
600051-2-649o 

Examen VMBO-BB 

2006 
 
 
 

 AARDRIJKSKUNDE CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 

Dit examen bestaat uit 32 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 40 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
woensdag 21 juni

9.00 - 10.30 uur

Naam kandidaat __________________________________ Kandidaatnummer _______________

                                          Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie www.sslleiden.nl.



600051-2-649o 2 ga naar de volgende pagina 

 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
MIGRATIE EN DE MULTICULTURELE SAMENLEVING 
 
foto 1 tekst 1 
1998: Op weg naar …….? 
 

 
 

1p  1 Op de stippellijn bij de letter X van tekst 1 moet nog wat worden ingevuld. 
Wat moet hier worden ingevuld? 
A arbeidsmigranten 
B economische vluchtelingen 
C gastarbeiders 
D politieke vluchtelingen 
 

A 
B 
C 
D

A 
B 
C 
D

XB (2) (3)X
X

A 
B 
C 
D

 (1) 

In zo’n kamp zitten, is wel heel 
anders dan lekker op een camping 
zitten, denkt Peter. 
Tjonge, het is me nogal wat, als je 
zomaar je land wordt uitgejaagd en 
in een ander land onderdak moet 
zoeken. 
Hij denkt weer terug aan wat hij las 
bij dat reisbureau: “Alles wordt 
voor u geregeld!” 
Hmm, dat zal niet voor die … X … 
het geval zijn. Hoewel ze naar een 
ander land reizen, gaan ze echt 
niet op vakantie. 
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kaart 1 
Europa    

 
 

1p  2 Foto 1 is op kaart 1 genomen. 
Waar op kaart 1 is foto 1 genomen? 
A op plaats K 
B op plaats L 
C op plaats M 
D op plaats N 
 

1p  3 Migranten uit België en Duitsland worden westerse allochtonen genoemd.  
Over het algemeen hebben westerse allochtonen minder problemen met integratie in 
Nederland dan niet-westerse allochtonen. 
Wat is daarvan de reden? 
A De culturele verschillen tussen Nederlanders en deze westerse allochtonen zijn niet 

zo groot. 
B De meeste westerse allochtonen zijn jonger dan 20 jaar. 
C Deze westerse allochtonen hebben allemaal een hoge opleiding. 
D Deze westerse allochtonen spreken geen Nederlands. 
 

1p  4 Een deel van de niet-westerse allochtonen hoort bij de achterstandsgroepen in ons land. 
Je kunt dat bijvoorbeeld zien aan het percentage werklozen onder de niet-westerse 
allochtonen. 

 Noem een andere reden waarom de niet-westerse allochtonen gemakkelijker gaan 
behoren tot de achterstandsgroepen in ons land. 

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

M

L

NK

Legenda:
K
L
M
N 

= Portugal
= Duitsland
= Italië
= Bosnië-Hercegovina 

0 400 800 km
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diagram 1 
Percentage niet-westerse allochtonen in tien gemeenten van Nederland,  
1 januari 2003   
 

 
1p  5 Diagram 1 geeft het percentage niet-westerse allochtonen aan op 1 januari 2003 in tien  

gemeenten van Nederland. In het diagram is de naam van één gemeente weggevallen.  
Welke plaatsnaam moet worden ingevuld op de stippellijn bij 1? 
A Amsterdam 
B Groningen  
C Maastricht 
D Zwolle 
 

Rotterdam
     1     

Den Haag
Schiedam

Almere
Utrecht

Lelystad
Arnhem

Dordrecht
Delft

0 10 20 30 40
%
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tabel 1 
Acht verschillende wijken in Rotterdam 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
Bevolkingsaantal  29.940 72.420 15.850 51.080 41.810 9.360 170 67.130
Percentage 
allochtonen 

