
4 Beoordelingsmodel 

Migratie en vervoer 

Opgave 1 

Maximumscore 2 
1  Voorbeelden van juiste argumenten ter ondersteuning van de hypothese zijn: 

• Het zijn vooral de mensen met hogere inkomens die vertrekken naar de suburbs. 
• Vooral gezinnen met kinderen / tweepersoonshuishoudens vertrekken naar de suburbs. 

per juist argument  1

Maximumscore 2 
2  Voorbeelden van een juiste manier zijn: 

• Door in de grote steden (grote aantallen) eengezinskoopwoningen te bouwen. 
• Door meer grond / grotere percelen in de stad te bestemmen voor woningbouw voor 

gezinnen met kinderen. 

Maximumscore 2 
3  Uit de uitleg moet blijken dat:  

• Vooral mensen met de hogere inkomens trekken naar de suburbane gemeenten 1
• terwijl de mensen met de lagere inkomens zich in de centrale steden vestigen 1

of
• Vooral autochtonen trekken naar de suburbane gemeenten 1
• terwijl allochtonen zich in de centrale steden vestigen 1

Opgave 2 

Maximumscore 1 

Antwoorden Deel-
scores

4  braindrain 

Maximumscore 2 
5  Voorbeelden van juiste niet-economische motieven zijn:  

• de Nederlandse nationaliteit van deze migranten 
• de kennis van de Nederlandse taal bij deze migranten 
• de in Nederland aanwezige familieleden 

per juist motief 1

Maximumscore 2 
6  Voorbeelden van juiste sociaal-economische gevolgen zijn: 

• relatief hogere kosten voor gezondheidszorg en oudedagsvoorzieningen als gevolg van de 
toename van het aandeel bejaarden  

• gebrek aan arbeidskrachten als gevolg van de afname van het aandeel productieve 
leeftijdsgroepen  

per juist gevolg 1

Maximumscore 2 
7  Uit het antwoord moet blijken dat: 

• ongeveer de helft van de Antillianen in Amsterdam in het stadsdeel Zuidoost woont  1
• en dat in dat stadsdeel sprake is van grote werkloosheid (52e druk: kaart 24D, 51e druk: 

kaart 20D) 1
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Opgave 3 

Maximumscore 1 

A

8  het BNP per hoofd van de bevolking 

Maximumscore 1 
9  Uit het antwoord moet blijken dat Jemen dichter bij de Arabische Golfstaten ligt dan 

Maleisië.

Maximumscore 1 
10  complementariteit 

Maximumscore 2 
11  Voorbeelden van een juiste hypothese zijn: 

• Naarmate Jemen zich economisch meer ontwikkelt, zal het aantal arbeidsmigranten naar de 
Arabische Golfstaten afnemen. 

• Naarmate het met de economische ontwikkeling van Jemen slechter gaat, zal het aantal 
arbeidsmigranten naar de Arabische Golfstaten toenemen. 

Opgave 4 

Maximumscore 3 
12  Voorbeelden van juiste redenen zijn: 

• Het tracé van de Betuwelijn is langer. 
• De Betuwelijn gaat bijna geheel over nieuw spoor. 
• De ondergrond van de Betuwelijn is slapper. 
• De Betuwelijn gaat door dichter bevolkt gebied, waardoor meer extra aanpassingen nodig 

zijn.
• Het tracé van de Betuwelijn is dubbelsporig. 

per juiste reden 1

Maximumscore 2 
13  Voorbeelden van juiste redenen zijn: 

• Deze trajecten doorsnijden de stad niet. 
• Deze trajecten gaan niet door een belangrijk natuurgebied / de Meinweg. 

per juiste reden 1

Opgave 5 

Maximumscore 2 

ntwoorden Deel-
scores

14  • Ierland 1
• Denemarken 1

Maximumscore 2 
15  Voorbeelden van juiste veranderingen zijn: 

• Er zullen minder vervoersstromen op de kaart te zien zijn. 
• Vervoersstromen van 0,1 tot 2 miljoen ton zullen praktisch ontbreken. 
• De lijnen tussen de regio’s zullen ontbreken. 

per juiste verandering 1
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Maximumscore 2 

Antwoorden Deel-
scores

16  Uit de verklaring moet blijken dat: 
• dit punt (de haven van Rotterdam) verreweg de grootste haven van Nederland is 1
• waar goederen worden geïmporteerd en gedistribueerd / verzameld  en geëxporteerd  1

Maximumscore 1 
17  aardgas 
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