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KONSEPTE :

■ BEVOLKINGSGEOGRAFIE: Die studie van die grootte, verspreiding, 

samestelling, migrasie en groei van 'n bevolking.

■ BEVOLKINGSDIGTHEID: Aantal mense wat in 'n bepaalde gebied 

woon, uitgedruk as mense per 𝑘𝑚2.

■ BEVOLKINGSVERSPREIDING: Waar mense woon, of hoe hulle oor 

die hele wêreld versprei is.





FAKTORE WAT VERSPREIDING EN DIGTHEID 
BEÏNVLOED:

FISIESE FAKTORE:

■Klimaat: Mense vestig hulle waar die klimaat matig is en waar die gebied 
genoeg reënval kry om boerdery-aktiwiteite te beoefen;

■Water: Mense vestig hulle naby waterbronne, aangesien water 
noodsaaklik is vir lewens- en menslike / boerdery-aktiwiteite;

■Grond: Die grond moet vrugbaar wees om te verseker dat mense hulle 
daar gaan vestig. Hoe vrugbaarder die grond, hoe groter is die 
opbrengs.

■Verligting: Mense is geneig om hulle op plat gebiede te vestig waar daar 
genoeg ruimte is.

■Natuurlike plantegroei: Mense het plante met weiding nodig om te wei.

■Hulpbronne: Mense vestig hulle met genoeg bronne soos steenkool, vis, 
hout en minerale. Die ontginning van minerale help met 
werksgeleenthede en lei tot die ontwikkeling van 
nedersettings.



SOSIALE FAKTORE:

Ekonomie:   Ekonomiese ontwikkelde gebiede lok besighede en 
nywerhede en kan 'n groter bevolking ondersteun;

Politiek:  Mense verkies om in politieke stabiele gebiede te woon. 
Wette kan sekere rasgroepe beperk om in 'n spesifieke
gebied te woon.

Tegnologie:  Verbeterde tegnologie verbeter die ontwikkeling van 
sekondêre en tersiêre sektore. Dit sal die 
bevolkingsdigtheid verhoog;

Vervoer en kommunikasie: 'n Goeie vervoer- en kommunikasienetwerk
lok mense om in daardie omgewing te
woon.

Infrastruktuur:  Gebiede met goeie infrastruktuur soos
watervoorsiening, elektrisiteit, rioolstelsels en toegang
tot internet sal die bevolkingsdigtheid verhoog.



BEVOLKINGSTRUKTUUR EN GROEI :

BEVOLKINGS-AANWYSERS:

■ Geboortesyfer (GS): Totale aantal lewende geboortes per 1000 van 

die bevolking in een jaar.

■ Sterftesyfer (SS): Totale aantal sterftes per 1000 van die bevolking 

in een jaar.

■ Lewensverwagting (LV): Die gemiddelde jare wat 'n persoon kan 

verwag om te bereik.

■ Vrugbaarheidskoers: Gemiddelde aantal kinders wat elke vrou kan 

hê.

■ Natuurlike groei: die tempo waarteen die bevolking van 'n land groei.



FAKTORE WAT DIE GEBOORTESYFER 
BEÏNVLOED:

■ Status van vroue;

■ Kultuur - Poligamie (een man met baie vroue sal waarskynlik meer kinders hê);

■ Vroeë huwelike;

■ Godsdiens: Sommige godsdienste glo dat geen voorbehoedmiddels gebruik 
mag word nie;

■ Vlak van onderwys;

■ Beskikbaarheid van voorbehoedmiddels;

■ Werksgeleenthede - Werklose mense het meer babas (gebrek aan 
gesinsbeplanning);

■ oorloë

■ Migrasie - kan die geboortesyfer verlaag;

■ Natuurrampe.



FAKTORE WAT DIE STERFTESYFER 
BEÏNVLOED:

■ Kwaliteit van mediese dienste;

■ Natuurrampe;

■ oorlog;

■ Die uitbreek van ernstige siektes soos TB of Ebola;

■ Higiëne en sanitasie;

■ Hongersnood of droogtes;

■ Swak dieet;

■ Sosio-ekonomiese status;

■ Onvoldoende basiese behoeftes soos water, elektrisiteit en behuising;

■ MIV en vigs.



