
 

 

OPDRACHTEN 
 

H3 Migratie 

Paragraaf 1  

 

1. Het aantal geboren baby’s per 1.000 inwoners in een jaar noemen we het …… 

 

2. Het aantal sterfgevallen per 1.000 inwoners in een jaar noemen we het …… 

 

3. We rekenen bij bevolkingsaantallen niet in procenten (%) maar in …… 

 

4. Bekijk onderstaande tabel.  

a. Welk land heeft het grootste geboorteoverschot? 

b. Welk land heeft het grootste sterfteoverschot? 

 

 Geboortecijfer Sterftecijfer 

Bangladesh 30 8 

Bulgarije 10 14 

Egypte 23 5 

Nederland 11 9 

Rusland 8 11 

 

5. Bekijk bovenstaande tabel nog een keer. 

a. Neemt de bevolking van Rusland toe of af? 

b. Met hoeveel personen? 

 

6. Bekijk bovenstaande tabel nog een keer. Goed of fout? 

a. In Bangladesh neemt de bevolking toe. 

b. De Nederlandse bevolking neemt toe met 2 personen per 1.000 inwoners. 

c. Egype heeft een geboorteoverschot. 

d. In Bulgarije neemt de bevolking toe met 4 personen per 1.000 inwoners. 

 

7. Bekijk de gegevens goed! 

 

 
 
 

 

a. Is er in land A een geboorteoverschot of een sterfteoverschot? 

b. Bereken hoe groot de bevolking is na één jaar. 
 

 

 

 

 

LAND A 

20.000 inwoners 

Geboortecijfer 5 ‰ 

Sterftecijfer 3 ‰ 



8. Bekijk de gegevens goed! 

 
 

 

 

 

a. Is er in land B een geboorteoverschot of een sterfteoverschot? 
b. Bereken hoe groot de bevolking is na één jaar. 

 

9. Bekijk de gegevens goed! 

 
 

 

a. Is er in land C een geboorteoverschot of een sterfteoverschot? 

b. Bereken hoe groot de bevolking is na één jaar. 

 

10. Bekijk de gegevens goed! 

 

 

 

 

 

a. Is er in land D een geboortoverschot of een sterfteoverschot? 

b. Bereken hoe groot de bevolking is na één jaar. 

 

11. Bereken het geboortecijfer in promille. 

 

 

 

 

12. Bereken het geboortecijfer in promille. 

 
 

 

13. Bereken het geboortecijfer in promille. 

 
 

 

14. Bereken het sterftecijfer in promille. 

 
 

 

15. Bereken het sterftecijfer in promille. 

LAND B 

2.500.000 inwoners 

Geboortecijfer 8 ‰ 

Sterftecijfer 2‰ 

LAND C 

50.000.000 inwoners 

Geboortecijfer 10‰ 

Sterftecijfer 12 ‰ 

LAND D 

20.000.000 inwoners 

Geboortecijfer 5‰ 

Sterftecijfer 8‰ 

1.500.000 inw 

10.000 geboren 
1.500.000 inw 

10.000 geboren 

1.500.000 inw 

10.000 geboren 

5.000.000 inw 

300.000 geboren 

10.000.000 inw 

500.000 geboren 

20.000.000 inw 

800.000 overleden 

30.000.000 inw 

900.000 overleden 


