gereserveerd 

voor economische activiteiten die met de transportsector verbonden zijn 1

Maximumscore 1 

16   (Hoge) Veluwe 

Maximumscore 2 

17  Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

• Kaart 55E1 (52e druk: 61E1): de A15 gaat dwars door een groene buffer. 

• Kaart 55C (52e druk: 61C): de A15 gaat dwars door een gebied waar behoud of herstel van 

de natuur centraal staat. 

• Kaart 55D (52e druk: 61D): de A15 gaat dwars door een (bestaand of te ontwikkelen) 

natuurgebied/een verbindingszone van de ecologische hoofdstructuur. 

Opmerking 

Alleen een juiste combinatie van kaartnummer en uitleg kan punten opleveren.

Antwoorden 
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