 
34% 

 
60% 

 
21% 

 
37% 

 
16% 

 
3% 

 
4% 

 
40% 

 
1p  6 Tabel 1 gaat over acht verschillende wijken in Rotterdam, aangegeven met de cijfers 1 tot 

en met 8. Onder elk cijfer staat van die wijk het aantal inwoners en het percentage 
allochtonen.  
In welke twee wijken zul je waarschijnlijk vooral witte scholen aantreffen (zie tabel 1)? 
A in wijk 1 en wijk 4 
B in wijk 6 en wijk 7 
C in wijk 2 en wijk 4 
D in wijk 2 en wijk 8 
 

1p  7 Lisa en Jaap bekijken de cijfers van tabel 1. 
Lisa zegt: “Als je naar de cijfers kijkt dan is er duidelijk sprake van segregatie.” 
Jaap is het niet met haar eens. Hij zegt: “Er is helemaal geen sprake van segregatie.” 

 Wie heeft er gelijk? 
Kies eerst voor Lisa of Jaap en omcirkel de naam. 
Geef daarna de reden. 

 
Lisa / Jaap 
 
Reden: ................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
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kaarten 2, 3, 4 en 5 
Spreiding van allochtonen over de Nederlandse provincies, 1999   
 
kaart 2 kaart 3 

 
kaart 4 kaart 5 

0 50 100 km

Marokko
Nederland: gemiddeld 1,7%

Legenda:
minder dan 0,5
0,5 - 1,0
1,0 - 2,0
2,0 of meer

0 50 100 km

Indonesië/Nederlands Indië
Nederland: gemiddeld 2,5%

Legenda:
minder dan 2,0
2,0 - 2,5
2,5 - 3,0
3,0 of meer

 
 
1p  8 Op kaart 2 staat de spreiding van de Turkse allochtonen over de Nederlandse provincies 

weergegeven. 
Hieronder staan vier conclusies naar aanleiding van kaart 2. 
Welke conclusie is juist? 
A In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Overijssel is het percentage Turkse 

allochtonen het grootst. 
B In sommige provincies wonen geen Turkse allochtonen. 
C Turkse allochtonen wonen alleen in de provincie Limburg. 
D Turkse allochtonen wonen vooral in de noordelijke provincies van ons land. 
 

1p  9 Naast de Turkse allochtonen op kaart 2 staat op de kaarten 3, 4 en 5 de spreiding van 
andere allochtonen over de Nederlandse provincies weergegeven. 
Welke groep allochtonen woont het meest verspreid in Nederland? 
A allochtonen uit Indonesië/Nederlands Indië 
B allochtonen uit Marokko 
C allochtonen uit Suriname en de Nederlandse Antillen 
D allochtonen uit Turkije

0 50 100 km

Suriname en Antillen
Nederland: gemiddeld 2,7%

Legenda:
minder dan 1,0
1,0 - 2,0
2,0 - 3,0
3,0 of meer

0 50 100 km

Turkije
Nederland: gemiddeld 2,0%

Legenda:
minder dan 0,5
0,5 - 1,0
1,0 - 2,0
2,0 of meer

Noord-
Holland 

Zuid-
Holland   

Limburg

OverijsselOverijsselOverijssel
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foto 2 
Een gastarbeider aan het werk   

 
2p  10 Hieronder staan twee uitspraken naar aanleiding van foto 2. 

1 Het werk op foto 2 is een voorbeeld van werk waarvoor veel gastarbeiders naar 
Nederland kwamen. 

2 Veel van deze buitenlandse werknemers deden aan gezinsvorming in de periode  
1990 – 2000 toen ze hun vrouwen en kinderen lieten overkomen. 

 Omcirkel hieronder achter de cijfers 1 en 2 of deze uitspraak juist is of onjuist. 
 
