NL van boven in de klas
Van groei naar krimp
Leeftijd:
Niveau:

13-15 jaar
VO onderbouw

Samengevat
In de afgelopen honderd jaar is de
bevolking van Nederland ruim
verdriedubbeld. Ons land is bijna helemaal
volgebouwd. Steden barsten uit hun
voegen. Met Flevoland kwam er nieuw
land bij voor de groeiende bevolking. Maar
de groei is gestagneerd, in de toekomst
zal de bevolking weer afnemen.
Vakgebied
Aardrijkskunde
Kernbegrippen
Bevolkingsdichtheid, groei, krimp
Kerndoelen
Deze video sluit aan bij de volgende
kerndoelen in het voortgezet onderwijs:
Onderbouw: Mens en Maatschappij: 38, 42.
Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie
‘Nederland van boven in de klas’. Op
Schooltv.nl vind je meer video’s uit deze
serie, zoals: ‘Natuur’.
Antwoorden
1a 5 miljoen b Amsterdam c Utrecht,
Nieuwegein, Amersfoort, Houten. 2 A 3a
Boeren uit het hele land selecteren om
zich te vestigen in Flevoland. b Dat er
boeren kwamen uit alle delen van het
land, van alle geloven ongeveer even veel,
dat ze netjes waren. 4 B, C, D 5a De
bevolking krimpt. b Gebieden in Nederland
waar de bevolking krimpt, zoals Limburg
of Groningen. 6 Ze moeten sluiten. 7 Eigen
antwoord, bijvoorbeeld meer aandacht
voor de kinderen, of: weinig geld voor
materiaal, weinig kinderen om vriendjes
te maken. 8 Eigen antwoord, bijvoorbeeld
winkels en bioscopen moeten sluiten,
minder OV-verbindingen omdat ze niet
meer rendabel zijn, huizen komen leeg te
staan.

Kijkvragen
1a In het jaar 1900 had Nederland _______
miljoen inwoners.
b Welke stad groeide het hardst sinds
1900?
c Welke steden groeiden vanaf de jaren
zeventig heel hard? Noem er twee.

2 Wat is er anders aan het dorp Barneveld?
A De bevolking groeit er nog steeds hard.
B Er zijn veel minder kerken.
C Er wonen veel minder jonge mensen.
3a Wat was de taak van de selectieambtenaren in Flevoland?
b Waar moesten ze op letten?
4 Welke uitspraken over de ontwikkeling
van de bevolking in Nederland zijn waar?
A Steden krimpen.
B Jongeren trekken naar de stad.
C Gezinnen worden kleiner.
D Meer eenpersoonshuishoudens.
E Dorpen groeien.
5a Welke voorspelling wordt er voor het
jaar 2037 gedaan?
b Wat is een 'krimpgebied'?
6 Welk gevaar dreigt er voor basisscholen
met minder dan 100 leerlingen in
krimpgebieden?
Verdiepingsvragen
7 Wat vind je ervan dat kleine scholen
moeten sluiten? Verwerk in je antwoord de
voor- en/of nadelen van een school met
heel weinig kinderen.
8 Welke gevolgen zie je nog meer in de
krimpgebieden door de dalende
bevolkingsgroei? Praat er samen over.
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