FAKTORE WAT LEWENSVERWAGTING 
BEÏNVLOED :

■ Verbetering van mediese dienste, higiëne en sanitasie;

■ Die vlak van onderwys neem toe;

■ Armoede verlaag lewensverwagting;

■ Die lewensverwagting is hoër in lande wat ontwikkel word waar 
die kwaliteit van voedsel beter is, beter mediese dienste, skoon 
water, minder besoedelde lug en werksgeleenthede om na 
hulself om te sien;

■ Die lewensverwagting is laer in lande wat minder ontwikkel is 
(bv. Mosambiek), waar die kwaliteit van voedsel onvoldoende is, 
geen / swak mediese dienste, besoedelde waterbronne en lug 
het en geen werkgeleenthede het om die benodigdhede op te 
vul nie.



FAKTORE WAT VRUGBAARHEIDSKOERS 
BEÏNVLOED:

■ Kwaliteit van mediese sorg / dienste;

■ godsdiens;

■ Bevolkingsbeleid bv. China wat die beleid oor een kind 

implementeer;

■ Sosio-ekonomiese welsyn;

■ Beskikbaarheid van voorbehoedmiddels;

■ Vrugbaarheidstempo is hoër in gebiede waar:

– Jong huwelike;

– Minder onderwys en werksgeleenthede;

– Geen / min beskikbare voorbehoedmiddels.



■ Vrugbaarheidstempo is laer in gebiede waar:

– Gelyke geleenthede vir vroue;

– Beskikbare voorbehoedmiddels;

– Hoër onderwysvlakke;



BEVOLKINGSTRUKTUUR:
Die struktuur van 'n bevolking word op 'n bevolkingspiramide aangedui.

Bevolkingspiramide: 'n Soort grafiek wat die bevolking van die land 

volgens ouderdomme en geslagte aandui.

WAT KAN AFGELEI WORD VAN 'N BEVOLKINGSPIRAMIEDE?

■ Hoë / lae geboorte- en sterftesyfer;

■ As die land 'n ontwikkelende of ontwikkelde land is;

■ Afhanklikheidsverhouding kan bereken word: 
𝐾𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠 𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟 15+𝑣𝑜𝑙𝑤𝑎𝑠𝑠𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑢𝑒𝑟 𝑎𝑠 60

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑤𝑎𝑠𝑠𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑢𝑠𝑠𝑒𝑛 16 𝑒𝑛 59
× 100

■ As die bevolking 'n positiewe of negatiewe groei het;

■ Die lewensverwagting van die bevolking;





TIPE BEVOLKINGS PIRAMIEDE:

VERSNELDE GROEI EN BEVOLKING UITBREIDING:

■Simmetriese vorm / driehoekige vorm;

■Hoë geboorte- en sterftesyfer;

■Hoë persentasie afhanklikes;

■Lae lewensverwagting;



STADIGE GROEI EN GELEIDELIK E UITGEBREIDING VAN DIE 

BEVOLKING:

■ Klokvormige;

■ Afname in die geboorte- en sterftesyfer;

■ Die geboortesyfer is effens hoër as die sterftesyfer (Positiewe

groei);

■ Hoër lewensverwagting;



STABIELE EN STILSTAANDE POPULASIE GROEI:

■ Klokvormige;

■ Geboorte- en sterftesyfer daal;

■ Konstante hoeveelheid mense tussen die ouderdom van 0 - 60,

■ Hoër lewensverwagting;

■ Wyfies leef langer as mans



DALENDE, OU BEVOLKING:

■ Asimmetriese vorm;

■ Geboorte- en sterftesyfer is laag;

■ Sterftesyfer oorskry die geboortesyfer (negatiewe groei);

■ Meer ouer mense as jonger mense;

■ Bevolking krimp



MODEL VAN DEMOGRAFIESE 
OORGANG :

