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Week 50: Herhaling leerdoelen + 
samenvatting showby + aantekeningen in 
de les 
Week 51: PW Arm en Rijk 
Telt 3x mee 
 Verwondersessie 1: 

- Meten van 
welvaart en welzijn 
 
 
Week 44 
 

Verwondersessie 2: 
-Globalisering 
-Multinationale 
onderneming 
 
Week 45 
 

Verwondersessie 3: 
-Ongelijkheid 
-Verschil welvaart 
en welzijn Nigeria 
en Amerika 
Week 46 
 

Check de leerdoelen: 

1.Je kunt 2 
voorbeelden noemen 
van een MNO. 
2. Je kunt benoemen 
wat de oorzaken van 
globalisering zijn.  
3.Je verklaart het 
verschil in onderwijs, 
gezondheidszorg 
voedselvoorziening/z
ekerheid, binnen en 
tussen de VS en 
Nigeria. 
 
 
 
 
 
 
 

 Check de leerdoelen: 
 
1. Je weet wat de nadelen 
zijn van het bnp/hoofd als 
maatstaaf voor ontwikkeling. 
2. Je kunt de verschillen van 
welvaart en welzijn binnen 
Nigeria en de VS benoemen.  

Check de leerdoelen:  
 
1.Je benoemt de 
belangrijkste indicatoren 
van welvaart en welzijn. 
2.Je herkent verschillen in 
welvaart en welzijn tussen 
landen in de wereld in 
kaarten en andere 
bronnen. 
3.Je legt uit wat de Human 
Development Index 
toevoegt aan de 
indicatoren van welvaart 
en welzijn. 
4.Je beschrijft en verklaart 
de welvaartsverschillen 
binnen de VS en Nigeria.  
. 
 
 

Verwondersessie 4: 
-Welvaart en 
welzijn in 
Nederland  
 
Week 47 
 

 Check de leerdoelen: 
 
1.Je kan aangeven waar 
de welvarende regio’s in 
NL liggen.  
2.Je legt uit waarom er 
verschillen zijn in 
welvaart en welzijn 
tussen regio’s. 
3.Je begrijpt de 
bijzondere positie in 
Europa van onze 
mainports.  
4.Je verklaart waarom 
internationale bedrijven 
zich graag in Nederland 
vestigen.  
 

Verwondersessie 5: 
-Welvaart in Europa 
 
 
 
Week 48 
 

 Check de leerdoelen: 
 
1.Je laat zien hoe je 
welvaart meet.  
2.Je legt uit waarom de 
verschillen in welvaart 
in Europa er zijn. 
3.Je legt de regionale 
welvaartsverschillen in 
Duitsland uit.   
 

Verwondersessie 6: 
-Welvaart en 
welzijn in de wijk 
-Ontwikkelingen in 
welvaart en welzijn 
Week 49 
 

 Check de leerdoelen: 
 
1.Je legt uit wat 
gebiedskenmerken te 
maken hebben met 
welvaart van een wijk. 
2.Je geeft de 
verbanden tussen 
gebiedskenmerken 
aan. 

Workshopsessie 1: 
Portal: AK-S3 
Arm en rijk in de VS en 
Nigeria. 
-Verschillen in welvaart en 
welzijn in de wereld  
-Verschillen tussen VS en 
Nigeria 
 

Workshopsessie 2: 
Portal: AK-S3 
Arm en rijk in de VS en 
Nigeria. 
-Verschillen in de 
voedselvoorziening en 
voedselzekerheid. 
-Verschillen in onderwijs 
en gezondheidszorg tussen 
VS & Nigeria. 
 
 

Workshopsessie 3: 
Portal: AK-S3 
Arm en rijk in de VS 
en Nigeria. 
-De positie van de 
VS en Nigeria op de 
wereldmarkt. 
-Verschillen in 
binnen de VS 
- Maatregelen ter 
verbetering 
-Verschillen binnen 
Nigeria 
 

Workshopsessie 4: 
Portal: AK-S3 
Arm en rijk in de NL 
en EU 
-Welvaart en welzijn 
-Welvaart in 
Nederland 
-Hoe tevreden is de 
bevolking? 
 

Workshopsessie 5: 
Portal: AK-S3 
Arm en rijk in de NL 
en EU 
-Welvaart in Europa 
 

Workshopsessie 6: 
Portal: AK-S3 
Arm en rijk in de NL 
en EU 
-Waarom verandert 
de wijk? 
-Migratiepatronen in 
steden en platteland 
-Profiel van de wijk 
 


