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Opgave 2  Digitale nomaden 

Bij deze opgave hoort tekst 2 . 

nleiding 
Deze opgave gaat over digitale nomaden: mensen die voor hun werk 
geen vaste werkplek nodig hebben – vaak omdat ze hun werk online 
kunnen doen. Zij leven en werken al reizend over de wereld. 

Gebruik tekst 2.  
2p  Leg uit dat in het verschijnsel digitale nomaden een wereldwijde 

geglobaliseerde samenleving te herkennen is. Gebruik in je uitleg: 
 de omschrijving van het kernconcept globalisering  
 informatie uit tekst 2 waaruit globalisering blijkt. 

Gebruik tekst 2. 
3p 10 Leg uit dat er sprake is van binding tussen digitale nomaden. Gebruik in je 

uitleg: 
 de omschrijving van het hoofdconcept binding  
 twee typen bindingen  
 bij elk type binding een ander voorbeeld uit tekst 2. 

Gebruik regel 43 tot en met 49 van tekst 2.  
In tekst 2 zegt Sokolova: “Nomad zijn is je identiteit.” 

1p 11 Beargumenteer dat ‘digital nomad’ een identiteit is. Gebruik in je 
argumentatie: 
 de omschrijving van het kernconcept identiteit  
 informatie uit regel 43 tot en met 49 van tekst 2 waaruit het 

kernconcept identiteit blijkt. 

Gebruik regel 43 tot en met 86 van tekst 2. 
2p 12 Leg uit dat er sprake is van sociale cohesie in de gemeenschap van 

digitale nomaden. Gebruik in je uitleg: 
 de omschrijving van het kernconcept sociale cohesie  
 informatie uit regel 43 tot en met 86 van tekst 2 waaruit het 

kernconcept sociale cohesie blijkt. 

Gebruik regel 72 tot en met 86 van tekst 2. 
Er zijn verschillende factoren die de sociale cohesie kunnen bevorderen, 
zoals wederzijdse afhankelijkheid.  

2p 13 Leg uit welke andere factor die de sociale cohesie kan bevorderen te 
herkennen is in tekst 2. Gebruik in je uitleg een voorbeeld van deze factor 
uit regel 72 tot en met 86 van tekst 2. 
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Gebruik regel 60 tot en met 86 van tekst 2. 
In tekst 2 wordt een vergelijking gemaakt tussen digitale nomaden en de 
vorige generatie: de generatie van hun ouders. In het leven dat digitale 
nomaden leiden in vergelijking met de vorige generatie is het proces van 
individualisering te herkennen. 

2p 14  Noem twee kenmerken van het proces van individualisering die te 
herkennen zijn in het leven dat digitale nomaden leiden in vergelijking 

 met de vorige generatie. 
 Geef bij beide kenmerken een voorbeeld uit regel 60 tot en met 86 van 

tekst 2 waaruit het kenmerk blijkt. 

Gebruik tekst 2. 
2p 15 Leg uit dat digitale nomaden beschouwd kunnen worden als een 

subcultuur. Gebruik in je uitleg: 
 de omschrijving van het begrip subcultuur  
 informatie uit tekst 2 waaruit blijkt dat digitale nomaden beschouwd 

kunnen worden als een subcultuur. 

Gebruik tekst 2. 
Hofstede noemt vijf dimensies waarop je culturen van elkaar kunt 
onderscheiden. Vier hiervan zijn:  
 langetermijngerichtheid versus kortetermijngerichtheid  
 grote machtsafstand versus kleine machtsafstand 
 individualistisch versus collectivistisch 
 masculien versus feminien 
De vijf dimensies hebben elk twee polen. Zo heeft de dimensie masculien 
versus feminien de pool masculien en de pool feminien. 

2p 1  a Noem de vijfde dimensie van Hofstede, die hierboven niet genoemd is.  
b Leg vervolgens uit welke pool van deze dimensie het meest past bij 

het leven van digitale nomaden. Gebruik in je uitleg: 
– een omschrijving van deze vijfde dimensie van Hofstede
– informatie uit tekst 2 waaruit de gekozen pool van de dimensie

blijkt.

Gebruik tekst 2. 
2p 1  Leg uit dat digitale nomaden in een ‘nomadenhub’ een groep te noemen 

zijn. Gebruik in je uitleg: 
 een kenmerk van een groep  
 een voorbeeld uit tekst 2 waaruit dit kenmerk blijkt. 

