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Wereld

Opgave 1  Regionale VN-ontwikkelingsindex
Bij deze opgave horen de bronnen 1 en 2.
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Gebruik de bronnen 1 en 2.
Uitspraak 1: de VN-ontwikkelingsindex komt tot stand door politieke en
culturele kenmerken van landen te combineren.
Uitspraak 2: het welzijnsniveau van de centrumlanden uit bron 2 is tussen
1990 en 2018 sneller gegroeid dan dat van de (semi-)perifere
landen uit bron 2.
Uitspraak 3: in vrijwel alle regio’s in Oost-Azië is het welzijnsniveau
tussen 1990 en 2018 gestegen.
Geef voor elke uitspraak aan of die juist of onjuist is.
Gebruik bron 2.
Elk land neemt in het centrum-periferiemodel een bepaalde positie in het
wereldsysteem in. Zo ook de landen die met de letters a tot en met d in
bron 2 zijn weergegeven.
Noteer de letters a tot en met d uit bron 2 op je antwoordblad.
Schrijf achter elke letter of het gaat om:
 een BRIC-land
 een land uit de periferie
 een land uit het centrum
 een nieuw industrieland
Gebruik bron 2.
De regionale VN-ontwikkelingsindex wordt gebruikt om regio’s te
vergelijken. In bron 2 is met de letter X een regio aangegeven in China en
met de letter Y een regio in Zuid-Korea.
Geef
 voor beide landen aan welke positie ze in het wereldsysteem
innemen;
 voor beide regio’s aan welke positie ze op nationaal schaalniveau
innemen.
Gebruik bron 2.
In China is de regionale ongelijkheid sinds 1990 sterk toegenomen.
Beredeneer dit door in te gaan op het politiek-economische beleid dat
China sinds 1990 voert.
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bron 1
Regionale VN-ontwikkelingsindex
De VN-ontwikkelingsindex (ook wel HDI of Human Development Index
genoemd) is een indicator die samengesteld is op basis van drie
kenmerken van menselijke ontwikkeling: levensstandaard, kennis en
volksgezondheid. Het is een belangrijke indicator om het welzijnsniveau
van een land vast te stellen.
De VN-ontwikkelingsindex heeft ook een nadeel: regionale ongelijkheid
wordt niet zichtbaar. Daarom ontwikkelde het Global Data Lab de
regionale VN-ontwikkelingsindex. Deze index wordt op dezelfde manier
berekend als de nationale index, maar dan op regionale schaal.
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bron 2
Regionale VN-ontwikkelingsindex in Oost-Azië in 1990 en 2018
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