De Geo 3VWO H5 Stad en bevolking in Amerika
Uittreksels Basisboek
B22 Onderzoeksplan
► Stappenplan geografisch onderzoek (figuur 1.29):
Stap 1 Wat ga je doen? – Vragen stellen
Gebied, onderwerp, bronnen, hoofd- en deelvragen.
Stap 2 Hoe ga je het doen? – Plannen
Tijd, personen, werkverdeling.
Stap 3 Doen! – Informatie verzamelen en verwerken
Bronnen lezen en verwerken, vragen beantwoorden.
Stap 4 Laten zien – Presenteren
Presentatie
Stap 5 Terugblik
Samenwerking, reflectie
B23 Hoofd- en deelvragen
► Hoofdvraag = één centrale vraag + deelvragen.
● Goede hoofdvraag bevat een onderwerp (wat) en gebied (waar), soms ook de
periode.
● Goede deelvragen:
■ Ze behandelen elk een stukje van de hoofdvraag.
■ Er zijn niet te veel deelvragen.
■ Ze staan in een logische volgorde.
B24 Aardrijkskundige vragen
► Er zijn vijf soorten aardrijkskundige vragen.
● Beschrijvende vragen. Deze vragen beginnen met woorden als ‘wat’, ‘waar’ of ‘hoe’.
● Verklarende vragen. Deze vragen beginnen met woorden als ‘waarom’, ‘waardoor’ of
‘hoe komt het’. Het gaat dus om oorzaken.
● Voorspellende vragen. Deze zijn toekomstgericht.
● Waarderende vragen. Waarderen betekent dat je bekijkt of iets goed of slecht is.
● Probleemoplossende vragen. Het antwoord op een probleemoplossende vraag is
vaak een voorstel, een advies of een plan.
B64 Klimaatsysteem van Köppen
► Köppen onderscheidde vijf klimaatzones:
A tropisch regenklimaat
B droog klimaat
C zeeklimaat (maritiem klimaat)
D landklimaat (continentaal klimaat)
E koud klimaat (poolklimaat of polair klimaat)
● Vier gebieden (A, C, D en E) onderscheiden door temperatuur.
De zone met het B-klimaat wordt bepaald door neerslag.
● Onderverdelingen in elk klimaat:
■ BW: zeer droog woestijnklimaat.
BS: minder droog steppeklimaat.
■ Kleine letters bij klimaten A, C en D  voorkomen van droge tijd.
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f = fehlt (= ontbreekt): droge tijd ontbreekt.
s = sommer (= zomer): droge tijd in de zomer.
w = winter (= winter): droge tijd in de winter.
■ EF: poolklimaat met (eeuwige) sneeuw in poolgebieden
EH: poolklimaat met (eeuwige) sneeuw in hooggebergte
ET: toendra
B136 Natuurlijke bevolkingsgroei
► De bevolking van een gebied verandert door natuurlijke factoren en sociale
factoren.
Natuurlijke bevolkingsgroei: veranderingen door geboorte en sterfte.
● Het geboortecijfer is het aantal geboorten per 1.000 inwoners per jaar.
Het sterftecijfer is het aantal sterfgevallen per jaar per 1.000 inwoners.
● Als er in een jaar meer mensen geboren worden dan dat er sterven, is er een
geboorteoverschot. Omgekeerde: sterfteoverschot.
B137 Sociale bevolkingsgroei
► Sociale bevolkingsgroei: verandering van bevolkingsaantal doordat mensen uit een
gebied vertrekken, of zich er vestigen. Het verhuizen van het ene woongebied naar het
andere woongebied noem je migratie.
● Migratiesaldo is de som van vestiging en vertrek. Vestigingsoverschot: meer
mensen vestigen zich dan dat er uit dat gebied vertrekken. Omgekeerd:
vertrekoverschot.
B138 Bevolkingscijfers: absoluut en relatief
► Twee manieren van weergeven bevolkingscijfers:
● absolute getallen: aantallen en hoeveelheden
● relatieve getallen: promillages
B145 Immigratie en emigratie
► Migratie heeft twee vormen: binnenlandse en buitenlandse migratie.
