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Ontwikkelingsland  Brazilië 

Opgave 5  Brazilië als BRIC-land 

Bij deze opgave horen de bronnen 14 en 15. 

De vier BRIC-landen hebben een aantal kenmerken gemeenschappelijk. 
Een van deze kenmerken is de aanwezigheid van grondstoffen zoals 
mineralen, aardolie en steenkool.  

2p 17 Geef 
 een economisch kenmerk dat de BRIC-landen gemeenschappelijk 

hebben; 
 een demografisch kenmerk dat de BRIC-landen gemeenschappelijk 

hebben. 

Gebruik bron 14. 
In bron 14 zijn de twee belangrijkste exportlanden van Brazilië 
weggelaten. Land X is net als Brazilië een BRIC-land en land Y is een 
centrumland. 

2p 18 Noteer op je antwoordblad de letters X en Y. 
Schrijf achter elke letter de naam van het juiste land. 

Gebruik bron 14. 
Brazilië heeft kenmerken die typerend zijn voor perifere landen, maar ook 
kenmerken die typerend zijn voor centrumlanden. 

2p 19 Geef met bron 14 een kenmerk van Brazilië dat 
 typerend is voor een perifeer land; 
 typerend is voor een centrumland. 

Gebruik bron 15. 
Stelling: Brazilië zal in 2040 gestegen zijn naar de top vijf van landen met 
het hoogste bnp ter wereld.  

3p 20 Beargumenteer deze stelling in twee stappen.  
Geef ook een argument tegen deze stelling. 
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Opgave 5  Brazilië als BRIC-land 

bron 14 
Import, export en samenstelling van de beroepsbevolking van de 
BRIC-landen (2017) 

Brazilië Rusland India China

top 4  
export- 
producten 

sojabonen  
ijzer 
ruwe suiker  
ruwe aardolie  

ruwe aardolie 
bewerkte aardolie 
gas  
steenkool  

diamanten 
bewerkte aardolie 
geneesmiddelen 
sieraden  

computers  
videoapparatuur  
telefoons  
microchips  

top 4 
exportbe-
stemmingen 

land X 
land Y  
Argentinië  
Nederland  

China  
Nederland  
Duitsland  
Wit-Rusland  

Verenigde Staten  
VAE1)  
Hongkong  
China  

Verenigde Staten  
Hongkong  
Japan  
Duitsland  

top 4  
import- 
producten 

bewerkte aardolie 
voertuigonderdelen  
geneesmiddelen  
auto's  

auto's  
auto-onderdelen  
geneesmiddelen  
computers  

ruwe aardolie  
goud  
diamanten  
steenkool  

ruwe aardolie  
microchips  
goud  
auto's  

top 4  
import-
landen 

China  
Verenigde Staten  
Duitsland  
Argentinië  

China  
Duitsland  
Wit-Rusland  
Italië  

China  
Verenigde Staten  
VAE1)  
Saudi-Arabië  

Verenigde Staten  
Zuid-Korea  
Japan  
Duitsland  

verdeling 
beroeps- 
bevolking  

primaire sector 
15% 
secundaire sector 
22% 
tertiaire sector  
63% 

primaire sector 
10% 
secundaire sector 
28% 
tertiaire sector 
62% 

primaire sector 
47% 
secundaire sector 
25% 
tertiaire sector  
28% 

primaire sector 
35% 
secundaire sector 
29% 
tertiaire sector  
36% 

demografie  aantal inwoners: 
209 miljoen  
vruchtbaarheids-
cijfer: 1,73  

aantal inwoners: 
144 miljoen 
vruchtbaarheids- 
cijfer: 1,75 

aantal inwoners: 
1.339 miljoen 
vruchtbaarheids- 
cijfer: 2,33 

aantal inwoners: 
1.386 miljoen 
vruchtbaarheids- 
cijfer: 1,62 

noot 1 Verenigde Arabische Emiraten 
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bron 15 
Top 10 landen met hoogste bnp in miljarden dollar ($), 2017 
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