■ Model om die groei van die bevolking oor tyd te verduidelik



FASE 1: HOË STATIONÊRE STADIUM

■ Geboorte- en sterftesyfer is hoog;

■ Die totale bevolking bly klein;

■ Die geboortesyfer is hoog as gevolg van:

– Gebrek aan voorbehoedmiddels;

– Kinders word gesien as 'n sosiale status

■ Sterftesyfer is hoog as gevolg van:

– Siektes en plae;

– hongersnood

– Swak dieet

– Swak higiëne

– Swak mediese dienste



Fase 2: Vroeë uitbreiding stadium

■ Geboortesyfer bly hoog ';

■ Sterftesyfer daal as gevolg van:

–Verbetering in mediese dienste;

–Verbeterde lewenstyl;

–Beter dienste en mediese sorg

–Verbeterde infrastruktuur

■Die bevolking begin groei



FASE 3: LAAT UITBREIDINGSTADIUM

■ Sterftesyfer stabiliseer;

■ Die geboortesyfer daal as gevolg van toenemende verstedeliking en 

industrialisasie;

FASE 4: LAE STATIONÊRE STADIUM

■ Geboorte- en sterftesyfer stabiliseer;

■ Die totale bevolking bly dieselfde;

■ As die geboortesyfer onder die sterftesyfer daal, het die bevolking 'n 

negatiewe groeikoers.



OORBEVOLKING

Baie mense wat veroorsaak dat 'n gebied dig en oorvol is. Dit lei tot die 

uitputting van hulpbronne en die agteruitgang van die omgewing.



DIE BESTUUR VAN OORBEVOLKING :

1. OPVOEDING:

■ Mense op te voed oor die voordele van klein gesinne;

■ Leer mense oor die volhoubare gebruik van hulpbronne en die 

bewaring van die omgewing.

2. BEMAGTIGING VAN VROUE:

■ Sommige vroue in landelike gebiede kry nie die vryheid van keuse 

bo hul eie liggame nie. Hulle mag nie opleiding hê of 

voorbehoedmiddels gebruik nie.



3. REGERINGSBELEID:

■ Sommige regeringsbeleide wat probeer is:

– Finansiële voordele vir slegs een kind;

– Verhoogde belasting as daar meer as een kind is;

– Streng wettiging vir aborsies;

– Gratis voorbehoedmiddels en advies oor gesinsbeplanning te 

voorsien;

– Gratis skoolopleiding vir slegs een kind;

– Moedig laat huwelike aan;

– Verpligte onderwys tot graad 9 vir almal



BEVOLKINGSBEWEGINGS:

WAT IS MIGRASIE?

Beweging van mense van een plek na die ander.



TIPES MIGRASIE:

INTERNASIONALE MIGRASIE: Beweging van mense oor die land se grens. 
Voorbeeld Suid-Afrika na China.

EMIGRASIE: As mense die land van herkoms verlaat. Voorbeeld Suid-Afrika
na Australië

IMMIGRASIE: As mense 'n nuwe land binnekom om in te woon. Voorbeeld
Zimbabwe na Suid-Afrika

LANDELIKE STEDELIKE MIGRASIE: As mense van landelike gebiede na
stedelike gebiede verhuis.

VERSTEDELIKING: As meer mense in stedelike gebiede woon as in 
landelike gebiede.

STEDELIKE-landelike migrasie: beweging van mense van stedelike gebiede
na landelike gebiede.



