
 

3 op reis in de klas 
El Salvador 
 
Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
El Salvador, een land in midden Amerika, 
grenst aan Guatemala, Honduras en de Stille 
Oceaan. Het is half zo groot als Nederland en 
heeft een bergachtig landschap met veel 
vulkanen en een prachtige kust. De vulkanen 
maken de grond erg vruchtbaar. El Salvador 
heeft een tropisch klimaat. De hoofdstad, San 
Salvador heeft 2 miljoen inwoners en ligt aan 
de voet van de gelijknamige vulkaan. De 
Spanjaarden zijn er tot de 19e eeuw de baas. 
Daarna wordt het land geregeerd door 14 
families die de indianen uitbuiten. De opstand 
die daarop volgt leidt uiteindelijk tot een 
burgeroorlog die aan 75.000 mensen het leven 
heeft gekost. Veel Salvadorianen vluchten 
naar de Verenigde Staten van Amerika.  
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde: landen van de wereld 
 
Kernbegrippen 
Midden-Amerika, Tropisch klimaat, 
Vulkanisme, Spaanse kolonie, Burgeroorlog 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de kerndoelen voor de 
basisvorming: 
- 38 – Geografisch basiskennis 
- 46 – Arm en Rijk 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de landenserie 
van ‘3 op reis in de klas’. Schooltv.nl staan 
meer video’s over bijzondere landen, 
bijvoorbeeld Nicaragua. 
 
Antwoorden 
1 C 2b Guatemala ligt in het noordwesten en 
Honduras in het noorden cd De Grote/Stille 
Oceaan grenst in het westen aan El Salvador 
3 A (VS) 4 A (heuvel- en bergachtig met 
rivieren en vulkanen) 5 B (vulkanisme) 6 El 
Salvador lig op de ‘ring of fire’ en daardoor 
zijn er vulkaanuitbarstingen en aardbevingen 
geweest. Zo zijn grote delen van de 
historische stad verwoest. 
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Kijkvragen 
1 Hoe heet de hoofdstad van El Salvador?  
A Perquin 
B El Mazotte 
C San Salvador 

        
 
2a Kleur El Salvador in op de kaart. 
b Geef met een (G) Guatemala en (H) Honduras 
aan op de kaart. 
c Hoe heet de oceaan waaraan El Salvador 
grenst?  
d Ligt deze oceaan ten oosten of ten westen 
van het land? 
  
3 Van welk land is El Salvador tot 1839 een 
deelstaat? 
A Verenigde Staten 
B Mexico 
C Spanje 
 
4 Wat zijn de belangrijkste kenmerken van het 
landschap in El Salvador?  
A heuvel- en bergachtig met rivieren en 
vulkanen 
B heuvel- en bergachtig met droge gebieden 
C midden- en hooggebergte met vulkanen 
 
5 Landinwaarts is de grond erg vruchtbaar. Dit 
komt vooral door… 
A het regenseizoen 
B vulkanisme 
C irrigatie 
 
Verdiepingsvraag 
6 Plaza Biarrios, het centrale plein in het 
centrum van San Salvador is niet zo historisch 
als het doet vermoeden. Verklaar waarom dat 
zo is. 
 

                  
 

 
       

 

http://schooltv.nl/video/3-op-reis-in-de-klas-el-salvador/#q=el%20salvador
http://www.schooltv.nl/programma/3-op-reis-in-de-klas/
http://schooltv.nl/video/3-op-reis-in-de-klas-nicaragua/#q=nicaragua