Uitspraak 1:  juist / onjuist 
Uitspraak 2:  juist / onjuist 
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diagrammen 2 en 3 
Werk en Nederlandse taal van verschillende bevolkingsgroepen in Nederland   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p  11 Diagram 2 gaat over het percentage Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen en 
autochtonen in Nederland dat een betaalde baan heeft. 
De verschillende bevolkingsgroepen zijn onderverdeeld in drie leeftijdsgroepen. 
Bij welke leeftijdsgroep is de werkloosheid het kleinst? 
A 15 - 24 jarigen 
B 25 - 39 jarigen 
C 40 - 64 jarigen 
 

2p  12 Hieronder staan twee uitspraken naar aanleiding van de diagrammen 2 en 3. 
1 Het percentage Turken en Marokkanen dat een betaalde baan heeft is veel groter dan 

het aantal Surinamers en Antillianen dat een betaalde baan heeft. 
2 Het percentage Turkse en Marokkaanse ouders dat met hun kinderen Nederlands 

spreekt is veel kleiner dan het percentage bij Surinamers en Antillianen. 
 Omcirkel hieronder achter de cijfers 1 en 2 of deze uitspraak juist is of onjuist. 

 
Uitspraak 1:  juist / onjuist 
Uitspraak 2:  juist / onjuist 
 

Turken
15-24j
25-39j
40-64j

42
62

38

Marokkanen
15-24j
25-39j
40-64j

44
64

32

Surinamers
15-24j
25-39j
40-64j

46
86

71

Antillianen
15-24j
25-39j
40-64j

44
78

71

autochtonen
15-24j
25-39j
40-64j

51
87

66

werk
deelname aan de arbeidsmarkt
naar bevolkingsgroep, in drie
leeftijdsgroepen

Turken
nooit
soms

vaak/altijd

nooit
soms

vaak/altijd

nooit
soms

vaak/altijd

nooit
soms

vaak/altijd

30,2
50,2

19,6

Marokkanen
24,8

46,6
28,6

Surinamers
1,2
7,4

91,4

Antillianen
6,7

28,3
65,0

Nederlandse taal
percentage ouders dat al dan
niet Nederlands spreekt met
hun kinderen
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tekst 2 
De gemeente Utrecht wil de problemen in Kanaleneiland aanpakken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2p  13 De gemeente Utrecht probeert op verschillende manieren de problemen in Kanaleneiland 
aan te pakken. 

 Noem twee manieren om de problemen op te lossen. 
 
 
Manier 1: ............................................................................................................................. 
 
 
Manier 2: ............................................................................................................................. 
 
 

1p  14 Een aantal kenmerken van woonwijken: 
1 veel verpaupering 
2 vooral koopwoningen 
3 veel werklozen 
4 vooral witte basisscholen. 
Welke twee kenmerken passen bij Kanaleneiland? 
A alleen 1 en 4 
B alleen 1 en 3 
C alleen 2 en 3 
D alleen 2 en 4 

Met een grondige vernieuwing van het centrum van 
Kanaleneiland wil de gemeente Utrecht een begin maken met 
het uit het slop halen van de probleemwijk. 
Kanaleneiland is een naoorlogse flatwijk met veel criminaliteit 
en onveiligheid. Volgens de gemeente Utrecht zijn veel van de 
problemen te wijten aan de eenzijdige bevolkingsopbouw, die 
is ontstaan doordat de wijk veel dezelfde goedkope 
huurwoningen telt.  
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tekst 3     foto 3   
Zomerfestival Tamtam 

 
 
 

1p  15 Het gevarieerde programma spreekt verschillende groepen bewoners aan. 
 Welke twee verschillende groepen bewoners zullen hier bedoeld worden? 

Gebruik bij je antwoord tekst 3 en foto 3. 
 
 
Groep 1: .............................................................................................................................. 
 
 
Groep 2: .............................................................................................................................. 
 
 

1p  16 Het zomerfestival Tamtam was een van de winnaars van ‘Appeltje van Oranje 2003’. Dit is 
een jaarlijkse prijs voor organisaties die zich inzetten voor een leefbare samenleving. 
Prinses Maxima reikte de prijs uit. 

