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Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
 

Dit examen bestaat uit 30 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 40 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
woensdag 20 juni

9.00 - 10.30 uur

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________



Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

pen vragen 
 antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 

t meer 

eefbaarheid en zorg in stedelijke en landelijke gebieden 
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C 
D 

A 
B 
C 
D
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X
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 (1) 

 
O
Geef niet meer
gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geef
dan twee redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling 
meegeteld. 
 

L
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1p 1 p kaart 1 staat Arnhem en omgeving. Veel middelbare scholieren gaan elke 

Wolfheze en Safiya woont in 

aar het voorzieningenniveau in deze drie plaatsen. 
l gaan? 

 

O
dag naar Arnhem. Ook Carlijn, Dada en Safiya. Ze zijn alledrie net veertien 
geworden en wonen nog bij hun ouders.  
Carlijn woont in Giesbeek, Dada woont in 
Zevenaar.  
We kijken n
Welke van deze drie scholieren kan niet met de trein naar schoo
A Carlijn uit Giesbeek 
B Dada uit Wolfheze 
C Safiya uit Zevenaar
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foto 1 
Wegwijzer naar McDonald’s  
 

 
 

1p 2 McDonald’s is een internationale restaurantketen met veel restaurants in 
Nederland. Ook in het centrum van Arnhem bevindt zich een restaurant van  
McDonald’s. 
Wat kun je zeggen over het verzorgingsgebied van deze McDonald’s in 
Arnhem? 
A Het verzorgingsgebied beperkt zich tot de stad Arnhem.  
B Het verzorgingsgebied beperkt zich tot de provincie Gelderland. 
C Het verzorgingsgebied beperkt zich tot Nederland. 
 

1p 3 Hieronder staan vier voorzieningen van een wijk of buurt. 
− een supermarkt 
− een postkantoor 
− een bibliotheek 
− fietspaden 
Welke voorziening verhoogt de verkeersveiligheid van een wijk of buurt? 
A een supermarkt 
B een postkantoor 
C een bibliotheek 
D fietspaden  
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tekst 1 
streeks 1980 

Een boek uit 1981 beschrijft de gemiddelde afstand tussen huis en winkels op 
het platteland en in de stad in Nederland: ‘De afstand tussen huis en winkels in 
de buurt wisselt van 700 meter in de stad tot 1,2 kilometer op het platteland.  
De afstand tot echt uitgebreide voorzieningen, zoals een groot warenhuis, zoals 
de Bijenkorf, varieert van 4 tot 7 kilometer’. 
 
 

2p 4 Naar aanleiding van tekst 1 vragen Alice en Kim zich af hoe het komt dat de 
afstand tot zo’n groot warenhuis, zoals de Bijenkorf, zo veel groter is dan de 
afstand tot winkels in de buurt. 
Kim zegt: ”De afstand tot zo’n groot warenhuis is groter omdat de 
drempelwaarde hoger is.” 
Alice zegt: “De afstand tot zo’n groot warenhuis is groter omdat de reikwijdte 
groter is.” 

 Omcirkel hieronder achter Kim en Alice of zij gelijk hebben of niet. 
Kim:  gelijk  /  ongelijk 
Alice:  gelijk  /  ongelijk 

 

n 

Onderzoek naar afstanden om
 

 
1p 5 In 2006 is opnieuw een onderzoek gedaan naar de afstand tussen huis en

winkels in de buurt.  
sultaat zijn geweest van dit onderzoek in 2006? Wat zal het re

De gemidA delde afstand tussen huis en winkels op het platteland in 
Nederland is kleiner geworden. 
De gemB iddelde afstand tussen huis en winkels op het platteland in 
Nederland is gelijk gebleven. 
De gemiddelde afstand tussen huis en winkels op het platteland iC 
Nederland is groter geworden. 
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tekst 2 
Grote veranderingen in de woonwijk Blekkerhoek in Raalte 

oor nieuwe woningen. 
 opgeknapt worden en aangepast aan deze tijd. 
 als seniorenwoning1) geschikt gemaakt worden. 

