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Bij elke vraag kan je, indien gewenst, De Grote Bosatlas, 54e druk 
gebruiken.  

Wereld 

Opgave 1  De millenniumdoelen 

Bestudeer de bronnen 1 en 2 uit het bronnenboekje die bij deze opgave 
horen. 

De Verenigde Naties hebben in 2000 acht millenniumdoelen 
geformuleerd. Een van deze doelen is het terugbrengen van de armoede 
in de wereld. De Verenigde Naties gebruiken als maat voor armoede in 
een land het percentage van de inwoners dat minder dan $ 1,25 per dag 
te besteden heeft. Volgens de Verenigde Naties leven wereldwijd nu nog 
anderhalf miljard mensen onder deze grens. 

1p 1 Geef een argument waarom het percentage inwoners dat minder dan  
$ 1,25 per dag te besteden heeft een betere indicator is voor de armoede 
in een land dan het bnp per inwoner. 

Gebruik bron 1. 
In de bron is een categorie landen weergegeven waarvan geen gegevens 
zijn opgenomen. Deze categorie kan in twee groepen landen verdeeld 
worden: 
 groep a: landen als Libië, Irak, Somalië en Zimbabwe; 
 groep b: westerse landen. 

2p 2 Noteer de letters a en b onder elkaar op je antwoordblad. 
Schrijf achter elke letter waarom van de betreffende groep landen geen 
gegevens zijn opgenomen. 

Gebruik bron 2. 
Er worden verschillende afbeeldingsmethoden voor kaarten gebruikt. De 
kaart in bron 2 is een anamorfosekaart. 

1p 3 Op welke wijze zijn de gegevens op deze kaart afgebeeld? 

Op basis van bron 2 lijkt armoede in Azië een groter probleem te zijn dan 
in Afrika. Toch vinden veel deskundigen dat armoede in Afrika een groter 
probleem is. 

2p 4 Geef hiervoor twee argumenten. 
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Opgave 1  De millenniumdoelen 

bron 1 

Percentage van de bevolking dat minder dan $ 1,25 per dag te 
besteden heeft (in 2011)   
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 vrij naar: www.millenniumdoelenatlas.nl 
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bron 2 

Aantal mensen dat minder dan $ 1,25 per dag te besteden heeft  
(in 2011)  

 vrij naar: www.millenniumdoelenatlas.nl 
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