LANDELIKE STEDELIKE MIGRASIE:
STOOTFAKTORE TREKFAKTORE EFFEK Oplossing

• droogtes

• Gronderosie

• Gebrek aan 

infrastruktuur en 

dienste

• Gebrek aan 

werksgeleenthede

• Hongersnood

• Dienste soos skole

• Mediese fasiliteite

• Werksgeleenthede

Landelike:

• Gewasse versleg

• Verouderende bevolking 

bly in nedersetting

• Meer vroue as mans 

(dalende sterftesyfer)

Stedelike:

• Oorbevolking

• Gebrek aan werk of 

basiese dienste

• Ontwikkeling van 

informele nedersettings

• Skep 

werksgeleenthede

• Lewer basiese dienste

• Bou skole en huise

• Desentraliseer 

nywerhede na hierdie 

gebied



LANDELIK-STEDELIKE MIGRASIE:
STOOTFAKTORE TREK FAKTORE EFFEK OPLOSSING

• Hoë eiendomspryse

• Reiskoste

• misdaad

• Lug- en 

geraasbesoedeling

• Verkeersopeenhopin

gs

• Duur 

lewenstandaard

• ‘n Gebrek aan 

werkgeleenthede in 

die stad

• Goedkoper 

land

• Minder 

besoedeling

• Minder 

misdaad

• Minder verkeer

• Meer 

ontspanne 

leefstyl

• Geleenthede 

om eie 

besigheid te 

begin

• Minder druk op 

stedelike gebiede;

• Landelike gebiede 

word verhoog deur 

hoër koopkrag en 

meer geld word in 

kleinsakeondernem

ings belê;

• Skep geleenthede 

om infrastruktuur te 

ontwikkel

• Toename in 

toerisme

• Verlaag die 

misdaadsyfer

• Moedig openbare 

vervoer aan om 

verkeersopeenho

pings en 

besoedeling te 

verminder;

• Bou meer parke 

en groen gebiede



MIV EN VIGS



HOE WORD MIV OORGEDRA?
■ Onbeskermde seks;

■ Kontak met MIV-persoon se bloed;

■ Swak beheerde bloedoortappings;

■ Deel van naalde met 'n besmette persoon;

■ Oordrag van moeder na baba tydens swangerskap



SOSIALE IMPAKTE VAN MIV EN VIGS:

■ Druk op klinieke en hospitale om MIV-pasiënte te behandel;

■ Nie genoeg mediese personeel om al die MIV-pasiënte by te staan 

nie;

■ Verhoog die uitgawes om medikasie op te laai om pasiënte te 

behandel;

■ Druk op mediese fonds om vir behandelings te betaal;

■ Toename in sekondêre infeksies soos TB

■ Pasiënte en hul gesinne word blootgestel aan emosionele trauma 

en lyding;

■ Toename in die hoeveelheid weeskinders weens ouers wat sterf 

weens MIV en vigs;



■ Depressie en angs sal toeneem onder pasiënte, gesinne en die 

gemeenskap;

■ Gesinsstrukture word beïnvloed, aangesien die oudste kind nou na 

die kleintjies moet omsien en daarvoor moet sorg;

■ Weeskinders sal waarskynlik nie die skool kan bywoon nie, want 

daar is geen geld vir vervoer nie;

■ Onderwysers wat met MIV / vigs besmet is, bly baie lank van die 

skool af en dit kan die leerders beïnvloed;

■ Grootouers moet die las dra om na hierdie kinders om te sien.



EKONOMIESE IMPAKTE VAN MIV EN VIGS :

■ Afname in die BBP van die land;

■ Produktiwiteit en werksprestasie sal afneem namate mense te siek is om te 

werk / konsentreer;

■ Afname in uitvoer - laer buitelandse kapitaal word verdien

■ Maatskappywinste sal afneem;

■ Ondernemings / bedrywe het meer uitgawes omdat hulle die persoon wat siek 

is en tydelik 'n ander een moet betaal om die werk te verrig;

■ Persone wat 'n inkomste in 'n gesin verdien, kan sterf en die res sal arm wees 

sonder inkomste;

■ Druk op SASSA om toelaes te verleen;

■ Verhoog koste vir lewensversekering;



■ Aftreefondse sal afneem;

■ Armoede sal toeneem;

■ Werkloosheid sal toeneem;

■ Vaardighede verloor weens siekte en hoër lone moet betaal word 

om die diens van buitelanders te huur om 'n spesifieke werk te 

verrig;

■ Mediese uitgawes sal die ekonomie van Suid-Afrika laat afneem.