Emigratie: het verlaten van een land.
Immigratie: het binnenkomen in een land.
● Redenen om te verhuizen:
■ pushfactoren of afstotingsfactoren: redenen om te vertrekken.
Voorbeelden: armoede, werkloosheid.
■ pullfactoren of aantrekkingsfactoren: redenen die een gebied aantrekkelijk maken.
Voorbeelden: werk, natuurlijke factoren, zoals landschap en klimaat.
B146 Arbeidsmigranten
►Veel mensen verhuizen om economische redenen.
● Economische migranten of arbeidsmigranten: mensen die hun woongebied
verlaten door gebrek aan werk en geld.
■ Seizoensmigratie: migratie voor een korte periode om ergens anders te werken.
■ Kennismigranten: arbeidsimmigranten die vanwege hun kennis naar een land
komen. Gevolg voor land van herkomst: braindrain.
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B147 Vluchtelingen
► Vluchtelingen = mensen die wegens hun godsdienst, etnische groep, nationaliteit,
seksuele geaardheid of meningsuiting uit een land vertrekken.
Ontheemden = vluchtelingen in eigen land.
Mensen vluchten ook vanwege natuurrampen (zoals aardbevingen,
vulkaanuitbarstingen en orkanen).
● Mensen moeten erkend worden als vluchteling. Ze vragen om bescherming (asiel) 
asielzoekers.
■ Economische vluchtelingen = mensen die hun land verlaten om ergens anders meer
welvaart te vinden.
B148 Kettingmigratie en remigratie
► Gezinsvorming: een migrant haalt zijn toekomstige partner uit het land van
herkomst.
Gezinshereniging: een migrant laat zijn partner en/of kinderen naar het nieuwe land
komen.
Kettingmigratie: de ene migratie leidt tot een volgende migratie.
● Remigratie: een migrant keert terug naar de plek waar hij vandaan kwam.
B149 Allochtonen en autochtonen
► Allochtoon: iemand van wie een of beide ouders in het buitenland zijn geboren.
● Eerste generatie allochtoon: geboren in het buitenland.
Tweede generatie allochtoon: geboren in het land waar ze nu wonen, maar hun vader
en/of moeder niet.
Autochtoon: ouders zijn allebei geboren in het land waar je leeft.
● Westerse allochtonen komen uit het cultuurgebied van de westerse wereld.
Niet-westerse allochtonen komen uit een ander cultuurgebied.
B153 Multiculturele samenleving
►Multiculturele samenleving: mensen uit verschillende culturen leven met elkaar
samen.
Etnische groep: een kleine groep uit een volk die samenwoont in een ander land.
● Eén overheersende cultuur en verschillende culturele of etnische minderheden.
B154 Etnische wijken
► Etnische wijk: woonwijk met vooral mensen uit één etnische groep. Voortbestaan
afhankelijk van drie factoren:
● Mensen van een bepaalde etnische groep wonen het liefst bij elkaar: taal, manier van
leven, speciale voorzieningen en makkelijker opkomen voor eigen belangen.
● Discriminatie: het achterstellen van mensen vanwege andere eigenschappen.
In etnische wijken: minder last van discriminatie.
● Laag inkomen  moeilijk om in een andere wijk een huis te kopen of te huren.
B155 Getto
► Eerste etnische wijken in 1527 in Venetië. Getto was de aanduiding voor de
verplichte Jodenbuurt. Tegenwoordig ruimere betekenis: arme etnische wijken met
slechte leefbaarheid.
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B156 Segregatie
► Ruimtelijke segregatie: het apart wonen van bevolkingsgroepen met bepaalde
kenmerken in bepaalde wijken. Segregatie = scheiding. Op basis van: inkomen,
etnische groep.
● Maatschappelijke segregatie: mensen uit verschillende bevolkingsgroepen hebben
weinig of geen contact.
B157 Integratie en assimilatie
► Integratie: het tegenovergestelde van segregatie. In aardrijkskunde: inburgeren van
etnische groepen door actief meedoen aan de samenleving.
● Niet: opgeven eigen cultuur, wel: accepteren van wetten en regels.
