
Explicitering bij de eindtermen Aardrijkskunde BB     
Leefbaarheid en zorg in stedelijke en landelijke gebieden 
 
Geldend bij centraal examen 2007 
De aanvullende specificaties zijn vet gedrukt. 
 
De kandidaat kan 
 
Eindterm 1 
de woon- en leefsituatie in buurten en wijken van Nederlandse steden en dorpen beschrijven en 
vergelijken.  
In dat verband kan hij/zij 
 de woon- en leefomstandigheden in buurten en wijken beschrijven. Daarbij betrekt hij/zij 

geografische kenmerken als 
- woningen, met name woningtypen en woningkwaliteit 

 hoogbouw 
 laagbouw 
 alleenstaande woningen 
 rijtjeshuizen 
 koopwoning 
 huurwoning 

- woonomgeving, met name de verhouding bebouwde/onbebouwde ruimte en de functies 
van de onbebouwde ruimte 

 woonomgeving 
 bevolkingsdichtheid 
 dorp 
 buurt 
 wijk 
 stad 
 stadsgewest 

- verkeerssituaties, met name het stratenpatroon, het soort straten, het soort verkeer en de 
verkeersintensiteit 

 infrastructuur 
 verkeersintensiteit 

- voorzieningenstructuur, met name de beschikbaarheid en bereikbaarheid van 
voorzieningen, vooral op het terrein van de gezondheidszorg en sociaal culturele 
activiteiten 

 bereikbaarheid 
 mobiliteit 
 drempelwaarde 
 dienstverlening 

 
-  samenstelling van de bevolking, met name sociaal-economisch, demografisch en cultureel    
 

 forensisme 
 urbanisatie 
 suburbanisatie 
 verstedelijking 
 vergrijzing 

 
 
 
 uitleggen hoe deze kenmerken van invloed zijn op de waardering van de woon- en 

leefomstandigheden door de bevolking 
 leefbaarheid 
 leefomstandigheden 

 



 buurten en wijken met elkaar vergelijken ten aanzien van woon- en leefomstandigheden en de 
waardering ervan 

 basisvoorzieningen 
 stadsvernieuwing 
 renovatie 
 sanering 
 verpaupering 
 verzorgingsgebied 
 voorzieningenniveau 
 achterstandswijk 
 sportvoorzieningen 
 groenvoorzieningen 

 
Eindterm 2 
De verschillen tussen stedelijke en landelijke gebieden met betrekking tot de gezondheidstoestand 
van de bevolking in Nederland beschrijven en vergelijken met de situatie in een belangrijk mediterraan 
herkomstland van in Nederland levende migranten. 
In dat verband kan hij/zij 
 de ruimtelijke verschillen in gezondheidstoestand van de bevolking in Nederland beschrijven 

 allochtonen 
 autochtonen 
 migranten 
 culturele voorzieningen 
 gezondheidszorg 
 leefomstandigheden 

Daarbij betrekt hij/zij 
- verschillen in levensverwachting en sterfte verschillen in doodsoorzaken 

 geboortecijfer 
 geboorte-overschot 
 vestigingscijfer 
 vertrekcijfer 
 bevolkingsdiagram 
 migratie-overschot 
 levensverwachting 
 sterftecijfer 
 sterfte-overschot 
 zuigelingensterfte 
 ondervoeding 
 kwalitatieve honger 
 kwantitatieve honger 

 
- de ruimtelijke verschillen in gezondheidstoestand in Nederland vergelijken met die in een belangrijk 
mediterraan herkomstland van migranten in Nederland  

 ontwikkelingspeil 
 welvaartspeil 
 analfabetisme 



Topografie 
*Randstad 
*Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht 
*De Nederlandse provincies 
*Marokko, Turkije 
*Suriname 
*Nederlandse Antillen 
*Indonesië
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