 
In de gemeente Raalte gaat in de woonwijk Blekkerhoek heel wat veranderen. 
De woningen in deze wijk zijn in de jaren vijftig gebouwd. 
Ze zijn verouderd en voldoen niet meer aan de huidige eisen.  
De woningen kunnen 
1 gesloopt worden en vervangen worden d
2
3
 
1) Seniorenwoningen zijn woningen voor mensen van 55 jaar en ouder. 
 
 
kaart 2 
Raalte  
 

0 50 100 km

Raalte

 
 

1p 6  
Ble ehandeling van het thema Leefbaarheid in 

e aardrijkskundeles bespreken de leerlingen tekst 2. 
oop zegt: “In de tekst wordt zowel gesproken over sanering als over renovatie.” 

Karel zegt: “In de tekst wordt alleen gesproken over renovatie.” 
Marieke zegt: “In de tekst wordt alleen gesproken over sanering.” 
Wie heeft er gelijk? 
A Joop 
B Karel 
C Marieke 
 

2p 7 Seniorenwoningen zijn bestemd voor mensen van 55 jaar en ouder. 
 Noem twee voordelen van dit soort woningen voor de bewoners. 

 
1 ......................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 
2 ......................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 

In het artikel wordt een aantal mogelijkheden genoemd om de woonwijk
kkerhoek op te knappen. Bij de b

d
J
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foto’s 2, 3 en 4   
Drie foto’s van verschillende woonwijken  
 
foto 2     foto 3 
 

 

foto 4 
 

 
 

ant een artikel over sanering in een woonwijk. 1p 8 
 vindt Lisanne foto’s van verschillende wijken. 

nwijk zal deze sanering waarschijnlijk plaatsvinden? 
jk op foto 2 

 

Lisanne ziet in de kr
In een atlas
In welke woo
A de woonwi

de woonwijk op foto 3 B
C de woonwijk op foto 4 
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kaart 3 
Herkomst hartoperatiepatiënten van twee ziekenhuizen, januari 1995 tot en 

et juni 1996   m
 

0 25 50 km

Aantal patienten van 15 jaar en ouder,
per 100 000 inwoners, die een hart-
operatie hebben ondergaan

minder dan 5
  5 - 10
10 - 50
50 of meer

Utrecht
Nieuwegein H

H

Legenda:

 
 

1p 9 In de twee ziekenhuizen, die op kaart 3 zijn aangegeven met een H, worden 
grote en ingewikkelde hartoperaties uitgevoerd.  
Het verzorgingsgebied van de beide ziekenhuizen is 
A de stad Utrecht. 
B de regio Utrecht. 
C een groot deel van Nederland. 

ikkelde hartoperaties 

en? 

. .................................................................................... 

 
 

 
1p 10 In Nederland zijn heel wat ziekenhuizen.  

In een beperkt aantal ziekenhuizen worden grote en ingew
uitgevoerd. 

 Wat is daarvoor de red
 
.... ...................................
 
............................................................................................................................
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diagram 1  
Bevolkingsdiagram, 1999  
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1p 11 Naar aanleiding van bovenstaand bevolkingsdiagram ontstaat in de klas een 
discussie over de volgende vraag: Waarom is het aantal vrouwen van 70 jaar en 
ouder veel groter dan het aantal mannen van 70 jaar en ouder? 
Huriye zegt: “Dat komt doordat er meer meisjes worden geboren.” 
Karel zegt: “Dat komt doordat vrouwen een hogere levensverwachting hebben.” 
Kim zegt: “Dat komt doordat de vergrijzing bij de vrouwen veel kleiner is.” 
Welke leerling heeft gelijk? 
A Huriye 

 Karel 

2p 12 
s van een stad kan 

. ...................................................................... 

. 

............................................................................ 

B
C Kim 
 
Het aantal inwoners van een stad kan toenemen. 

 en waardoor het aantal inwonerNoem twee reden
toenemen. 

 
 . .................................................1

 
...........................................................................................................................
 
2 .. ...........................................
 
