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1. Inleiding
In Nederland wonen meer dan 16,5 miljoen mensen.
(CBS Bevolkingsteller (bit.ly/edugis07) 7 augustus 2013 19:32 uur: 16.794.060)
Van deze mensen weten we hoeveel er man of vrouw zijn. Ook weten we hoeveel baby’s er elk jaar
geboren worden. Maar hoe weten we dit allemaal zo precies?

Dit wordt bijgehouden door het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS). Hier worden heel veel gegevens verzameld,
verwerkt en bewaard. Dat wordt elk jaar opnieuw gedaan.
Zo kunnen we precies zien hoeveel mensen er in Nederland
wonen. Maar er worden nog veel meer gegevens bewaard,
bijv. over bedrijven, onderwijs en veiligheid.
Van deze gegevens kunnen we veel leren. Zo kunnen we
bijvoorbeeld van gegevens over veiligheid leren waar veel
ongelukken gebeuren en waar juist niet. Door dit te
bestuderen kun je ervoor zorgen dat het aantal ongelukken
daalt.

In deze module ga je aan de slag met
gegevens van het CBS.
We kijken eerst naar de verschillen
binnen een gemeente (lokaal), daarna
bekijken we de verschillen tussen
regio´s in Nederland (regionaal).
Met speciale aandacht voor actuele
demografische processen als krimp en
vergrijzing

Succes!

Afbeeldingen over krimp en vergrijzing op internet
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2. Verschillen lokaal
Nederland is een klein land. Toch bestaan er grote verschillen tussen delen van het land.
Sommige gebieden zijn dichtbevolkt, andere dunbevolkt. In sommige gebieden wonen veel mensen
met een hoge opleiding, in andere gebieden juist veel mensen met een lage opleiding.
Zo zijn er ook grote verschillen in welvaart (rijk en arm), in herkomst van de bevolking (allochtoon en
autochtoon) en in leeftijd (oud en jong).

Dit onderdeel gaat over verschillen op lokaal niveau. Dit houdt in dat we binnen gemeenten kijken
naar verschillen tussen wijken en buurten.
Uitleg

1. Hoe heet de gemeente waar jij in woont?

-

Als EduGIS nog niet gestart is, doe dat
nu: ga naar kaart.edugis.nl
Lagenselectie: voeg de
kaartlaag gemeenten toe uit de
rubriek Administratieve indelingen >
Provincies, gemeenten, wijken en
buurten (2010) .
Zoek je eigen woonplaats op. Typ in het
zoekvak boven de kaart je woonplaats
in.

-

2. Hoeveel inwoners heeft je gemeente in 2010?

-

3. De gegevens in EduGIS zijn van het jaar 2010. Check op
- Zoom zover uit dat je de gemeente
StatLine (de online databank van het CBS) de gegevens
waarin de plaats ligt helemaal op de
kaart ziet.
van de jaren daarna. Ga naar http://bit.ly/edugis19 en
- Klik met de rechter muisknop binnen de
verander Maastricht in je eigen gemeente. Zie
grenzen van je gemeente om het aantal
handleiding op p. 18.
inwoners op te vragen.
Is het aantal inwoners in jouw gemeente sinds 2010 gestegen of gedaald?

Voordat je verder je eigen gemeente gaat onderzoeken, bekijken we het voorbeeld van een
middelgrote stad in het midden van het land.
Zoek de wijken Berg-Noord en Soesterkwartier op.
Uitleg
4. In welke stad zijn we nu? En hoe heet de gemeente waar
deze stad in ligt?
in

-

5. Omcirkel goed of fout:
a. Berg-Noord ligt dicht bij het station
b. Soesterkwartier ligt dicht bij het station
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Lagenselectie: laad de
kaartlagen wijken en namen wijken
uit de rubriek Administratieve
indelingen > Provincies, gemeenten,
wijken en buurten (2010).
Zoek Berg-Noord en Soesterkwartier
op door de namen in te tikken in het
zoekvakje.

Goed / Fout
Goed / Fout
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6. Ga naar Google Maps en loop met Streetview rond in beide
wijken. Beschrijf je indruk van beide wijken. Wat is volgens jou
het grootste verschil?

7. Vul de kolommen Inkomen en Woningwaarde van tabel
1 in.

Inkomen
per inwoner

Woningwaarde

……..

