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Opgave 2 − Een ranglijst van wereldsteden 

Bestudeer bron 1 . 

Gebruik bron 1. 
De letters a, b en c in bron 1 horen in willekeurige volgorde bij de steden 
Los Angeles, New York en Washington. 

1p 5 Noteer de letters a, b en c op je antwoordblad. 
Schrijf achter elke letter de naam van de juiste stad. 

Gebruik bron 1. 
De ranglijst in bron 1 is samengesteld op basis van vijf criteria. Shanghai 
scoort in de ranglijst op één criterium opvallend hoog en op één criterium 
opvallend laag. 

2p 6 Geef voor elk van deze twee criteria aan wat de oorzaak is van deze 
opvallend afwijkende scores. 

Gebruik bron 1. 
Londen en Parijs scoren op twee criteria hoger dan Hongkong.  

2p 7 Geef voor elk van deze twee criteria aan wat de oorzaak is van de hogere 
score van Londen en Parijs. 

De scores op de criteria in bron 1 zijn bepaald op het schaalniveau van 
individuele steden. De scores zouden ook op een hoger schaalniveau 
bepaald kunnen worden. 

2p 8 Leg uit welk effect dit zou hebben op de positie van de Nederlandse 
notering in de ranglijst. 
Je uitleg moet een oorzaak-gevolgrelatie bevatten. 

Wereld 
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bron 1    

Top 25 van wereldsteden volgens A.T. Kearney (2012)  

0 1 2 3 4 5 6 7
waardes berekend op een schaal van 0 tot 10

a
Londen

Parijs
Tokyo

Hongkong
b

Chicago
Seoul

Brussel
c

Singapore
Sydney
Wenen
Beijing
Boston
Toronto

San Francisco
Madrid

Moskou
Berlijn

Shanghai
Buenos Aires

Frankfurt
Barcelona

Zürich
Amsterdam
Stockholm

Rome
Dubai

Montreal

Legenda:
culturele activiteiten
politieke betrokkenheid

zakelijke activiteiten
menselijk talent*
informatie-uitwisseling**

* Menselijk talent:
− de capaciteit om internationaal talent aan te trekken  
− de kwaliteit van universiteiten en internationale scholen  
− het aantal (buitenlandse) inwoners met een universitaire opleiding 
** Informatie-uitwisseling: 
− het aantal internationale persbureaus en televisiestations 
− de hoeveelheid internetgebruik 
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