
 Antwoordmodel

Migratie en Mobiliteit 

Maximumscore 4 

1  A: Uit de gegevens van bron 3 blijkt dat van de Zuid-Amerikaanse landen Bolivia tot de 

landen hoort met verhoudingsgewijs weinig mensen woonachtig in de stad 2

B: Voorbeelden van een juiste uitleg zijn: 2

• In dit opzicht loopt Bolivia nog achter op de meeste andere Zuid-Amerikaanse landen, waar 

al eerder een concentratie van de bevolking in de steden plaatsvond. 

• Uit de gegevens van bron 3 blijkt dat tussen 1980 en 2000 de bevolking op het platteland 

van Bolivia nauwelijks toeneemt, maar dat de stedelijke bevolking explosief groeit. 

Maximumscore 4 

2  A: Voorbeelden van juiste steden zijn:  2

• Los Angeles 

• New York 

• Tokyo 

• Osaka

per juiste stad 1

B: Uit de verklaring moet blijken dat in de landen waarin deze steden liggen de 

welvaartsverschillen tussen stad en platteland relatief klein zijn. De pushfactoren om van 

het platteland naar de stad te trekken, zullen daar minder sterk zijn 2
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Maximumscore 4 

3  A:   

• Los Angeles 1

• New York  1

B: Voorbeelden van juiste oorzaken zijn: 2

• In deze steden is verhoudingsgewijs veel werkgelegenheid. 

• Deze steden zijn welvarend. 

• Deze steden hebben een positief imago. 

per juiste oorzaak 1

Maximumscore 2 

4  A: C  1

B: A  1

Maximumscore 2 

5  Voorbeelden van een juiste verklaring zijn: 

• Door de volgmigratie waren de migranten over een groot aantal leeftijdsgroepen verdeeld. 

• De migratiestroom is er al sinds de jaren zestig, zodat de vermindering die hierdoor 

ontstaan is over vele leeftijdsgroepen is verdeeld. 

Maximumscore 2 

6  Voorbeelden van een juiste verklaring zijn: 

• Hoe groter de afstand tot Tilburg hoe hoger de reiskosten (en hoe groter de reistijd). 

• Gemeenten die verder van Tilburg afliggen, kunnen dichterbij andere grote steden liggen, 

waardoor de forensen eerder naar deze steden reizen dan naar de gemeente Tilburg. 

per juiste verklaring 1



Maximumscore 4 

7  A: 

• de werkzame beroepsbevolking (× 1000) 1

• het totaal aantal arbeidsplaatsen (× 1000) 1

B: Het verschil tussen de werkzame beroepsbevolking en het totale aantal arbeidsplaatsen is 

in Berkel-Enschot veel groter dan in Hilvarenbeek, met als gevolg dat je uit Berkel-Enschot 

een groter aantal pendelaars mag verwachten dan uit Hilvarenbeek 2

Maximumscore 4 

8  A: Voorbeelden van juiste aanwijzingen zijn: 2

• Noord-Brabant is minder dichtbevolkt. 

• In Noord-Brabant zijn veel minder files.  

• In Noord-Brabant liggen de dichtbevolkte gebieden verder van elkaar. 

• Noord-Brabant heeft veel plaatsen zonder NS-station 

per juiste aanwijzing 1

B: Voorbeelden van een juiste uitleg zijn: 2

• Bij een lagere bevolkingsdichtheid is er minder draagvlak voor een uitgebreid openbaar-

vervoernet.  

• Als er minder files zijn dan is het openbaar vervoer als alternatief minder aantrekkelijk. 

• Als dichtbevolkte gebieden verder uit elkaar liggen dan zijn er minder goede mogelijkheden 

om een groot openbaarvervoernetwerk op te zetten tussen deze gebieden onderling. 
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Maximumscore 2 

9  Uit het antwoord moet blijken dat bij het verplaatsingsmotief onderwijs het openbaar vervoer 

veruit de belangrijkste wijze van verplaatsen is in het totaal van verplaatsingen (bijna 48%). 

Bij alle andere verplaatsingsmotieven is de auto de belangrijkste wijze van verplaatsen. 

Maximumscore 2 

10  Voorbeelden van juiste ontwikkelingen zijn: 

• de toenemende vergrijzing/veroudering 

• de afname van het aantal personen per huishouden 

• toename van het aantal echtscheidingen 

per juiste ontwikkeling 1

Antwoorden 




