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Wereld 
 
 

Opgave 1 − Demografische ontwikkelingen in Afrika 
 

 1 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste argumenten zijn: 
− In de steden is meestal iets meer welvaart dan op het platteland (en 

meer welvaart betekent meestal een lager geboortecijfer).  
− In de steden kosten kinderen meer geld dan op het platteland 

(waardoor mensen in de steden minder kinderen kunnen onderhouden 
dan op het platteland).  

− In de steden dragen kinderen minder bij aan het gezinsinkomen dan op 
het platteland (waardoor mensen in de steden minder kinderen kunnen 
onderhouden dan op het platteland). 

− In de steden is voorlichting over / zijn middelen voor 
geboortebeperking makkelijker toegankelijk dan op het platteland. 

− In de steden werken vrouwen verder van huis dan op het platteland / 
meer buitenshuis dan op het platteland (waardoor zij kinderen en werk 
moeilijker kunnen combineren).  

 
per juist argument 1 
 

 2 maximumscore 1 
de afname van het geboorteoverschot in andere continenten  
 

 3 maximumscore 2 
Uit de argumentatie moet blijken dat 
• (de vorm van) het bevolkingsdiagram van Kameroen duidt op een zeer 

jonge bevolking  1 
• die op termijn doorschuift naar de reproductieve leeftijd  1 
 
 

Opgave 2 − Anders-globalisten 
 

 4 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist kenmerk zijn: 
− Afrika en Zuid-Amerika / de armste continenten staan centraal in het 

logo. 
− Alle continenten worden naast elkaar weergegeven, op deze wijze is 

geen noord-zuid tegenstelling zichtbaar.
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 5 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste manieren zijn: 
− Door de verbetering van telecommunicatie kunnen ‘anders-globalisten’ 

over de hele wereld met elkaar communiceren en mensen mobiliseren 
/ kennis nemen van de negatieve aspecten van de globalisering. 

− Door afname van de relatieve afstanden / goedkopere vliegtarieven 
kunnen mensen elkaar makkelijker ontmoeten op bijeenkomsten zoals 
het forum. 

 
per juiste manier  1 
 

 6 maximumscore 2 
• multinationale ondernemingen (MNO’s) 1 
• Uit het antwoord moet blijken dat deze bedrijven zo internationaal 

georganiseerd zijn, dat ze zelf kunnen bepalen waar ze welke 
activiteiten laten plaats vinden / organiseren (overheden zijn van deze 
beslissingen afhankelijk voor wat betreft nationale werkgelegenheid, 
belastinginkomsten enz.) 1 

 
 

Opgave 3 − Wereldsteden in de Verenigde Staten 
 

 7 maximumscore 2 
• Gentrification is de herinrichting/‘upgrading’ van woonwijken met een 

lage status (of een omschrijving daarvan) 1 
• Uit het antwoord moet blijken dat gentrification hogere 

inkomensgroepen aantrekt en lagere inkomensgroepen / de 
oorspronkelijke bewoners verdrijft (zodat de sociale tegenstellingen 
toenemen / er sociale polarisatie kan ontstaan) 1 

 
 8 maximumscore 2 

Voorbeelden van een juiste redenering zijn: 
• Cooper Village en Stuyvesant Town liggen dicht bij het zakencentrum 

van New York 1 
• Mensen die hier werken zijn vermogender dan de oorspronkelijke 

bewoners / stellen meer eisen aan hun woonomgeving en zijn bereid 
meer huur te betalen voor een goede woonomgeving dichtbij hun werk 1 

of 
• Cooper Village en Stuyvesant Town liggen centraal in New York / 

liggen op Manhattan / liggen vlak bij allerlei culturele voorzieningen 1 
• waardoor deze wijken een aantrekkelijke woonlocatie vormen voor 

mensen met een meer dan gemiddeld inkomen 1 
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 9 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste redenen zijn: 
− Washington is vooral vanuit de politieke dimensie te beschouwen als 

een wereldstad, terwijl New York vooral vanuit de economische en de 
sociaal-culturele dimensie te beschouwen is als een wereldstad. 

− De aanwezigheid van zeer veel relatief welvarende mensen in de 
megalopolis / een krachtig economisch achterland (maakt de 
aanwezigheid van verschillende wereldsteden niet ver van elkaar 
mogelijk). 

− De omvang en de positie van de Verenigde Staten in de wereld (zijn 
zodanig dat er verschillende wereldsteden kunnen bestaan). 

 
per juiste reden 1 
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