 Leg uit hoe dit zomerfestival Tamtam bijdraagt aan een meer leefbare samenleving. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
 

Sinds 2001 organiseren de inwoners van 
de Leidse wijken Leiden-Noord en 
Slaaghwijk het zomerfestival Tamtam. 
Veel buurtbewoners doen mee met het 
festival. De eigen producties, zoals de 
buurtmusical en de film hebben kwaliteit 
en trekken veel bezoekers.  
Het gevarieerde programma spreekt 
verschillende groepen bewoners aan.  
Dit is een succesvol middel om elkaar  
te leren kennen. 
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LEEFBAARHEID EN ZORG IN STEDELIJKE EN LANDELIJKE GEBIEDEN 
 
 
tekst 4 
Het kan in Almere 
 
 
 
 
 
 
 
 

2p  17 Tijdens de aardrijkskundeles lezen Peter en Mohammed bovenstaande tekst. 
Peter zegt: ”Ik denk dat Almere het voorzieningenniveau wil verhogen om zo meer 
welvarende inwoners aan te trekken.” 
Mohammed zegt: ” Ik denk dat door meer welvarende inwoners aan te trekken de 
verpaupering in Almere minder kans krijgt.” 

 Omcirkel hieronder achter de namen Peter en Mohammed of deze uitspraak juist is of 
onjuist. 

 
Peter:  juist / onjuist 
Mohammed:  juist / onjuist 
 
 
tekst 5 
Rotterdamse allochtonen verspreiden zich over andere wijken van de stad 
 
 
 
 
 
 
 

1p  18 Sander leest tekst 5 in de krant en zegt dat dit positief is voor de stad en ook voor de 
allochtonen zelf. 

 Geef een argument waarom dit positief is voor de stad. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 

1p  19  Geef een argument waarom dit positief is voor de allochtonen zelf. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
 

‘Het kan in Almere’ heet de promotiecampagne 
waarmee Almere sinds 1998 nieuwe inwoners wil 
aantrekken. 
Doel is om meer welvarende autochtone inwoners 
te krijgen. 

Rotterdam - Allochtonen in Rotterdam verlaten al 
enkele jaren wijken als Delfshaven en Feijenoord om 
zich te vestigen in kansrijkere wijken, zoals 
Kralingen, Hillegersberg en IJsselmonde. 
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tekst 6 
Sloop van 95.000 woningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2p  20 In bovenstaande tekst zijn één of twee woorden weggelaten. 
 Omcirkel hieronder achter de cijfers 1 en 2 wat er in de tekst moet worden ingevuld. 

 
Woord 1:  sociale huurwoningen / sociale koopwoningen 
Woord 2:  hoge / lage 
 

1p  21 Carien, Hylke en Marinda hebben tijdens de aardrijkskundeles tekst 6 gelezen. 
Carien zegt: “Volgens mij wordt dit renovatie genoemd.” 
Hylke zegt: “Nee, dit heet juist saneren.” 
Marinda zegt: “Volgens mij wordt dit verpaupering genoemd.” 
Welk meisje heeft gelijk? 
A Carien 
B Hylke 
C Marinda 
 
 
 
 

Den Haag - 20-9-2004 - In probleemwijken in dertig grote 
steden worden de komende jaren 95.000 voornamelijk 
… 1 … afgebroken. Daarvoor worden op dezelfde 
plaatsen 115.000 duurdere koop- en huurhuizen 
gebouwd. 
“Met deze maatregelen gaat minister Dekker de 
problemen van in totaal 56 stadswijken te lijf,” schrijft ze 
in een brief aan de Tweede Kamer. 
Deze wijken worden nu hoofdzakelijk bewoond door 
mensen met … 2 … inkomens. 
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foto 4 
De groentewinkel van Youssouf 

 
 

