
LET OP: Je kunt dit examen maken met de 52e druk of met de 51e druk van de atlas. 

Schrijf op de eerste regel van je antwoordblad welke druk je gebruikt, de 52e of de 51e.

Elke opgave bestaat uit enkele vragen. Bij elke vraag kun je, indien gewenst, de atlas gebruiken.  

De kaartnummers in de vragen verwijzen naar de 52e druk, of, als ze tussen haakjes staan, naar de 

51e druk van de atlas. 

Migratie en mobiliteit 

Opgave 1  Bevolkingsontwikkelingen in Marokko 

Het urbanisatietempo van Marokko is hoger dan dat van Egypte. 

1p 1  Met welke kaart (cijfer en letter geven) kun je dit het beste aantonen?  

Het hoge urbanisatietempo in Marokko heeft gevolgen voor de steden en voor het 

platteland. 

2p 2  Geef twee ruimtelijke gevolgen van het hoge urbanisatietempo voor de grotere steden. 

2p 3  Geef een algemeen demografisch gevolg en een specifiek demografisch gevolg van het hoge 

urbanisatietempo voor het platteland in Marokko. 

De migratie vanuit Marokko naar Nederland is te onderscheiden in drie verschillende fasen.  

1p 4  Welke vorm van migratie vanuit Marokko naar Nederland komt nu nog het meeste voor? 

De migratie vanuit Marokko naar Nederland is de laatste jaren sterk afgenomen. 

2p 5  Geef hiervoor twee redenen, elk vanuit een andere dimensie. 

Opgave 2  Vakantie van Nederlanders naar landen in Europa 

Gemiddelde duur van de vakanties langer dan vier dagen vanuit Nederland naar een 

aantal Europese bestemmingen 

Europese bestemmingen 
Gemiddelde duur van de 
vakanties in aantal dagen in 2002 

Verenigd Koninkrijk   8,8 

België   9,6 

Duitsland   9,6 

Spanje  13,2

Griekenland  13,5

Turkije  12,3

bron: CBS, 2004 

Je krijgt de volgende onderzoeksvraag: 

Wat is de relatie tussen de gemiddelde vakantieduur van Nederlanders en de landen waar zij 

naar toe gaan? 

2p 6  Formuleer een aannemelijke geografische hypothese bij deze onderzoeksvraag op basis van 

bron 1. 

2p 7  Beargumenteer waarom deze hypothese aannemelijk is.  

2p 8  Welk begrip uit de interactietheorie van Ullman kun je het beste gebruiken om een 

mobiliteitsstroom als toerisme te verklaren? 

Verklaar je keuze. 

bron 1 
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Tot in de jaren zestig van de 20e eeuw was een reisje naar de Middellandse Zee vooral 

weggelegd voor de elite. Daarna hebben veranderingen in de transporteerbaarheid van 

toeristen het massatoerisme mogelijk gemaakt. 

3p 9  Geef drie voorbeelden van ontwikkelingen in de ‘transporteerbaarheid’ van toeristen die het 

massatoerisme naar de Middellandse Zee mogelijk hebben gemaakt.  

Opgave 3  Segregatie in de vier grote steden 

Segregatie-indices* voor niet-westerse allochtonen 

 1995 2004 

Amsterdam 31 36 

Rotterdam 45 39 

Den Haag 51 46 

Utrecht 33 37 

*De segregatie-index loopt van 0 tot 100 procent. Bij 0 procent is er geen sprake van 

gescheiden groepen, terwijl bij 100 procent de groepen volledig gescheiden zijn.  

bron: Dagavos et al., 2003 en CBS Statline 

In bron 2 is de ontwikkeling van de segregatie-index van niet-westerse allochtonen in de 

vier grote steden te zien. 

Autochtonen hebben door hun ruimtelijk gedrag op twee manieren bijgedragen aan de in 

bron 2 getoonde ontwikkeling van de segregatie-index in Amsterdam.

2p 10  Welke twee manieren?  

Stelling: “De toekomstige stadsuitbreidingen van de vier grote steden zullen de  

segregatie-indices niet laten dalen.” 

2p 11  Geef vanuit twee verschillende dimensies een argument om deze stelling te ondersteunen. 

Noem in je antwoord ook de gebruikte dimensies. 

Segregatie-indices per groep allochtonen in Rotterdam

 1996 2002

Turken 52 46

Marokkanen 47 41

Surinamers 29 22

Overige niet-westerse allochtonen 16 24 

Totaal 45 39

bron: berekening auteur op basis van CBS-gegevens, Migranten in de Maasstad, Carlo van 

Praag en Marco Bik, Demos, jaargang 21, nummer 3 

Bron 3 laat een duidelijk verschil zien tussen de ontwikkeling van de segregatie-indices van 

Turken, Marokkanen en Surinamers enerzijds en van Overige niet-westerse allochtonen 

anderzijds in Rotterdam in de periode 1996-2002. 

2p 12  Geef een verklaring voor dit verschil in ontwikkeling en ga daarbij uit van de drie 

eerstgenoemde groepen allochtonen. 

De gemeente Rotterdam wil de verdere stijging van de segregatie-index van de groep 

‘Overige niet-westerse allochtonen’ tegengaan, omdat in deze groep zich veel zogenoemde 

‘kansarmen’ bevinden. Zo wil de stad in bepaalde wijken de toelating van ‘kansarmen’ van 

buiten de regio aan inkomenseisen onderwerpen. 

2p 13  Ben jij het eens of oneens met het stellen van inkomenseisen aan deze ‘kansarmen’? 

Motiveer je mening. 

bron 2 

bron 3 
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