Leerblad
Thema 7.4 – Wereldwijd verbonden

Aardrijkskunde

In dit thema...

heb je ontdekt dat er door globalisering een samenleving op wereldniveau ontstaat.

Les 1: Online de grens over
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Les 2: The Voice …

Dit heb je gedaan
Je hebt onderzocht welke landen je via het
internet hebt bezocht en wat je daar gedaan
hebt.

Dit heb je gedaan
Je hebt onderzocht in welke landen en
werelddelen dezelfde producten als in Nederland
te krijgen zijn. Je hebt onderzocht of landen
steeds meer op elkaar gaan lijken.

Dit heb je ontdekt
Uitwisseling van ideeën en kennis
Via internet kom je op veel plaatsen in de wereld.
Je zoekt naar informatie op internet, je reageert
op berichten en je zet soms zelf ook informatie
op internet. Daardoor wordt de uitwisseling van
ideeën en kennis over de wereld steeds groter.

Dit heb je ontdekt
Overal hetzelfde
Door globalisering is het gemakkelijker
geworden om internationaal ideeën uit te
wisselen, te handelen, goederen te transporteren
en te verkopen. Daardoor vind je sommige
spullen, winkels en muziek bijna overal. Mensen
vinden het vaak prettig om spullen te kopen die
ze al kennen.

Toename transport
Je bestelt goederen via internet. Daardoor wordt
er meer vervoerd over de wereld en neemt het
transport toe. Er ontstaat een samenleving,
waarbij de hele wereld met elkaar verbonden is.
Dit noemen we globalisering.

Eigen cultuur
Sommige gebruiken of producten worden niet
makkelijk overgenomen door andere landen of in
andere culturen. In Nederland wordt rauwe
haring gegeten. Voor sommige landen is dat te
vreemd. Zo houden veel culturen ook hun
eigenheid.
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Les 3: Meer! Meer! Meer!

© Grenzeloos

Les 4: We want iPhone
Dit heb je gedaan
Je hebt het spel Marktveroveren gespeeld. Je
hebt onderzocht wat er gebeurt als een product
wereldwijd populair wordt.

Dit heb je gedaan
Je hebt een test gemaakt. Tijdens het maken van
de test heb je nagedacht over wie en wat er
allemaal komt kijken bij het maken van een
iPhone.

Dit heb je ontdekt
Toename van de vraag
Als een product door de globalisering wereldwijd
populair wordt, neemt ook de vraag naar dat
product toe. Producenten zorgen er dan voor dat
het product veel meer wordt gemaakt. Daardoor
neemt de vraag naar grondstoffen,
arbeidskrachten, transport en energie toe.

Dit heb je ontdekt
Lagelonenlanden
Multinationals zijn bedrijven die bijna overal ter
wereld handel drijven. Zij laten hun producten
vaak maken in lagelonenlanden, waar de
arbeidskosten en grondstoffen goedkoper zijn.
Niet overal zijn goede arbeidsomstandigheden
en ook over de milieueffecten is niet altijd
genoeg aandacht.

Afhankelijk
Een bedrijf dat steeds groter wordt, heeft voor de
productie, het vervoer en de verkoop van zijn
product te maken met veel mensen in veel
landen. Bedrijven zijn afhankelijk van de situatie
daar en daardoor zijn er meer risico’s dat dingen
niet goed gaan. Voor al dat vervoer is een goede
infrastructuur nodig: er worden meer wegen,
spoorrails, vliegvelden en havens gebouwd.

Aandacht voor misstanden
Vroeger wist je niet zoveel over hoe jouw spullen
gemaakt werden. Via internet, Facebook en
YouTube komt informatie over slechte
arbeidsomstandigheden of schade aan het milieu
nu snel naar buiten. Vaak worden de bedrijven
dan gedwongen om daar iets aan te doen.
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