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Opgave 1 – Top 10 wereldsteden
Bij deze opgave horen de bronnen 1 en 2.
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Gebruik bron 1.
Er bestaat een verband tussen het economisch ontwikkelingspeil, de
verstedelijkingsgraad en het verstedelijkingstempo.
In het algemeen geldt: hoe hoger het ontwikkelingspeil, des te … a … de
verstedelijkingsgraad en des te … b … het verstedelijkingstempo.
Noteer de letters a en b op je antwoordblad en schrijf er hoger of lager
achter, zodat een juist verband ontstaat.
Noem vervolgens de naam van het werelddeel dat het meest afwijkt van
dit verband.
Gebruik bron 2.
Uitspraak 1: in de top tien aantrekkelijkste wereldsteden scoren westerse
steden op de indicator leefbaarheid in het algemeen hoger
dan niet-westerse steden.
Uitspraak 2: Berlijn scoort op sociaal-culturele indicatoren beter dan op
economische indicatoren.
Uitspraak 3: de steden Singapore, Seoul en Hongkong zijn pas de laatste
twintig jaar de top tien van aantrekkelijkste wereldsteden
binnengedrongen.
Geef voor elke uitspraak aan of die juist of onjuist is.
Gebruik bron 2.
Amsterdam heeft in de Global Power City Index een hogere positie dan in
veel andere ranglijsten van wereldsteden.
Beredeneer dat de hoge positie van Amsterdam op de Global Power City
Index tot stand komt doordat in deze ranglijst niet vanuit alle dimensies
indicatoren meegewogen worden.
Gebruik bron 2.
De score op economische indicatoren beïnvloedt de score op de andere
indicatoren.
Leg dit uit met de steden in de top drie.
Je uitleg moet een oorzaak-gevolgrelatie bevatten.
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De Global Power City Index (GPCI) rangschikt wereldsteden op basis van hun aantrekkingskracht op mensen, kapitaal en
ondernemingen. Dit gebeurt door steden op zes indicatoren te rangschikken.
De aantrekkelijkste stad, Londen, neemt op de indicator culturele interactie de eerste positie in. Op de indicator milieu staat
Londen op de tweeëntwintigste plek.

Toelichting bij de kaart top tien aantrekkelijkste wereldsteden
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