Uitleg

-

-

Berg-Noord

Lagenselectie: laad de
kaartlaag gem. inkomen per inwoner
per wijk uit de rubriek Bevolking >
Welvaart > Welvaart (2010).
Open ook de laag gem.
woningwaarde per wijk uit de
rubriek Bevolking > Wonen > Wonen
(2010).
Legenda: hier kun je kaartlagen van
volgorde veranderen (naar boven en
naar beneden slepen), doorzichtig
maken en verwijderen.

TIP: Wanneer je een nieuwe kaartlaag
opent is vaak niet meer te zien wat er
onder ligt. Bijvoorbeeld: na het openen
van gem. inkomen per inwoner per wijk
zie je niet meer waar het Soesterkwartier
precies is.

Soesterkwartier
Tabel 1

Oplossing: sleep in de legenda de laag
Adresmarkering helemaal naar boven. De
gele markeringen van de wijken worden
weer zichtbaar
- Gebruik de rechter muisknop om
gegevens over de wijken op te
vragen.
TIP: Is het informatievenster te klein om
alles te lezen? Maak het groter door de
rechter benedenhoek te verslepen.

8. Kies nu zelf een kaartlaag die nog een ander verschil tussen de wijken aantoont. Vul daarmee de
rechter kolom van tabel 1 in.
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9. Hoe zit dit in je eigen omgeving? Zijn er ook zulke grote verschillen tussen wijken en/of buurten?
Zoek dit uit!
TIP
Ik woon in dezelfde stad als in het voorbeeld, wat nu? Kies één van de vier grootste steden van
Nederland.
Ik woon niet in een stad, wat nu? Kies de dichtstbijzijnde stad om te onderzoeken.

Schrijf een kort verslag.
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3. Verschillen regionaal
Je kunt Nederland op verschillende manieren verdelen.
Bijvoorbeeld in 12 provincies (zie afbeelding) of in 4 landsdelen
(het noorden, zuiden, westen en oosten).

10. Bedenk drie verschillen tussen de provincies Utrecht en
Limburg.
1.
2.
3.

Limburg loopt leeg
11. Lees het artikel hiernaast.
a

Wat wordt bedoeld
met de titel Limburg
loopt leeg?

b

De laatste tijd maakt Limburg veel reclame voor wonen en werken in deze provincie. Bekijk
de reclamespot (bit.ly/edugis06)
Wat hebben het artikel en de reclamespot met
elkaar te maken?
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c

Zou jij graag in Limburg willen wonen?
(Als je er nu woont: Woon je graag in Limburg?)
Waarom (niet)? Geef 2 redenen.
1.
2.

Maar hoe komt het dat Limburg een zogenaamde krimpregio is? Eén van de oorzaken is te vinden in
de geschiedenis van de vorige eeuw.
In de loop der jaren is er veel veranderd in Limburg. Vroeger (in de periode
voor 1974) was Limburg een belangrijke provincie in Nederland. Er was toen
veel mijnbouw in Limburg wat voor veel banen zorgde.
Er was veel werk in Limburg, de regio bruiste en was welvarend. Nu is dit
minder.
Generaties lang werkten Limburgers in de mijnen. Als je vader in de mijnen
werkte dan was er een grote kans dat je als zoon je vader achterna ging.
Hierdoor was het voor de Limburgers een gewoonte geworden om in de
mijnen te werken.
Bekijk een filmpje over werken onder de grond: ga naar bit.ly/edugis05. (Duur 5 m. 34 s.)
12. Vragen naar aanleiding van het filmpje:
a

Noem minstens twee gevaren voor de mijnwerkers.

b

Hoeveel banen verdwenen er toen de mijnen gingen sluiten?

13. Dat de mijnbouw een bloeiende industrie was blijkt ook uit gegevens van CBS StatLine (de online
databank van het CBS).
Ga naar bit.ly/edugis04 om de gegevens te bekijken.
a

In welk jaar is het meeste steenkool gewonnen?
Hoeveel miljoen kilo was dit?

b

Waaraan kun je zien dat in 1974 de laatste mijn is
gesloten?

c

Nederland ging steeds minder steenkool uit de grond halen, maar er was nog wel steenkool
nodig. Hoe loste Nederland dit op?
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Open de tabel werkloosheidspercentage in Nederland op bit.ly/edugis20.
d

Wat is het werkloosheidspercentage van de provincie Limburg in 1987?
Was dat hoog in vergelijking met de andere provincies?

