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Ontwikkelingsland − Indonesië  

Opgave 5 − Bevolkingsontwikkeling in Indonesië 

Bestudeer bron 1 die bij deze opgave hoort. 

Gebruik bron 1. 
Indonesië bevindt zich al enkele decennia in een demografische transitie. 

1p 18 Geef hiervoor een aanwijzing uit bron 1.  

De urbanisatiegraad in Indonesië is de laatste decennia toegenomen. 
Deze ontwikkeling heeft bijgedragen aan de afname van het gemiddeld 
aantal kinderen per vrouw.  

2p 19 Geef twee oorzaken waardoor het gemiddeld aantal kinderen per vrouw 
meestal afneemt als de urbanisatiegraad toeneemt. 

De provincie Riau op Sumatra ligt vlak bij Singapore.  
2p 20 Leg uit dat de nabijheid van Singapore bijdraagt aan de bevolkingsgroei in 

Riau. 
Je uitleg moet een oorzaak-gevolgrelatie bevatten. 

Gebruik bron 1 en de atlas. 
De regering van Indonesië heeft vooral tijdens twee van de periodes in 
bron 1 een actief transmigratiebeleid gevoerd. Eén van de doelstellingen 
van dit beleid was om de bevolkingsgroei op Java en Bali af te remmen. 

2p 21 Geef 
− de twee periodes waarin de regering dit beleid vooral heeft gevoerd;  
− met behulp van bron 1 een argument waarmee je kunt onderbouwen 

dat dit beleid succesvol was. 

Behalve het afremmen van de bevolkingsgroei op Java en Bali had de 
regering van Indonesië nog meer doelstellingen met het 
transmigratiebeleid. 

1p 22 Geef een andere doelstelling van het transmigratiebeleid.   
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bron 1  

Gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei (in %) in een aantal provincies 
en Indonesië  

*  De provincie Riau bestond tot 2005 uit een deel van Sumatra en de
Riau-eilanden. In 2005 werden de Riau-eilanden een zelfstandige
provincie.

provincie periode
1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010

Bali     1,69     1,18     1,31     2,15 
Java     2,04     1,56     0,91     1,10 
Kalimantan Selatan     3,32   3,15     2,39     1,85 
Riau*     3,11     4,30     4,35     3,58 
Indonesië     2,31     1,98     1,53     1,41 
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