............................................................................................................................ 
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kaart 4 
Turkije, gemiddeld inkomen per inwoner, per provincie, 1996 in euro’s  
 

100 200 km0
Legenda:
gemiddeld inkomen per inwoner, per provincie, 1996 in euro s

minder dan 1600 1600 - 2400 3200 of meer

Georgie

Iran
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Gr.
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hting 
ije.” 

e gemiddelde levensverwachting zal overal in Turkije even hoog 

el hieronder achter de cijfers 1, 2 en 3 of deze uitspraak juist is of 
onjuist. 

3 ist 

ezondheidszorg en bevolking in enkele landen in 2000 

land P land Q land R 

 
2p 13 Het welvaartsniveau in een land of gebied is van invloed op de 

levensverwachting. In de klas ontstaat hierover een discussie.  
Drie leerlingen doen de volgende uitspraken. 
Jeroen zegt: “Als we naar Turkije kijken dan zal de gemiddelde 
levensverwachting het hoogst zijn in Oost-Turkije.” 
Pelin zegt: “Als we naar Turkije kijken dan zal de gemiddelde levensverwac
het hoogst zijn in West-Turk
Naimi zegt: “D
zijn.” 

 Omcirk

1 uitspraak van Jeroen:  juist  /  onjuist 
2 uitspraak van Pelin:  juist  /  onjuist 

uitspraak van Naimi:  juist  /  onju
 
tabel 1 
G
 
 
zuigelingensterfte in ‰ 49 4 5 
kraamvrouwensterfte in ‰ 180 7 10 
levensverwachting in jaren 71 78 79 
ingeënte kinderen onder 1 jaar in % 79 95 97 

 
In de tabel 1p 14 staan gegevens over de gezondheidszorg van enkele landen.  
In willekeurige volgorde zijn dit Frankrijk, Nederland en Turkije. 
Welke gegevens horen bij Turkije? 
A land P 
B land Q 
C land R 
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kaart 5 
De wereld  
 

0 2500 5000 km
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1p 15 n 4.  
jfers? 

Op kaart 5 staan vier landen aangegeven met de cijfers 1, 2, 3 e
In welk antwoord staan de juiste namen achter de ci
 1 2 3 4 
A  Indonesië Suriname Turkije Marokko 
B  Indonesië Suriname Marokko Turkije 
C  Suriname Marokko Indonesië Turkije 
D  Suriname Marokko Turkije Indonesië 

 
1p 16 oeilijkst te organiseren zijn? 

 Turkije 

In welk land zal de gezondheidszorg het m
A Indonesië 
B Marokko 
C
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Migratie en de multiculturele samenleving 
 
 
tekst 3 
Multiculturele sportdag  
 
In een sportpark wordt een multiculturele sportdag  
georganiseerd door migrantenorganisaties. 
Op het programma staan onder andere volleybal, atletiek,  
jeu de boules en een demonstratie Turks olieworstelen. 
Het doel is om door middel van sport … X … verschillende  
culturen te bevorderen. 
 
 

1p 17 In een sportpark werd in september 2005 een sportdag georganiseerd. 
Bij de letter X is de tekst open gelaten. 
Welke woorden moeten op de stippellijn bij de letter X worden ingevuld? 
A inburgering van 

 integratie van 

 

B
C segregatie tussen 
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kaart 6      tekst 4  
van Chinezen in Nederland Herkomst 
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 schatting 
100.000 Chinezen in 
Nederland. Ze zijn 

it verschillende 
landen en ze spreken 

de talen. Slechts 
% van de Chinezen is 

afkomstig uit China. 
gkong, Indonesië en 

Suriname zijn andere, 
belangrijke landen van 
herkomst. 

ar 
Nederland om er te werken 

vrachtschepen, als 
pindaverkopers en later als 
kok of kelner in de 
restaurants. 

 
1p 18 Hoe kun je de in bovenstaande tekst genoemde Chinezen het beste noemen? 

A arbeidsmigranten 
B gezinsherenigers 
C gezinsvormers 
D politieke vluchtelingen 
 

1p 19 Welke groep Chinezen zal de minste problemen hebben gehad met de integratie 
in de Nederlandse samenleving? 
A De Chinezen die uit China komen. 
B De Chinezen die uit Hongkong komen. 
C De Chinezen die uit Suriname komen. 
 

