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Opgave 6  Vrouwenemancipatie en demografie in Brazilië 

Bestudeer bron 1 die bij deze opgave hoort. 

Gebruik bron 1.  
Tussen 1960 en 2010 is in Brazilië het gemiddeld aantal kinderen per 
vrouw afgenomen. De Braziliaanse regering heeft invloed op deze afname 
gehad. 

2p 21 Geef twee manieren waarop de Braziliaanse regering gezinsplanning 
heeft beïnvloed.  

Braziliaanse vrouwen in steden krijgen gemiddeld minder kinderen dan 
vrouwen op het platteland. 

2p 22 Geef hiervoor twee redenen. 

De daling van het aantal kinderen per vrouw in Brazilië aan het eind van 
de vorige eeuw heeft geleid tot een verandering in de leeftijdsopbouw. 

2p 23 Leg uit dat de veranderde leeftijdsopbouw de economische groei nu 
stimuleert. 
Je uitleg moet een oorzaak-gevolgrelatie bevatten. 

Gebruik bron 1 en de atlas. 
Brazilië en India behoren beide tot de BRIC-landen. Op het gebied van 
emancipatie en onderwijs heeft Brazilië een voorsprong ten opzichte van 
India.

3p 24 Geef eerst aan op welke atlaskaart je deze voorsprong kunt aflezen. 
Beredeneer vervolgens met atlaskaart 257C op welke manier de 
verstedelijkingsgraad heeft bijgedragen aan deze voorsprong. 
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bron 1 

Minder geboorten in Brazilië 

Vrouwen kregen wereldwijd tussen 1960 en 2010 gemiddeld steeds 
minder kinderen. Ook nu zet die daling verder door. In Brazilië is deze 
daling echter sneller gegaan dan in veel andere landen. Het verbeterde 
onderwijs voor meisjes speelde daarbij een belangrijke rol. Ook werden 
veel huishoudens aangesloten op het elektriciteitsnet. Hierdoor kon er 
onder andere naar telenovelas worden gekeken. Dat zijn soapseries 
waarin vaak een grote rol is weggelegd voor succesvolle vrouwen en 
waarin gezinnen met twee kinderen de norm zijn. 

Brazilië 1960 1980 2000 2010 

huishoudens met elektriciteit (%) 19 54 95 97 

huishoudens waar veel naar telenovelas 
wordt gekeken (%) 

< 5 36 90 87 

gemiddeld aantal jaren dat vrouwen 
onderwijs volgen 

2,35 3,05 6,95 8,4 

gemiddeld aantal jaren dat mannen 
onderwijs volgen  

2,7 3,1 5,6 7,95 

vrouwen die betaald werk verrichten (%) < 5 39 54 56 

gemiddeld aantal kinderen per vrouw 6,3 4,4 2,4 1,8 
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