● Migranten nemen steeds meer van de overheersende cultuur over = assimileren.
B163 Suburbanisatie
► Suburbanisatie: verstedelijking van het platteland rond een centrale stad.
Ontstaan door migratie  dorpen en stadjes werden voorsteden / suburbs 
vastgegroeid aan centrale stad = agglomeratie.
● Belangrijke factor: autobezit  centrale stad met werk gemakkelijk te bereiken.
■ Jonge gezinnen  hoge geboortecijfers  grote natuurlijke bevolkingsgroei.
B165 Urban sprawl
► Urban sprawl: de enorme verspreiding van voorsteden over het omringende
platteland. Amerika: vanaf 1940, ruimte genoeg. West-Europa: vanaf 1960, planning
van woongebieden om volgebouwd platteland te voorkomen.
● Urban sprawl  BosWash-megalopolis.
● Edge city: nieuw stadscentrum met stedelijke voorzieningen, werkgelegenheid in de
derde sector, parkeerterreinen en woningen. Locaties: kruispunten van snelwegen,
grote vliegvelden. Reden voor ontstaan: goede bereikbaarheid met de auto.
B170 Buurtprofiel en leefbaarheid
► Een stad is opgedeeld in woonwijken en buurten.
Belangrijk woningkenmerk: waarde van woningen, bekend als de WOZ-waarde.
● Buurtprofiel: schets van de staat van een woonwijk. Gemaakt met bewoners- en
woningkenmerken, die iets zeggen over de leefbaarheid van een wijk.
B171 Leefbaarheid
► Leefbaarheid: de mate waarin een woonwijk geschikt is om er te leven. Meten met
behulp van een buurtprofiel en de mening van de bewoners.
● Vragen over:
1. het onderhoud van woningen, straten en parken
2. de kwaliteit van voorzieningen
3. de sociale samenhang
4. de veiligheid in de woonwijk
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B172 Achterstandswijken
► Grote steden: woonwijken met matige of slechte leefbaarheid.
● Verslechtering begon met suburbanisatie: mensen met hoge inkomens trokken weg
 achterblijvers hebben geen geld voor onderhoud. Woonwijken veranderden in
achterstandswijken of probleemwijken: woonwijken waar de leefbaarheid
tekortschiet. Meestal wijken met veel huurwoningen en lage huren.
B173 Stedelijke vernieuwing
►Stedelijke vernieuwing: het vernieuwen van woonwijken in de stad, zodat de
leefbaarheid verbetert. Drie aspecten:
● vernieuwing van woningen en de openbare ruimte (straten, parken)
● verbetering van de leefomgeving door meer veiligheid
● meer kansen voor bewoners op gebied van wonen, werk, opleiding, zorg en welzijn
B174 Betere woningen
► Verbeteren van woningen is een vorm van stedelijke vernieuwing. Twee manieren:
● Sloop en nieuwbouw: oude woonwijken vervangen met duurdere koopwoningen 
meer variatie in bewoners  verbetering van het karakter van een wijk.
● Renovatie: oude huizen opknappen, zodat ze aan moderne woonwensen voldoen.
■ Speciale vorm van renovatie = restauratie: herstel van oude, waardevolle gebouwen.
B175 Gentrificatie
► Gentrificatie: veranderingen in een arme wijk als rijkere mensen er verwaarloosde
woningen kopen en opknappen  meer welvarende mensen  stijging van huur- en
koopprijzen  woningkwaliteit verbetert en bevolkingssamenstelling verandert.
● Verschil met stedelijke vernieuwing: kleine rol voor overheid, vernieuwing komt niet
ten goede aan de oorspronkelijke bewoners.
B231 Human development index (hdi)
► Manier om het ontwikkelingspeil van een land te berekenen.
● Index menselijke ontwikkeling (imo) of human development index (hdi).
Dit is een rapportcijfer van de Verenigde Naties waarbij wordt gekeken naar
levensverwachting, analfabetisme en het bnp per inwoner.
Hoe dichter het getal bij de 1 ligt, hoe hoger de ontwikkeling.
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