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Wereld 

Opgave 1 − Globalisering van speelgoedfabrikant Mattel 

1 maximumscore 2 
• Omschrijving 1: amerikanisering/verwestering 1 
• Omschrijving 2: diffusie 1 

2 maximumscore 1 
Juiste redenen zijn: 
− In Los Angeles heeft clustering plaatsgevonden van creatieve industrie 

/ modebedrijven. 
− Los Angeles is een culturele wereldstad. 
− De nabijheid van Hollywood / de grote Amerikaanse afzetmarkt (zorgt 

voor een directe band met de laatste modetrends). 

Vraag Antwoord Scores 

3 maximumscore 2 
Juiste redeneringen zijn: 
• Tijuana ligt dichter bij het hoofdkantoor / de ontwerpafdeling / de

thuismarkt van Mattel 1 
• zodat persoonlijke contacten tussen de fabriek en het hoofdkantoor /

de ontwerpafdeling eenvoudig plaats kunnen vinden / zodat de 
transportkosten gering zijn 1 

of 
• Mexico en de Verenigde Staten zijn allebei lid van de NAFTA 1 
• zodat producten die in Tijuana worden gemaakt makkelijker toegang

hebben tot de Amerikaanse markt 1 

4 maximumscore 2 
Juiste redenen zijn: 
− De westerse markt is grotendeels verzadigd. 
− Er is steeds meer concurrentie van digitaal speelgoed. 
− In westerse landen neemt het aantal kinderen af / nauwelijks toe. 

per juiste reden 1 

- 1 -

5 maximumscore 1 
stelling 1: onjuist 
stelling 2: juist 

Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores 

Opgave 2 − China en India demografisch vergeleken 

6 maximumscore 2 
• 1970: India

2010: China 1 
• Uit het antwoord moet blijken dat een groot aandeel mensen in de

werkende leeftijd / de leeftijd 20-64 gunstig is voor economische groei / 
een klein aandeel jongeren en ouderen gepaard gaat met relatief 
weinig kosten voor de samenleving 1 

Opmerking 
Bij het eerste antwoordelement alleen 1 scorepunt toekennen als bij beide 
jaartallen het juiste land is ingevuld.  

7 maximumscore 2 
Juiste aanwijzingen zijn: 
− Er heeft een daling van het geboortecijfer plaatsgevonden / Het aantal 

jongeren is relatief klein. 
− Er zijn meer jongens dan meisjes in de leeftijd 0 tot 20 jaar. 

per juiste aanwijzing 1 

8 maximumscore 2 
Uit de redenering moet blijken dat 
• er in 2010 een grote groep jong volwassenen / 20- tot 24-jarigen was in

China die voor een groter aantal geboorten zorgden 1 
• maar op langere termijn zullen er veel kleinere groepen zijn in de

leeftijden dat men kinderen krijgt (waardoor er ook minder geboorten 
zullen zijn) 1 

9 maximumscore 2 
Uit de redenering moet blijken dat 
• de exportgerichte industrie in China vooral in steden in de kustzone is

geconcentreerd, terwijl de IT-sector in India niet aan de kust gebonden 
is / gevestigd is in steden die gelijkmatig over het land verspreid zijn  1 

• zodat de binnenlandse migratie in China vooral naar de steden in de
kustzone plaatsvond (en in India naar steden die gelijkmatig over het 
land verspreid zijn) 1 

- 2 -

Alleen als een kandidaat bij het tweede antwoordelement heeft aangegeven dat de situatie in 
de toekomst (over ca. 20 jaar) gunstig wordt voor economische groei, dient ook een 
scorepunt te worden toegekend voor het eerste antwoordelement indien daar is geantwoord: 
1970: China 
2010: India 




