
 

 
3 op reis in de klas 
Mongolië 
 
Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Mongolië ligt in Azië tussen China en Rusland 
ingeklemd. Het is één van dunst bevolkte land 
ter wereld. Mongolië heeft een landklimaat en 
de winters kunnen lang en koud zijn. De 
zomers zijn kort en heet. Bijna de helft van de 
bevolking van Mongolië woont buiten de stad 
en leeft als nomaden. De hoofdstad 
Ulaanbaatar is de enige grote stad van het 
land met zo’n anderhalf miljoen inwoners.  
Het Boeddhisme speelt een belangrijke rol in 
Mongolië. De Mongoolse leider Dzjengis Khan 
sticht in 1200 een imperium dat zich uitstrekt 
van China tot aan de Donau.  In 1911 wordt 
Mongolië onder Bogd Khan onafhankelijk van 
China. Na Kahn’s dood wordt de 
‘volksrepubliek Mongolië’ uitgeroepen. Een 
communistische staatsvorm naar Russisch 
voorbeeld.  
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde: landen van de wereld 
 
Kernbegrippen 
Azië, Landklimaat, Steppeland,  Nomaden, 
Boeddhisme, Communisme 
 
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’. Op de 
programmapagina op Schooltv.nl staan 
videoclips over allerlei landen. Bijvoorbeeld  
Bhutan. 
 
Antwoorden 
1 A 2b Rusland ligt ten noorden en China ligt 
ten zuiden van Mongolië. 2c Azië 3 de Gobi 4 B 
een groep mensen zonder vaste verblijfplaats 
om te wonen 5 Reden van de 
bevolkingstoename is, dat veel jongeren niet 
meer willen leven op het platteland zoals hun 
ouders altijd hebben gedaan. Ze verhuizen 
massaal naar de stad, waar ze willen proeven 
van het moderne westerse leven. 

 
 
 

 
Kijkvragen 
1 Hoe heet de hoofdstad van Mongolië? 
A Ulaanbaatar 
B Hovd  
C Darhan 
 

             
 
2a Kleur Mongolië op de kaart in. 
b Geef ook aan waar de grote buurlanden 
Rusland (R) en China (C) liggen. 
c Hoe heet het continent waar Mongolië deel 
van uitmaakt? 
 
3 Welke bekende woestijn ligt in het zuiden van 
Mongolië? 
A Gobi 
B Sahara 
C Kalahari 
 

          
 
4 Bijna de helft van de bevolking van Mongolië 
leeft als nomaden. Wat zijn nomaden? 
A een groep mensen met wisselend een 
verblijfplaats in de stad en op het platteland 
B een groep mensen zonder vaste 
verblijfplaats om te wonen 
C een groep mensen die rondtrekt van stad 
naar stad 
 
Verdiepingsvraag 
 
5 In tien jaar tijd is het inwonersaantal van de 
hoofdstad toegenomen van 350.00 inwoners 
naar 1 ½ miljoen inwoners. Verklaar in een 
paar zinnen hoe het komt dat het 
inwonersaantal zo explosief is gestegen. 
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http://schooltv.nl/video/3-op-reis-in-de-klas-mongolie/
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