1p  22 Op foto 4 is de groentewinkel van Youssouf te zien. 
In veel steden zie je steeds meer migranten die een winkel beginnen, vaak in wijken waar 
veel migranten wonen. 
Wat gebeurt er met het voorzieningenniveau in de wijk door de komst van deze winkels? 
Het voorzieningenniveau 
A blijft gelijk. 
B neemt af. 
C neemt toe. 
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foto 5 
Skatebaan (halfpipe) voor de jeugd   

 
1p  23 In een stad (zie foto 5) heeft de gemeente voor de skaters een halfpipe gebouwd, vlakbij 

een nieuw overdekt zwembad en een sporthal.  
Deze halfpipe ligt schuin tegenover het Parkhotel. 
Toen de gemeente het plan bekend maakte voor deze halfpipe, maakte de eigenaar van 
dit Parkhotel daar bezwaar tegen. 
De gemeente keurde dit bezwaar af en liet de aanleg van de halfpipe gewoon doorgaan. 

 Noem een argument waarom de hoteleigenaar bezwaar zal hebben gemaakt tegen 
deze halfpipe. 

 
Argument: ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................. 
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foto 6 
Ouderen zouden in Spanje moeten blijven wonen   

 
1p  24 Ouderen zouden in Spanje moeten blijven wonen. 

 Geef een reden waarom het voor de zorg in Nederland goedkoper is als ouderen in 
Spanje blijven wonen. 

 Gebruik bij je antwoord foto 6. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
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tekst 7 
 
 
 
 
 
 
diagrammen 4, 5 en 6   
Bevolkingsopbouw van drie verschillende landen 
 
diagram 4 diagram 5 diagram 6 

 
1p  25 Hierboven zie je drie leeftijdsdiagrammen (diagrammen 4, 5 en 6) die de 

bevolkingsopbouw van drie verschillende landen weergeven. 
Welk diagram hoort bij landen, zoals bijvoorbeeld Nederland, die te maken hebben met 
vergrijzing? 
A 4 
B 5 
C 6 

Vergrijzing, een probleem in Nederland? 
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tabel 2 
 

We worden gemiddeld ouder 
Leeftijdsgroepen 2005 2020* 2040* 
 0 - 19 jaar 24,5% 22,6% 22,5% 
20 - 64 jaar 61,5% 58,9% 54,3% 
65 jaar en ouder 14,0% 18,5% 23,2% 

*verwachting 
 

2p  26 Hieronder staan twee uitspraken over tabel 2. 
1 In 2040 verwachten we dat er meer mensen van 65 jaar en ouder zijn dan jongeren 

van 0 tot 19 jaar. 
2 We verwachten dat de groep mensen van 20 tot 64 jaar vanaf 2005 steeds kleiner zal 

worden. 
 Omcirkel hieronder achter de cijfers 1 en 2 of deze uitspraak juist is of onjuist. 

 
Uitspraak 1:  juist / onjuist 
Uitspraak 2:  juist / onjuist 
 

1p  27 Wat is de belangrijkste oorzaak waardoor we gemiddeld ouder worden? 
A De luchtvervuiling is sterk aan het afnemen. 
B De medische voorzieningen worden steeds beter. 
C Het aantal verkeersongelukken is sterk aan het dalen. 
D We gaan steeds later met pensioen. 
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kaart 6 
Marokko, bevolkingsdichtheid   

 
1p  28 Op kaart 6 staan met de letters W, X, Y en Z vier gebieden aangegeven. 

