
Migratie en mobiliteit

Opgave 1 

Maximumscore 2 

1  Voorbeelden van een juiste verklaring zijn: 

• De aanwezigheid van een groot asielzoekerscentrum in een bepaald economisch-geografisch 

gebied veroorzaakt een hoger percentage asielzoekers. 

• In een dun bevolkt economisch-geografisch gebied zal een klein aantal asielzoekers leiden 

tot een relatief hoog percentage asielzoekers. 

Maximumscore 2 

2  • Flevoland 1

• Friesland 1

Maximumscore 3 

3   De ruimtelijke verschillen worden dan groter 1

Uit de uitleg moet blijken dat hoe kleiner de teleenheid is, hoe beter de onderlinge 

verschillen zichtbaar zullen zijn 2

Maximumscore 2 

4  Voorbeelden van een juiste verklaring zijn: 

• Die instroom is mede afhankelijk van het toelatingsbeleid in de andere Europese landen. 

• Die instroom is afhankelijk van de politieke en economische ontwikkelingen in de 

emigratielanden. 

Antwoorden Deel- 

scores 
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Opgave 2 

Maximumscore 2 

5  De titel moet op de binnenlandse migratie van China betrekking hebben. 

Voorbeelden van juiste titels zijn: 

• Chinese boeren kunnen zich gemakkelijker in de stad vestigen 

• Regels voor ruraal-urbane migratie in China versoepeld 

• Beperkt aantal steden komt in aanmerking voor vrije vestiging 

Maximumscore 2 

6  Voorbeelden van juiste argumenten zijn: 

• Er is veel voedsel nodig voor de steden. 

• Er is onvoldoende woonruimte in de stad voor de opvang van de migranten. 

• Er is onvoldoende werk in de steden voor nieuwe migranten. 

• Er zijn veel arbeiders nodig op het platteland. 

per juist argument 1



Maximumscore 2 

7  • Uit de uitleg moet blijken dat door het lidmaatschap van de Wereldhandelsorganisatie veel 

Chinese boeren concurrentie zullen krijgen uit het buitenland 1

• waardoor ze moeten stoppen met hun bedrijf (en wegtrekken naar de stad om daar werk te 

zoeken) 1

Maximumscore 2 

8  Uit de uitleg moet blijken dat door het lidmaatschap van de Wereldhandelsorganisatie: 

• de markt voor Chinese (industrie)producten wordt vergroot 1

• waardoor er meer werkgelegenheid in de steden ontstaat 1

Maximumscore 2 

9  Voorbeelden van juiste kolomtitels zijn: 

• beroepsbevolking in de landbouw 

• beroepsbevolking in de diensten 

• landbouw in BBP 

per juiste titel 1

Opgave 3 

Maximumscore 3 

10  Voorbeelden van juiste oorzaken zijn: 

• toegenomen vrije tijd 

• gezinsverdunning of vormen daarvan 

• het groeikernenbeleid / het beleid van de gebundelde deconcentratie 

• tekortschieten van openbaar vervoer 

• toename van mobiliteit van vrouwen 

• toename van mobiliteit van oudere generaties 

• groei van de bevolking 

• introductie van ICT 

per juiste oorzaak 1

Maximumscore 1 

11  Voorbeelden van een juist argument zijn: 

• Het is erg duur om de daar gevestigde glastuinbouwbedrijven uit te kopen. 

• Het grote economische belang van de glastuinbouw in het Westland wordt door de overheid 

erkend. 

Antwoorden Deel- 

scores

Maximumscore 3 

12  Voorbeelden van een juiste kaart en juiste argumentatie zijn: 

• 55C (61C): Hier staat het behoud of het herstel van de natuur voorop. 

• 55D (61D): Hier bevindt zich een natuurgebied, bestaand of te ontwikkelen. 

• 53D (59D): Utrechtse Heuvelrug is van belang voor het toerisme. 

• voor juiste kaart 1

• voor juist argument 2

Maximumscore 2 

13  Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 

• Het spoorwegnet in Nederland is zeer dicht vergeleken met dat van de EU 1

• waardoor relatief meer plaatsen met een groot reizigersaanbod met elkaar worden 

verbonden 1
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