De prijsvechter in de klas
Globalisering
Leeftijd:
Niveau:

13-15 jaar
VO onderbouw

Samengevat
Roland Duong van De prijsvechter doet
onderzoek naar globalisering. Hij gaat
naar China om de gevolgen hiervan met
eigen ogen te zien.
Vakgebied
Economie
Kernbegrippen
Globalisatie, economie, wereldhandel,
arbeid.
Kerndoelen
Deze video sluit aan bij de volgende
kerndoelen in het voortgezet onderwijs:
Onderbouw: Mens en Maatschappij: 36, 38
en 42.
Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie ‘De
prijsvechter in de klas’. Op Schooltv.nl
vind je meer video’s over dit onderwerp,
zoals: ‘Wereldwijde handel in bloemen’.
Antwoorden
1a Vanaf 1979. b Fabrikanten willen de
laagste productiekosten tegenover de
hoogste productie. 2a Wereld
Handelsorganisatie. b In 1995. c Het
bevorderen van de internationale
wereldhandel, het oplossen van
handelsconflicten en het opheffen van
handelsbarrières. 3 Globalisering gaat ten
koste van de rechten van arbeiders in
derde wereldlanden. 4 Fabrikanten kiezen
hun locatie ook op het ontbreken van
milieuregels en vakbonden. 5a Voor de
rechten van arbeiders. b Dat arme
mensen blij zijn dat ze geld verdienen,
ongeacht lange dagen en laag loon. 6
arbeidsmaatschappij,
consumptiemaatschappij, middenklasse
en laaggeschoold. 7 Eigen antwoord.

Kijkvragen
1a Vanaf welk jaar stelt China haar markt
open voor Westerse bedrijven?
b Streep door wat niet van toepassing is:
Fabrikanten willen de laagste / hoogste
productiekosten tegenover de laagste /
hoogste productie.
2a Wat is de volle benaming van de WTO in
het Nederlands?
b In welk jaar wordt de WTO opgericht?
c Welke drie taken heeft de WTO?
3 Leg uit waarom sommige mensen tegen
globalisatie en wereldhandel zijn.
4 Alan Tonelson vertelt dat grote bedrijven
hun locatie niet alleen kiezen op de prijs
van arbeid. Welke reden geeft Tonelson nog
meer?
5a Waar zet May Wong zich voor in?
b Wat zegt Branko Milanovic over de
werkervaringen van de Chinese arbeiders?
6 Vul de volgende zinnen juist in: China
verandert in een rap tempo van een … naar
een … . Vooral de … is snel gegroeid. Voor
sommige fabrikanten wordt het zelfs lastig
om voldoende … personeel te krijgen.

Verdiepingsvragen
7 Milanovic vertelt over de gevaren van
globalisatie voor de Westerse economie.
Leg uit wat het gevaar is. Gebruik de
volgende woorden in je antwoord: Groei,
afstand en inhalen.
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