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Opgave 2  De globaliseringsindex 

Bestudeer bron 1  die bij deze opgave hoort. 

Hieronder staan drie omschrijvingen van begrippen. 
a Vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw nemen de relatieve 

afstanden in de wereld sterk af. 
b Het economisch zwaartepunt verschuift van de landen rondom de 

noordelijke Atlantische Oceaan naar de landen rondom de 
Grote Oceaan. 

c Engels is bij globalisering de gemeenschappelijke taal die gebruikt 
wordt om te communiceren.  

3p 5 Noteer de letters a, b en c op je antwoordblad. 
Schrijf achter elke letter het begrip dat bij de omschrijving hoort. 

Landen als België, Denemarken, Luxemburg, Nederland en Zwitserland 
scoren op de globaliseringsindex (bron 1) hoger dan ongeveer even 
welvarende landen als Duitsland en de Verenigde Staten.  

2p 6 Leg dit uit. 
Je uitleg moet een oorzaak-gevolgrelatie bevatten. 

Gebruik kaartblad 245. 
In Afrika scoort het land Angola hoog op de globaliseringsindex. Toch 
heeft de handel van Angola kenmerken die typisch zijn voor perifere 
landen. 

2p 7 Geef twee van deze kenmerken die zijn af te lezen op kaartblad 245. 

Gebruik bron 1 en atlaskaart 240B.  
Hieronder staan drie indicatoren om de levensomstandigheden in landen 
te meten: 
 de Human Development Index (atlaskaart 240B); 
 de globaliseringsindex (bron 1); 
 het bnp per inwoner. 
De Human Development Index is van deze drie de meest betrouwbare 
indicator. 

2p 8 Geef aan waarom de Human Development Index een meer betrouwbare 
indicator is om levensomstandigheden in een land te meten dan 
 de globaliseringsindex; 
 het bnp per inwoner.  
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bron 1 

De globaliseringsindex 

De globaliseringsindex of globalisatie-index (zie atlaskaart 247E) geeft 
aan in welke mate landen meedoen aan globalisering. De 
globaliseringsindex wordt samengesteld op basis van indicatoren vanuit  
 de economische dimensie;  
 de sociaal-culturele dimensie; 
 de politieke dimensie. 

Bij de economische dimensie spelen internationale handelsstromen en 
investeringen een belangrijke rol.  
Bij de sociaal-culturele dimensie spelen internationaal telefoonverkeer en 
internetcontact een belangrijke rol.  
Bij de politieke dimensie spelen samenwerking tussen landen en de mate 
van handelsvrijheid een belangrijke rol. 
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