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Opgave 2  Botswana in trek: migratie 

Bij deze opgave horen de bronnen 4 tot en met 6. 

De migratie vanuit en naar Botswana groeit de laatste decennia (zie 
bron 5). Ook wereldwijd neemt het aantal migranten toe. 

2p 5 Geef twee oorzaken waardoor het aantal migranten wereldwijd toeneemt. 

Gebruik het kaartenkatern.  
Dankzij de politieke stabiliteit en de aanwezigheid van diamanten gaat het 
economisch gezien goed in Botswana (zie bron 4). Maar eigenlijk is de 
uitgangspositie van Botswana om zich economisch te ontwikkelen 
ongunstig. 

2p 6 Geef vanuit twee verschillende dimensies een reden waarom de 
uitgangspositie van Botswana om zich economisch te ontwikkelen 
eigenlijk ongunstig is.  

Gebruik bron 5 en het kaartenkatern. 
In het algemeen migreren mensen vanuit economisch zwakke landen naar 
economisch sterke landen. Bij de keuze voor een vestigingsland spelen 
niet alleen economische redenen een rol. 

2p 7 Noteer op je antwoordblad twee andere redenen die een rol spelen bij de 
keuze voor een vestigingsland. 
Schrijf achter elke reden een land uit bron 5 waarvoor die reden een rol 
speelt in de migratie met Botswana. 

Gebruik de bronnen 5 en 6. 
Het totale migratiesaldo van Botswana is positief, maar met één land 
heeft Botswana een negatief migratiesaldo. 

3p 8 Noem eerst het enige land waarmee Botswana een negatief migratiesaldo 
heeft. 
Beredeneer vervolgens waarom Botswana met dit land een negatief 
migratiesaldo heeft en met de andere landen een positief migratiesaldo 
heeft. 

Wereld 
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bron 4 

Botswana: Afrikaanse oase van rust en welvaart 
Botswana ligt in het zuiden van Afrika. Het land is 14 keer groter dan 
Nederland en heeft ruim 2 miljoen inwoners. Door de vondst van 
diamanten kon Botswana zich na de dekolonisatie in 1966 economisch 
ontwikkelen. Behalve de diamantindustrie is ook het toerisme een 
belangrijke inkomstenbron. De overheid investeert deze inkomsten in 
onder andere gezondheidszorg en onderwijs. Groeiende emancipatie van 
vrouwen, actieve gezinsplanning en voorlichting zorgden voor een daling 
van het vruchtbaarheidscijfer van 5 naar 2,4 kinderen per vrouw. Door de 
ziekte aids is de levensverwachting slechts 47 jaar. Het aantal aidsdoden 
daalt de laatste jaren door effectieve gezondheidsprogramma's.  

bron 5 
Ontwikkeling in het aantal emigranten en immigranten in Botswana 

1990 2000 2010 2017 
emigranten uit Botswana  
naar land van bestemming   26.037 26.393 47.041 80.103 

Zuid-Afrika 18.470 17.332 35.926 69.160 
Zimbabwe 2.945 4.012 3.705 3.286
Verenigd Koninkrijk 1.955 1.975 3.128 2.880
Australië 153 650 1.140 1.360
Zambia 469 111 918 962
Namibië 975 865 658 610

1990 2000 2010 2017 
immigranten in Botswana 
naar land van herkomst 27.510 57.064 120.912 166.430 

Zuid-Afrika 5.780 13.860 28.048 38.607 
Zimbabwe 4.905 11.763 23.803 32.764 
Zambia 1.991 4.773 9.659 13.295 
India 1.967 3.032 7.165 9.861 
Verenigd Koninkrijk 3.289 993 6.220 8.561
Malawi 713 1.709 3.459 4.761 
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bron 6 
Ontwikkeling van het bbp per inwoner van enkele landen in het 
zuiden van Afrika   
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