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Verwondersessies 
Sessie 1: week 36 Sessie 2: week 37 Sessie 3: week 38 Sessie 4: week 39 

1.1 De wereld indelen 
 

1.2 Scheidslijnen in Europa 
 

1.3 De Islamitische Wereld & 
1.4 Sub-Sahara Afrika 
 

1.5 ‘Reuzen’-verschillen in 
Oost-Azië & 
1.6 Zuidoost-Azië: 
werkplaats van de wereld. 

Check de leerdoelen. Ik kan: 
o de wereld aan de hand 

van cultuurgebieden 
indelen; 

o de wereld aan de hand 
van politieke kenmerken 
indelen; 

o de wereld aan de hand 
van economische 
kenmerken indelen; 

o de bevolkingsspreiding en 
dichtheid van regio’s in de 
wereld beschrijven en 
verklaren; 

o de verstedelijkingsgraad 
van regio’s in de wereld 
beschrijven en verklaren. 

 

o het proces van diffusie in 
Europa beschrijven; 

o aan de hand van 
geopolitiek en culturele 
verscheidenheid het 
regionalisme in Europa 
verklaren; 

o het demografisch 
transitiemodel gebruiken 
om bevolkingsontwik-
kelingen in Europa te 
beschrijven en verklaren; 

o aan de hand van leeftijds-
diagrammen conclusies 
trekken. 

o de ligging van de IW en 
SSA afbakenen; 

o demografische 
kenmerken van de IW 
beschrijven; 

o de rol van culturele 
diversiteit in de IW in de 
Arabische lente 
verklaren; 

o de demografische en 
economische 
ontwikkelingen van SSA 
beschrijven en 
verklaren. 

o de ligging van OA en ZOA 
afbakenen.  

o sociaal-culturele, 
demografische en 
economische ontwikkelingen 
in OA beschrijven en 
verklaren, waarbij je je 
bewust bent van regionale 
verschillen; 

o de invloed van kolonialisme 
op ZOA beschrijven; 

o de verschillende 
economische ontwikkelingen 
in ZOA verklaren; 

o de keerzijden van 
economische groei in ZOA 
beschrijven en verklaren. 

TOETS: week 45 
Globalisering hoofdstuk 1 & 2 
P1 (w=3):  

Workshop bij §1.1 
- opgaven maken 
- samenvatting maken 
- begrippen leren 
- video’s kijken 
 

Workshop bij §1.2 
- opgaven maken 
- samenvatting maken 
- begrippen leren 
- video’s kijken 
 

Workshop bij §1.3 
- opgaven maken 
- samenvatting maken 
- begrippen leren 
- video’s kijken 
 
 
 Workshop bij §1.6 

- opgaven maken - begrippen leren 
- samenvatting maken - video’s kijken 
 
 
 
 
 

Workshop bij §1.5 
- opgaven maken 
- samenvatting maken 
- begrippen leren 
- video’s kijken 
 
 
 

Workshop bij §1.4 
- opgaven maken 
- samenvatting maken 
- begrippen leren 
- video’s kijken 
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Verwondersessies 
Sessie 4: week 40 Sessie 5: week 41 Sessie 3: week 44 

2.1 De eerste contouren van het 
wereldsysteem & 
2.2 Verschuiving in het wereldsysteem 
 

2.3 Wereldwijde netwerken & 
2.4 Politieke & culturele globalisering 

Herhaling & uitloop 
 

TOETS: week 45 
Globalisering hoofdstuk 1 & 2 
P1 (w=3):  

Check de leerdoelen. Ik kan: 
o uitleggen wat er bedoeld wordt met ‘het wereldsysteem’; 
o beschrijven wat voor soort landen ‘centrumlanden’, ‘semi-perifere 

landen’ en ‘perifere landen’ zijn.  
o het proces van fragmentarische modernisering verklaren; 
o het ontstaan en de ontwikkeling van globalisering beschrijven en 

verklaren, gebruik makend van de begrippen ‘hegemoniale staat’ en 
‘dekolonisatie’.  

o verklaren dat kolonialisme geleid heeft tot het ontstaan van een 
internationale arbeidsverdeling; 

o verklaren dat de ontwikkelingen sinds 1970 binnen het 
wereldsysteem hebben geleid dat tot een global shift  

o verklaren dat outsourcing geleid heeft tot een nieuwe internationale 
arbeidsverdeling. 

o de BRIC-landen en hun kenmerken noemen; 
o uitleggen dat er door mondiale handels- en geldstromen er een 

multipolaire wereld is ontstaan; 
o verklaren dat de veranderingen in het wereldsysteem leidden tot een 

nieuwe productieketen en tot vervlechting van de economieën.  

o het verschil tussen absolute en relatieve ligging en afstand 
uitleggen; 

o beschrijven hoe verbetering van de transporttechnologie en de 
informatietechnologie tot tijdruimtecompressie hebben geleid;  

o verklaren waarom er magneetwerking van steden bestaat en wat 
de rol van afstandsverval hierbij is.; 

o beschrijven wat de invloed van burgerschap op het 
wereldsysteem; 

o uitleggen hoe mondiale netwerken (handelsblokken) invloed 
hebben op het wereldsysteem; 

o de rangorde tussen verschillende mondiale netwerken 
beschrijven.  

o verklaren dat door culturele uitwisseling er amerikanisering 
optreedt.  

Workshop bij §2.1 
- opgaven maken 
- samenvatting maken 
- begrippen leren 
- video’s kijken 
 Workshop bij §2.4 

- opgaven maken 
- samenvatting maken 
- begrippen leren 
- video’s kijken 
 

Workshop bij §2.3 
- opgaven maken - begrippen leren 
- samenvatting maken - video’s kijken 
 
 
 

Workshop bij §2,2 
- opgaven maken - begrippen leren 
- samenvatting maken - video’s kijken 
 
 
 