35

Hon

Ze kwamen na

als stoker op 
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tabel 2 
Bevolking van Almere verdeeld naar herkomst, 2004  
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n, verdeeld naar lan
 

1p 20 Tabel 2 laat de bevolking van de stad Almere in 2004 zie d 
van herkomst. 

e grootste groep inwoners in Almere die niet in Nederland is geboren, komt uit 
 de Nederlandse Antillen. 

s-Indië. 

2p 21 n de allereerste bewoners van de stad Almere de 
leutel van hun nieuwe huis. Vanaf die datum is de stad gaan groeien. 

 het aantal autochtonen. 
erd als in Amsterdam. 
n 2 of deze uitspraak juist is of 

onjuist. 
uitspraak 1:  juist  /  onjuist 
uitspraak 2:  juist  /  onjuist 
 

D
A
B Suriname. 
C Marokko. 
D voormalig Nederland
 
Op 30 november 1976 krege
s
Hieronder staan twee uitspraken over Almere.  
Gebruik hierbij ook tabel 2. 
1 Het aantal allochtonen is groter dan
2 In Almere zijn evenveel buurten gesane

 Omcirkel hieronder achter de cijfers 1 e
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tekst 5 
Aantal asielzoekers in de Europese Unie, periode 2003 - 2004 

Het aantal asielzoekers in de Europese Unie (EU) blijft sterk dalen. 
De EU telde in 2004 ongeveer 282.000 asielzoekers.  
Ten opzichte van 2003 is het aantal met eenvijfde deel gedaald.  
 
 

2p 22 Hieronder staan vier mogelijke redenen waarom steeds minder mensen asiel 
aanvragen in de Europese Unie. 
1 Er zijn geen oorlogen meer in de wereld. 
2 Europa is veel strenger geworden bij het toelaten van asielzoekers. 
3 In veel Europese landen ging het in deze periode minder goed met de 

economie. 
4 Veel Afrikaanse landen hebben nu een tekort aan werknemers. 
Twee van deze redenen zijn juist 

 Welke twee redenen zijn juist? 
 
............................................................................................................................ 

... 

. 

................................................................................................... 

 

 
.........................................................................................................................
 
...........................................................................................................................
 
.........................
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kaarten 7 en 8 
Vergrijzing in 1995 en 2025   
 

(verwacht) percentage bejaarden van de totale bevolking per provincie 

10 - 12
12 - 14
14 - 16

18 - 20
20 - 22
22 - 24
24 of meer
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Legenda: Legenda:
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1995 2025

 
 
 

2p 23  2025 verwachten we dat de vergrijzing in het westen minder zal zijn dan in de 

ogelijke redenen zijn: 

 migratie van vooral ouderen vanuit het westen naar andere delen van 
Nederland 

3 hoger sterfte-overschot in het westen dan in de rest van Nederland 
Twee van deze redenen zijn juist. 

 Welke twee redenen zijn juist? 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 
 

In
rest van Nederland. 
M
1 de komst van vooral jongere migranten naar de Randstad 
2
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foto 5 
De minister op werkbezoek, 2005  
 

 
 
 
kaart 9      kaart 10 
Spreiding van allochtonen uit Stadsdelen van Den Haag 
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De Minister van Vreemdelingenzaken en Integratie kreeg tijdens een 
werkbezoek aan het Haagse zorgcentrum Transvaal allerlei hapjes aangeboden. 
In dit zorgcentrum komen veel Surinamers van hindoestaanse afkomst. 
Walter en Lisette van klas 4B bespreken foto 5 en de kaarten 9 en 10. 
Hiermee zoeken zij uit in welk stadsdeel het zorgcentrum Transvaal ligt. 
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1p 24 ntwoord van Walter en Lisette is juist? 
broek. 

 Zorgcentrum Transvaal ligt in Scheveningen. 
C Zorgcentrum Transvaal ligt in Loosduinen. 
D Zorgcentrum Transvaal ligt in het Centrum. 
 
 
tekst 6 
Werken aan een prettige en leefbare wijk 
 
Stadsdelen die door … X ... onleefbaar zijn geworden, moeten worden 
aangepakt. Desnoods met gedwongen verhuizingen.  
Maar ook de wijk en de buurt zelf spelen een grote rol bij het werken aan 
een prettige en leefbare wijk. 
 
