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Opgave 2 − Superslenders voor de superrijken 

5 maximumscore 2 
Uit de redenering moet blijken dat 
• deze steden een grote aantrekkingskracht hebben op zowel de

superrijken als op minder vermogenden (die kansen zien om een 
bestaan op te bouwen in de schaduweconomie / informele sector in 
wereldsteden) 1 

• zodat de sociaal-economische verschillen tussen rijke groepen mensen
en armere groepen mensen groter zullen worden 1 

6 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken dat 
• door de aanwezigheid van gated communties en superslenders

mensen uit de hogere sociaal-economische klasse gescheiden 
(kunnen) wonen van mensen uit de lagere sociaal-economische klasse 1 

• Een juist verschil is: 1 
Superslenders en gated communities hebben hoofdzakelijk een 
woonfunctie, terwijl in edge cities ook veel werkgelegenheid is. 

Wereld 

7 maximumscore 3 
Uit de omschrijving moet blijken dat 
• gentrification een proces is (van opwaardering van een wijk / buurt op

sociaal-economisch gebied), waarbij bewoners uit de lagere  
sociaal-economische klasse worden verdrongen door nieuwe (meer 
vermogende) bewoners  1 

• Een juist argument voor de stelling is: 1 
De wijk rondom de superslenders zal een aantrekkende werking 
hebben op ondernemende (vermogende) mensen die willen profiteren 
van de aanwezigheid van deze nieuwe superrijken (zodat het proces 
van gentrification zal versnellen). 

• Een juist argument tegen de stelling is: 1 
De bewoners van de superslenders zullen niet vaak aanwezig zijn in 
de wijk / weinig geld uitgeven in de wijk / weinig gebruikmaken van de 
voorzieningen in de wijk (zodat het proces van gentrification niet zal 
versnellen). 
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8 maximumscore 2 
Juiste redenen zijn: 
− Voor de superrijken zijn er in Nederland geen échte wereldsteden waar 

zij zich zullen willen vestigen / in Nederland zijn er weinig exclusieve 
voorzieningen voor superrijken. 

− Superslenders passen niet goed in het straatbeeld van Nederlandse 
(historische) binnensteden. 

− Nederland heeft geen cultuur waarin mensen in een afgesloten 
woonomgeving gaan wonen. 

per juiste reden 1 