1p 1  Welke uitspraak over digitale nomaden is juist? 
Digitale nomaden vormen een 
A formele groep, want ze hebben geen vastomschreven hi rarchie. 
B formele groep, want ze hebben vastomschreven doelen. 
C informele groep, want ze hebben geen vastomschreven hi rarchie. 
D informele groep, want ze hebben vastomschreven doelen. 
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Opgave 2 Digitale nomaden 

tekst 2 

Met laptop en wifi werk je overal 

Digitale nomaden heten ze, een 
‘stam’ die al werkend op de laptop 
de wereld over trekt. Zonder vaste 
stek, en zonder zich te 
bekommeren om landsgrenzen. 5 
(…) 
Vijf jaar geleden strandde het prille 
huwelijk van de Russische Maria 
Sokolova. De 31-jarige vertaalster 
(...) pakte haar laptop in en vertrok. 
Ze wilde de wereld zien. Haar 10 
vertaalklussen deed ze al online. Dat 
kon net zo goed vanaf een andere 
locatie. Niets bond haar nog aan 
thuis. 
Rond dezelfde tijd, aan de andere 15 
kant van de wereld op het tropische 
Indonesische eiland Bali, zag de 
Canadese ondernemer Steve Munroe 
steeds meer programmeurs en 
freelancers met hun laptop 20 
neerstrijken. Deze groep had huis en 
haard opgezegd en zocht een 
prettige werkplek. (...) 
Met twee anderen begon Munroe 
Bali’s eerste flexplek voor digitale 25 
nomaden: Hubud in Ubud, het 
culturele hart van Bali. (...) De 
gemeenschap van digitale nomaden 
– mensen die op afstand werken en
het ene werelddeel eenvoudig 30 
verwisselen voor het andere – was 
geboren. 
Digitale nomaden zijn inmiddels 
uitgegroeid tot een wereldwijd 
fenomeen. Populaire nomaden- 35 
‘hotspots’ Ubud en Chiang Mai zijn 
aangevuld met hubs1) over de hele 
wereld waar werkplekken (coworking 
spaces), slaapplekken (coliving 

spaces) en vakantieoorden 40 
(coworkations) voor nomaden als 
paddenstoelen uit de grond schieten. 
(...) 
Populaire facebookgroepen waarop 
nomaden contact houden, hebben 
tienduizenden leden: ‘Digital nomads 45 
around the world’ (69.000 leden), 
‘Female digital nomads’ (29.000) en 
‘Chiang Mai digital nomads’ 
(26.000). (...)  
Iedere plek op aarde heeft potentie 50 
een ‘nomadenhub’1) te worden, zegt 
Sokolova. Zolang er wifi is, zolang 
het goedkoop is en bovenal: zolang 
er andere leden van de ‘stam’ 
aanwezig zijn. (...)  55 
“Op een nieuwe plek hoef je nooit na 
te denken over nieuwe vrienden 
maken. Je hoort al ergens bij. Nomad 
zijn is je identiteit.” (...)  
In een café in Ubud zitten de 60 
Nederlandse foto- en videograaf 
Tijmen Hobbel (35) en business- 
consultant Jessica Tangelder (34). 
(...) “Je bent allebei als entrepreneur 
met toffe projecten bezig en leeft een 65 
onconventioneel2) leven”, zegt 
Hobbel. 
Het vrije leven waarin je zelf 
verantwoordelijk bent voor je succes 
is het ideaal van de generatie 70 
nomaden die grotendeels bestaat uit 
millennials3). (...) Hobbel huurt 
tijdelijk met twee Amerikaanse 
nomaden een villa met zwembad 
tussen de rijstvelden van Ubud. “Dit 75 
leven is toch veel mooier?” Nomaden 
rekenen volgens hem en Tangelder 
af met de vorige generatie voor wie 
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‘werken om het werken’ de norm is. 
“Wij zijn klaar met het 9-tot-5-80 
systeem, met werken in benauwde 
cubicles4), met burn-outs, met niet je 

volle potentie ontwikkelen”, zegt 
Tangelder. “Ik leef gezond, volg mijn 
passie en woon in tropische landen. 85 
Wie is hier nou de gek?” (...) 

 bron: www.trouw.nl, 2 april 2018 

noot 1 (nomaden)hub = verzamelplek (van nomaden) 
noot 2 onconventioneel = niet op gewoonte of overeenkomst berustend  
noot 3 millenial = iemand die rond het jaar 2000 volwassen is geworden 
noot 4 cubicles = kleine, half afgeschermde werkruimtes in grotere kantoorruimtes 
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