Verandering en herstructurering
Er moest wat veranderen toen de mijnen gingen sluiten. De regio moest geholpen worden anders
raakte die verder in het slop.
Lees onderstaande tekst.

14. Grote bedrijven en overheidsinstanties werden verplaatst naar Limburg. Noem twee gevolgen
van het verplaatsen van deze instanties en bedrijven voor Limburg.
1.
2.
15. Lees onderstaande tekst:
De herstructurering van de Zuid-Limburgse economie
heeft geleid tot industriële differentiatie: nu is er
variatie in grote en kleine bedrijven in verschillende
sectoren van de industrie. Als het nú in een tak van
bedrijvigheid slechter gaat, dan kunnen andere
bedrijven dat gemakkelijker opvangen.

a

Wat heeft de industriële differentiatie voor
gevolgen voor de zekerheid van banen in het gebied Zuid-Limburg?

b

Beschrijf de ontwikkeling van de werkloosheid in Limburg na 2000. Vergelijk deze
ontwikkeling met die in andere provincies en Nederland als geheel.
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TIP: Ga (weer) naar bit.ly/edugis20. Je kunt de gegevens van die tabel ook in kaart brengen: klik
op de Kaart-knop en varieer daarna het jaar rechtsonder.

Van tabel

naar kaart

Groei- en krimpregio’s
De provincie Limburg is een krimpregio.
Provincies waarvan het aantal inwoners groeit noemen we groeiregio’s.
16. Ga naar bit.ly/edugis02 voor de gegevens in CBS
StatLine over het aantal inwoners per provincie (of klik
op de afbeelding hiernaast). Hoeveel inwoners heeft de
provincie waar jij in woont in 2013?

17. Groei en krimp kunnen we pas zien als we de
bevolkingsaantallen voor meer jaren naast elkaar
zetten. Als de gegevens in een grafiek gezet worden kunnen we de groei- en krimpregio’s goed
met elkaar vergelijken.
a

Vul de tabel in met de gegevens die je kunt aflezen uit de StatLine-tabel.

1990

2000

2013

2025

Limburg
Flevoland
Zuid-Holland
Tabel 2

CBS in de klas - edugis-vmbo-bovenbouw

versie 2.0 (2013)

8

b

Verwerk nu de gegevens in de grafiek. Gebruik de juiste kleur voor elke provincie.
Teken de lijnen in de grafiek t/m het jaar 2013.

c

Je ziet in de grafiek rechts het jaartal 2025 staan. Je weet natuurlijk nog niet hoeveel
inwoners de provincies dan zullen hebben. Maar trek de lijnen van de grafiek door tot 2025
zoals jij denkt dat het zal gaan.

d

Omcirkel wat van toepassing is en beargumenteer je keuze.
-

Limburg: groei/krimp/blijft gelijk tot 2025, want

-

Flevoland: groei/krimp/blijft gelijk tot 2025, want

-

Zuid-Holland: groei/krimp/blijft gelijk tot 2025, want
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Vergrijzing
18. Bekijk het filmpje over vergrijzing van de CBS
(bit.ly/edugis17; duur 2 m. 46 s.).

a

Noem 2 belangrijke oorzaken van de vergrijzing in
Nederland.

b

In welke 3 regio’s van Nederland is de vergrijzing het sterkst?

19. Lees het artikel uit het NRC handelsblad.
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a

Wat is ‘slim slopen’?

b

In het artikel worden de begrippen ontvolking, ontgroening en vergrijzing genoemd.
Wat betekenen die begrippen?
Ontvolking =

Ontgroening =

Vergrijzing =

c

Deze drie processen remmen de groei van de regio. Bedenk voor ontvolking en ontgroening
een oplossing waardoor het probleem afneemt.

d

Een oplossing om vergrijzing tegen te gaan is moeilijker te bedenken. Waarom is dit
moeilijker?

