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Wereld 

Opgave 1  Ontwikkeling en migratie in Afrika  

Bij deze opgave horen de bronnen 1 tot en met 4.  

In bron 1 wordt de VN-ontwikkelingsindex gebruikt. Deze index is 
samengesteld met indicatoren uit verschillende dimensies. 

1p 1 Geef twee van deze indicatoren, elk vanuit een andere dimensie. 

Gebruik bron 1. 
Hieronder staan drie uitspraken. 
Uitspraak 1: in Afrika is de gemiddelde score op de VN-ontwikkelingsindex 

tussen 2000 en 2015 gestegen.  
Uitspraak 2: Namibië is het enige land in Afrika dat tussen 2000 en 2015 

gegroeid is van categorie II naar categorie III.    
Uitspraak 3: buiten Afrika wonen meer Kaapverdianen dan Marokkanen.  

2p 2 Geef voor elke uitspraak aan of die juist of onjuist is. 

Gebruik de bronnen 1 tot en met 3. 
Armoede is niet de enige oorzaak van migratie.  

2p 3 Toon met de gegevens van twee Afrikaanse landen aan dat armoede niet 
de enige oorzaak van migratie is. 
Geef vervolgens een andere oorzaak dan armoede die bijdraagt aan 
migratie in Afrika.  

Gebruik de bronnen 1 tot en met 4. 
In het algemeen wordt aangenomen dat economische ontwikkeling in 
Afrikaanse landen snel zal leiden tot een afname van de emigratie naar 
Europa. Volgens het migratietransitiemodel in bron 4 ligt dat 
genuanceerder. In dit model kun je drie migratiefases onderscheiden die 
Afrikaanse landen tijdens economische ontwikkeling doorlopen. 

3p 4 Beschrijf voor elk van deze drie fases de invloed die economische 
ontwikkeling op migratie heeft. 
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bron 1 
Veranderingen in de VN-ontwikkelingsindex in Afrika en migratie 
naar bestemmingen buiten Afrika 

schaal 1: 75.000.000  
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bron 2 
Migratiesaldi in Afrika 

schaal 1: 75.000.000 
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bron 3 
Bruto nationaal product (bnp) per inwoner 

schaal 1: 200.000.000  

bron 4  
Economische ontwikkeling en migratie in Afrika 

Afrika is een continent in beweging: zowel intra- als intercontinentaal zijn 
Afrikanen on the move. Afrikaanse migratie is voornamelijk het gevolg van 
armoede, internationale ongelijkheid en geweld. Vaak wordt aangenomen 
dat de oplossing voor dit vraagstuk moet worden gezocht in de 
economische ontwikkeling van de herkomstlanden.  

Een migratietransitiemodel: de transitie van een emigratieland naar 
een immigratieland  
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