 

1p 25 Welk woord is op de stippellijn bij X in bovenstaande tekst weggelaten? 
A integratie 
B segregatie 

 stadsvernieuwing 
 verpaupering 

u mogelijk 

en Haag - De 31 grootste steden in Nederland hoeven straks kansarme 
bewoners niet meer in oude wijken toe te laten. 
 
 

2p 26 Hieronder staan drie mogelijke redenen van de regering om deze maatregel in te 
voeren. 
1 om de segregatie in de stad te verminderen 
2 om verdere verpaupering van oude wijken tegen te gaan 
3 om suburbanisatie van allochtonen tegen te gaan. 

 Omcirkel hieronder achter de cijfers 1, 2 en 3 of deze mogelijke reden juist is 
of onjuist. 

reden 1:  juist  /  onjuist 
reden 2:  juist  /  onjuist 
reden 3:  juist  /  onjuist 

Welk a
A Zorgcentrum Transvaal ligt in Seg
B

C
D
 
 
tekst 7 
Hard ingrijpen in wijken is n
 
D
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tekst 8      foto 6 
engd naar school  

ver de Roosendaalse basisscholen 
oet desnoods worden bevorderd 

n leerlingenstop,” zegt de 

Gemengd naar school Gem
  

 

“Een goede verdeling van allochtone 
leerlingen en autochtone leerlingen 
o
m
door ee
onderwijswethouder. 

 
 

1p 27 ande tekst wil de onderwijswethouder van Roosendaal de 
 autochtone leerlingen beter verdelen over alle 

sendaal. Desnoods door een leerlingenstop op enkele 

en nadeel ervan is echter 
de afstand naar school groter kan worden. 

n. 
  

Volgens bovensta
allochtone leerlingen en
basisscholen in Roo
cholen. s

E
A dat 
B dat er erg grote scholen zullen ontstaa

dat ouders meer schoolgeld zullen moeten gaan betalen.C
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diagram 2 
Uitkeringen aan drie verschillende groepen mensen   
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2p 28 Tijdens de aardrijkskundeles van mevrouw De Wilde wordt bovenstaande grafiek 
besproken. 
Meriam zegt: ”Logisch dat de groep niet-westerse immigranten met een uitkering 
zo groot is. Veel niet-westerse immigranten zijn asielzoekers en die mogen nog 

iet werken.” 

r 

 
 
 
 
 

n
Josien zegt: ”Veel niet-westerse immigranten zijn vaak ongeschoold of niet 
voldoende geschoold. Hierdoor krijgen zij vaak moeilijker een baan en eerde
een uitkering.” 

 Omcirkel hieronder achter de namen Meriam en Josien of deze uitspraak 
juist is of onjuist. 

uitspraak Meriam:  juist  /  onjuist 
uitspraak Josien:  juist  /  onjuist 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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tekst 9  
Dubbele wachtlijsten 
 
Het Rotterdamse gemeentebestuur wil onder meer met  
dubbele wachtlijsten (één voor allochtone kinderen en één voor  
autochtone kinderen) bereiken dat er meer gemengde scholen  
komen en minder zwarte scholen.  
 
 

2p 29 Hieronder staan twee uitspraken naar aanleiding van tekst 9. 
1 Te weinig gemengde scholen is het probleem van alle gemeenten in 

Nederland. 

l hieronder achter de cijfers 1 en 2 of deze uitspraak juist is of 

ist  /  onjuist 

rote stad  

2 Taalachterstand komt alleen voor op zwarte scholen in de vier grote steden. 
 Omcirke

onjuist. 
uitspraak 1:  juist  /  onjuist 
uitspraak 2:  ju
 
foto 7 
Een flat in een g
 

 
 

1p 30 Bovenstaande foto is genomen in een grote stad ergens in Nederland. 
In deze flat wonen waarschijnlijk veel 
A westerse immigranten. 
B niet-westerse immigranten. 
C autochtone Nederlanders. 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 

behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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	Een flat in een grote stad  