20. Ga naar bit.ly/edugis01 of klik op de afbeelding hiernaast. Je ziet dan
(in een nieuw venster) het percentage 65-plussers per provincie in
1990.
a

In welke twee provincies woonden in 1990 (procentueel) de
meeste 65-plussers?
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b

Bekijk nu hoe het percentage 65-plussers zich heeft
ontwikkeld vanaf 1990. Klik in het menu boven de
kaart op Kaartlagen. Hier kun je kaartlagen uit- en
aanvinken.
Welke twee provincies hebben in 2013 het hoogste percentage 65-plussers?

c

Zijn dat ook provincies met veel krimp, denk je?

d

Zijn er ook provincies die helemaal niet vergrijsd zijn? Zo ja, welke?
TIP: zorg dat alleen de kaartlaag 2013 aan staat en klik op de
provincies. Bekijk de staafdiagrammen van alle 12 provincies.

e

Maak de volgende zin af:
In Limburg is erg veel vergrijzing opgetreden. Dat was ook wel te
verwachten omdat:

Ontgroening
21. Zoek nu uit hoe het zit met de jonge generatie (0-20 jaar). Ga daarvoor naar bit.ly/edugis10.
Deze kaart werkt net zo als die van de 65-plussers.
Schrijf op hoe het zit met de vergroening in de Nederlandse provincies tussen 1990 en 2013. In
je verslag moet in elk geval aan de orde komen:
 in welke provincies het grootste aandeel 0-20 jarigen woont en
 in welke provincies het kleinste aandeel 0-20 jarigen woont
 of de ontgroening sinds 1990 verschilt per provincie en zo ja, hoe
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22. Je hebt gekeken naar de leeftijdsgroepen 0-20 jaar en 65+. Dat zijn grote groepen. Bekijk nu voor
twee gebieden een nauwkeuriger indeling (groepen van 5 jaar).
Hieronder staan de bevolkingspiramides van Zuid-Limburg (links) en van Flevoland (rechts).
Zoek de meest recente versie van deze piramides op de website CBS in de klas (bit.ly/edugis08).
Bekijk voor beide gebieden de animaties van de bevolkingsontwikkeling van 1988 tot 2040
(gebruik de bedieningsknoppen onder de piramide). Let ook op hoe het totale aantal inwoners
van het gebied verandert!

a

Noem twee verschillen in leeftijdsopbouw tussen Zuid-Limburg en Flevoland.

b

Wanneer begint de bevolking van Zuid-Limburg te dalen?

c

Waardoor groeit het aantal inwoners van Flevoland zo sterk, denk je?
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Slotopdracht
Maak (alleen of met een klein groepje) een presentatie (PowerPoint, Prezi of poster) over de
problemen rond krimp, ontgroening en vergrijzing.
Wie hebben er vooral last van? Wat doet men er aan en waarom? Zoek op internet wie zich met
deze problemen bezig houden, wat zij er van vinden en bedenk vooral zelf wat jij er van vindt. Een
hele goede website om mee te beginnen is: www.vanmeernaarbeter.nl.
En natuurlijk: waar heeft men er vooral last van? Kies zelf een regio om je verhaal op toe te spitsen.
Dat kan je eigen regio zijn, maar als daar niets aan de hand is kun je waarschijnlijk beter een gebied
wat verder weg kiezen.
Blijf niet op het ruimtelijk
niveau van provincies kijken;
kijk ook naar kleinere gebieden.
Want ook binnen provincies
kunnen grote verschillen
bestaan! Gebruik hierbij de
website www.demowijzer.nl.
Zoek zelf uit hoe deze
kaartviewer werkt, daar heb je
nu genoeg ervaring voor. Eén
tip nog: Gebruik de knop
Kaartenbibliotheek!
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4. BIJLAGE Uitleg CBS StatLine
Je hebt nodig: de Kerncijfers wijken en buurten.
Je ziet op bit.ly/edugis19 een tabel met inwoneraantallen van Maastricht.
Om andere gegevens op te zoeken klik je op pas selectie aan.
Voer nu de volgende stappen uit:
1. Kies tabblad Onderwerpen.
Kies één of meer onderwerpen.
Bijvoorbeeld:
Bevolking -> aantal inwoners

2. Kies tabblad Regio´s.
Kies voor welke gebieden je de gegevens
wilt zien. Bijvoorbeeld:
Gemeenten per jaar ->
Gemeenten van 2012 ->
[naam van jouw gemeente]
Kies nu de gemeente als geheel
(bovenaan) en/of wijken en buurten.

1

2

3

4

3. Kies op tabblad Perioden de jaren die je
nodig hebt.

4. Klik op toon gegevens
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