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Opgave 2  Ontwikkeling in Nicaragua, Niger en Zweden 
 
Bestudeer de bronnen 1 en 2 uit het bronnenboekje die bij deze opgave horen. 
 
Gebruik bron 1 en De Grote Bosatlas Statistiek. 

2p 6 Is de leeftijdsopbouw in deze bron van Nicaragua, Niger of Zweden? 
Geef van één van de twee niet gekozen landen aan waarin de leeftijdsopbouw 
verschilt van die van het gekozen land. 
 
Zowel in Nicaragua als Zweden werkt een groot deel van de beroepsbevolking in 
de dienstensector. De dienstensectoren in beide landen verschillen van elkaar.  

2p 7 Beschrijf hoe de dienstensector in Nicaragua verschilt van die in Zweden. 
Ga daarbij in op het type dienstverlening dat in Nicaragua overheerst en het 
type dienstverlening dat in Zweden overheerst. 
 
Gebruik bron 2. 
Nicaragua wordt in het centrum-periferie model vaak als een perifeer land 
beschouwd. Toch zijn er ook argumenten om het land bij de semi-perifere 
landen in te delen.  

2p 8 Geef op basis van de bron 
 een argument om Nicaragua in te delen bij de perifere landen; 
 een argument om Nicaragua in te delen bij de semi-perifere landen. 
 
Gebruik de atlas. 
Nicaragua is minder arm dan Niger. 
Er zijn verschillen tussen de relatieve ligging van Nicaragua en die van Niger. 

2p 9 Geef twee van die verschillen die ertoe hebben bijgedragen dat Nicaragua 
minder arm is dan Niger. 
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bron 1  
 
Leeftijdsopbouw van een land in 2011   
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 vrij naar: http://www.census.gov/ipc/www/idb 
 
bron 2  
 
Enkele gegevens van Nicaragua, Niger en Zweden 
 

 verdeling 
beroepsbevolking 

belangrijkste 
exportproducten 

bbp/hoofd 
(2003) 

Index van 
de VN, 
HDI* 
(2003) 

Nicaragua 

landbouw: 28% 
industrie: 19% 
diensten: 53% 
(2010 schatting) 

koffie, rundvlees, 
garnalen en kreeft, 
tabak, suiker, goud, 
pinda’s, textiel en 
kleding 

€ 3.262 0.690 

Niger 

landbouw: 90% 
industrie: 4% 
diensten: 6%  
(2001) 

uraniumerts, vee, 
cowpeas (een soort 
erwten) en uien 

€ 835 0.281 

Zweden 

landbouw: 1% 
industrie: 28% 
diensten: 71% 
(2008 schatting) 

machines, 
motorvoertuigen, 
papier, pulp, hout, 
ijzer en staal, 
chemische producten 

€ 26.750 0.949 

* index levensomstandigheden van de VN 
 
 vrij naar: CIA factbook, 8 juni 2011 en De Grote Bosatlas Statistiek, 2010 
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