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Wijzer! Aardrijkskunde groep 8 – H5 Dienstverlening Naam   

Theorie en lastige woorden les 2 – blad 1
Doel: Om te lezen

Aanbiedingen op maat
Wat je ook doet op internet, 
overal duikt reclame op. Zoek je 
informatie voor een spreekbeurt 
over New York, dan krijg je 
vakantieaanbiedingen voor 
stedentrips. Dit wordt allemaal 
bedacht in Silicon Valley, een 
gebied bij San Francisco aan de 
westkust van de VS. Daar zijn veel 
grote bedrijven, zoals Facebook, 
Apple en Google. Ze verlenen 
diensten door het maken van veel 
producten voor internet. Deze 

bedrijven samen noem je de 
internetindustrie. Er wordt 
software ontwikkeld, dat zijn 
programma’s die op computers en 
mobieltjes werken. Daar wordt 
overal ter wereld gebruik van 
gemaakt. De filmindustrie heeft 
software nodig voor trucages en 
tekenfilms. Wall Street gebruikt 
software om in aandelen te 
handelen. Zonder software rijden 
veel auto’s niet en werkt het 
digibord bij jou in de klas niet.Door speciale software zien moderne 

tekenfilms er levensecht uit.

de internetindustrie 
Alle bedrijven die zich bezighouden met het  
maken van producten voor het internet.

de software 
Een programma dat een chip of computer laat 
werken.

Werken in de woestijn
Op de foto zie je het kantoor van 
eBay in Silicon Valley. Vroeger was 
dit woestijn. Waarom zijn er nu zo 
veel internetbedrijven? Ten eerste 
is bouwgrond er veel goedkoper 
dan bijvoorbeeld in New York. 
Verder is het klimaat er heerlijk, 
met veel zon en schone lucht. 
Geen wonder dat mensen er graag 
willen werken én wonen. Ook zijn 
er universiteiten in de buurt. Daar 
komen hoogopgeleide mensen 
vandaan die nodig zijn voor de 

internetbedrijven. Een 
internetbedrijf is een 
hightechbedrijf. Daar bedenken 
en ontwerpen mensen moderne 
technische producten. 
Hightechbedrijven hebben geen 
grondstoffen nodig. Hun 
ontwerpen worden meestal ergens 
anders in de wereld uitgevoerd. 
Voor een hightechbedrijf is 
hoogopgeleid personeel en 
energie voor de vele computers 
het belangrijkste. Silicon Valley was ooit een  

woestijngebied.

de bouwgrond 
Een stuk grond waarop gebouwd kan worden.

het hightech bedrijf 
Een bedrijf dat zeer moderne technische producten  
ontwerpt of maakt.

het personeel 
Alle mensen die bij een bedrijf werken. 
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Wijzer! Aardrijkskunde groep 8 – H5 Dienstverlening Naam   

Theorie en lastige woorden les 2 – blad 2
Doel: Om te lezen

Een groot en rijk land
Beurskoersen, aandelen, 
rentetarieven, je ziet deze 
begrippen elke dag in de krant. 
Het heeft allemaal met handel en 
geld verdienen te maken. Dat 
noemen we de economie. Het 
gaat goed met de economie als er 
in een land veel geld verdiend en 
uitgegeven wordt. Ook zijn er dan 
weinig mensen werkloos. De 
Verenigde Staten hebben de 
grootste economie ter wereld. Er 
wordt veel gehandeld en van de 

ruim 300 miljoen inwoners werkt 
76% in de dienstensector. De VS 
is een land van uitersten. Het oosten 
is dichtbevolkt, maar in het  
midden en westen liggen  
eindeloze dunbevolkte vlakten en 
berggebieden. Het land heeft veel 
grondstoffen en landbouwgrond, 
waardoor er veel geproduceerd  
kan worden. Het is het rijkste land 
ter wereld, maar die rijkdom is niet 
goed verdeeld. Er zijn grote 
verschillen tussen rijk en arm.Op de Great Plains in het midden van  

de VS wordt veel graan verbouwd.

het rentetarief 
Het geld dat je moet betalen voor geleend geld.

de economie 
Alles wat met handel en geld verdienen te  
maken heeft.

de dienstensector 
Alles wat te maken heeft met dienstverlening.

Een groot en arm land
Mexico is een groot land. Het 
grenst aan de Verenigde Staten. In 
Mexico zijn de verschillen tussen 
rijke mensen en arme mensen erg 
groot. Veel mensen hebben geen 
of weinig opleiding gehad. Voor 
deze laaggeschoolde mensen is het 
moeilijk om aan werk te komen. In 
de Verenigde Staten is genoeg 
werk voor laaggeschoolden. Geen 
wonder dat elk jaar 
honderdduizenden Mexicanen 
naar de Verenigde Staten trekken 

om daar geld te verdienen, 
bijvoorbeeld als druivenplukker. 
Deze seizoenarbeiders gaan na de 
oogsttijd weer naar Mexico terug. 
Toch blijven er elk jaar veel 
Mexicanen in de VS. Ze zoeken 
vaak onderdak bij familie die er al 
woont. Ze wonen er dan illegaal, 
zonder toestemming. Ook 
proberen veel Mexicanen stiekem 
de grens over te steken. Er wonen 
nu ongeveer 10 miljoen Mexicanen 
illegaal in de Verenigde Staten. Amerikaanse agenten bewaken de  

grens met Mexico.

de laaggeschoolde 
Iemand die weinig schoolopleiding heeft gehad.

de seizoenarbeider 
Iemand die alleen een deel van het jaar  
ergens werkt, bijvoorbeeld om de oogst binnen  
te halen.

de illegaal 
Iemand die zonder toestemming in een land is of 
woont.
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