In welk gebied zul je de meeste ziekenhuizen vinden (zie kaart 6)? 
A gebied W 
B gebied X 
C gebied Y 
D gebied Z 
 
 

150 300 km0

X

Y

Z

W

N
inwoners per km2 (2001)
Legenda:

minder dan 10
  10 -   50
  50 - 100
100 - 200
200 of meer
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kaart 7 
Raalte en omgeving   
 

0 1,5 3 km

Raalte

Mariënheem

Luttenberg

Legenda:
bebouwing

landbouw spoorweg

bos weg

0 50 100 km

ligging kaartfragment

Raalte

Overijssel

 
 

2p  29 De leerlingen uit de vierde klas VMBO van de heer Van den Berg van het Carmel College 
Salland komen uit Raalte en omgeving. Raalte ligt in de provincie Overijssel. 
Renée woont al sinds haar geboorte in Raalte, Angela komt uit Luttenberg. 
Luttenberg is een klein dorpje op zo’n zeven km afstand van Raalte. 
Beiden zijn erg tevreden over hun woonplaats en zouden voor geen goud met elkaar 
willen ruilen. 
Renée wil in Raalte blijven wonen en heeft daar twee argumenten voor.  
Angela die in Luttenberg wil blijven wonen, heeft daar ook twee argumenten voor. 

 Kies eerst Renée of Angela en omcirkel de naam. 
Geef daarna twee argumenten van degene die jij hebt gekozen. 

 
Renée / Angela 
 
 
Argument 1: ......................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 
Argument 2: ......................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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tabel 3 
Belang van de gewenste aanwezigheid van voorzieningen in de wijk Hartkamp in 
Raalte in procenten, 2002 
 
voorzieningen (zeer) 

belangrijk 
niet (zo) 

belangrijk 
geen 

antwoord 
 1-speelgelegenheid 76 13 11 
 2-basisonderwijs 71 16 13 
 3-huisartsen 62 29   9 
 4-sportveld 48 40 12 
 5-recreatiemogelijkheden 48 41 11 
 6-peuterspeelzaal 44 42 14 
 7-kinderopvang 42 45 13 
 8-recreatieve activiteiten 42 46 12 
 9-sportzaal 41 48 11 
10-tandarts 41 50   9 
11-ontmoetingsactiviteiten 38 52 10 
12-winkel 36 55   9 
13-kerken 27 63 10 

 
 

1p  30 Renée woont in Raalte in de wijk Hartkamp. Daar hebben ze in 2002 een onderzoek 
gedaan naar een groot aantal voorzieningen. Ze hebben de bewoners gevraagd of ze 
bepaalde voorzieningen wel of niet belangrijk vonden (zie tabel 3). 
Renée vindt drie van de voorzieningen heel belangrijk. 
Welke drie zullen dat zijn? 
A 3, 6 en 10 
B 2, 7 en 11 
C 8, 11 en 12 
D 7, 9 en 13 
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1p  31 Herman, John en Yvonne hebben een discussie over een aantal begrippen die zij voor 
aardrijkskunde moeten bestuderen. 
Herman zegt: “De zuigelingensterfte is in de ontwikkelingslanden veel hoger dan in de 
westerse wereld.” 
John zegt: “Dat was eerst wel zo maar de gezondheidszorg in de ontwikkelingslanden is 
aanzienlijk verbeterd. Dus de zuigelingensterfte is daar nu net zo laag als in Europa.” 
Yvonne zegt: “In ontwikkelingslanden is de zuigelingensterfte hoog want er zijn alleen 
maar artsen in de hoofdstad.” 
Wie heeft er gelijk? 
A Herman 
B John 
C Yvonne 
 

2p  32 Als mensen genoeg te eten hebben, maar er zitten te weinig vitaminen, mineralen en 
eiwitten in hun voedsel dan kunnen zij last krijgen van ... 1 … honger. 
Een langdurig tekort aan vitaminen, mineralen en eiwitten zal … 2 ... invloed hebben op 
het sterftecijfer van een land. 
In deze twee zinnen zijn twee woorden weggelaten. 

 Omcirkel hieronder achter de cijfers 1 en 2 welke woorden er in de tekst moeten 
worden ingevuld. 

 
Woord 1:  kwalitatieve / kwantitatieve 
Woord 2:  wel / geen 
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