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Verwondersessies 
Sessie 1: week 2 / 3 Sessie 2: week 4 Sessie 3: week 5 Sessie 4: week 6 Sessie 5: week 7 

3.1 Kennismaking met India 
en Groot-Brittannië. 

3.2 Welvaart en 
ontwikkeling. 

3.3 De bevolking in 
beweging. 

4.1 Economische 
mondialisering. 

4.2 Culturele globalisering. 
 

Check de leerdoelen. Ik kan: 
o Het verschil tussen een 

vestigings- en exploitatie- 
kolonie beschrijven;  

o De koloniale relatie 
tussen India en GB 
beschrijven; 

o De invloed van het 
kolonialisme op India 
beschrijven adhv 
voorbeelden; 

o Het verstedelijkings-
proces van India en GB 
beschrijven en 
vergelijken; 

o De gevolgen van de de-
industrialisatie voor GB 
beschrijven; 

o Het ontstaan van 
regionale ongelijkheid in 
GB verklaren. 

 

o Adhv verschillende 
indicatoren (bnp, brp, hdi) 
het ontwikkelingspeil van 
landen vergelijken: 

o De voor- en nadelen van 
het gebruik van deze 
verschillende indicatoren 
uitleggen; 

o Sociale ongelijkheid in 
India beschrijven en 
verkaren. 

o De ontwikkeling van een 
land beschrijven adhv de 
verdeling van de beroeps-
bevolking over de 
sectoren  

o Verandering in het 
wereldsysteem 
beschrijven en verklaren.  

o Adhv de begrippen 
bevolkingsdichtheid, 
bevolkingsspreiding en 
bevolkingsgroei 
bevolkingsontwikkeling 
beschrijven; 

o Uit een leeftijdsdiagram 
conclusies trekken over 
bevolkingsontwikkeling.  

o Het demografisch 
transitiemodel (DTM) 
uitleggen en gebruiken; 

o Demografische ontwikkel- 
ingen in India beschrijven 
adhv het DTM; 

o Demografische druk 
beschrijven en verklaren. 

o Het proces van 
globalisering verklaren 
vanuit de ontwikkeling 
van de transport- en 
communicatietechnologie; 

o Tijd-ruimtecompressie 
uitleggen; 

o Voor- en nadelen van 
globalisering op verschil-
lende schaalniveaus 
beschrijven 

o De verschuiving van de 
mondiale verdeling van 
arbeid beschrijven en 
verklaren; 

o De gevolgen van 
globalisering op migratie 
beschrijven; 

o Het ontstaan van de 
Indiase diaspora 
uitleggen. 

 

o De indeling van de wereld 
in cultuurgebieden 
verklaren; 

o De rol van diffusie bij 
culturele globalisering 
uitleggen en voorbeelden 
geven; 

o De term global village 
uitleggen’ 

o Amerikanisering verklaren 
als bijzonder vorm van 
diffusie; 

o De culturele eenwording 
van de wereld beschrijven 
adhv voorbeelden; 

o De rol van wereldsteden 
en mondiale netwerken bij 
culturele globalisering 
beschrijven en verklaren. 

TOETS: week 9 
Arm & rijk hoofdstuk 3 & 4 
P3 (w=3):  

Workshop bij §3.1 
- opgaven maken 
- samenvatting maken 
- begrippen leren 
- video’s kijken 
 

Workshop bij §3.2 
- opgaven maken 
- samenvatting maken 
- begrippen leren 
- video’s kijken 
 

Workshop bij §3.3  
- opgaven maken 
- samenvatting maken 
- begrippen leren 
- video’s kijken 
 
 
 

Workshop bij §4.2 
- opgaven maken - begrippen leren 
- samenvatting maken - video’s kijken 
 
 
 
 
 

Workshop bij §4.1 
- opgaven maken 
- samenvatting maken 
- begrippen leren 
- video’s kijken 
 
 
 


