
   
 
  

Ersin in Wonderland in de klas 
Guatemala 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Aarde, vulkanisme, lava 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende kerndoelen:  
47: De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de 
eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen 
elders, in binnen- en buitenland. 49: De leerlingen 
leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van 
bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van 
klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen 
zoals vulkanen, woestijnen, tropische regenwouden, 
hooggebergten en rivieren. 
 
Verdieping 
Op schooltv.nl vind je meer video’s over aansluitende 
thema’s, zoals geweld en migratie in Guatemala, het 
ontstaan van vulkanen en eilanden en de andere 
afleveringen van Ersin in Wonderland in de klas.  
 
Antwoorden 
1 Guatemala ligt in (Centraal) Amerika, ten zuiden van 
(Mexico). Het land telt maar liefst (37) vulkanen. Eén 
van die vulkanen, de Fuego, barst uit in (2018). 
2 Het is gevaarlijk: door de as en hete lava kunnen 
doden vallen en hele dorpen worden weggevaagd. 
3 Vulkanen trekken veel toeristen aan en zijn daardoor 
een belangrijke inkomstenbron. 
4 A) Onwaar 
   B) Onwaar 

   C) Onwaar 
5 Een sjamaan luistert naar de geluiden van de 
vulkanen. Zijn geest is in verbinding met de vulkanen 
en zo ontvangt hij spirituele informatie. 
Verdiepingsvraag 
Bijvoorbeeld: Ondanks het gevaar, voelen mensen in 
Guatemala zich (spiritueel) verbonden met de 
vulkanen. Ze respecteren de natuur en vertrouwen op 
de sjamanen die communiceren met de vulkanen. 
Bovendien verdienen ze geld aan de toeristen die naar 
de vulkanen komen.  

Samengevat 
Guatemala is een populair backpackland vanwege 
de prachtige vulkanen. Terwijl toeristen selfies 
maken met stromend lava, zijn de inwoners aan het 

bijkomen van een grote vulkaanuitbarsting. Een 
dorp met drieduizend inwoners werd volledig 
weggevaagd. 
 
Kijkvragen 
 
1 Vul in:  
Guatemala ligt in (…..) Amerika, ten zuiden van 
(……). Het land telt maar liefst (…) vulkanen. Eén van 
die vulkanen, de Fuego, barst uit in (….). 
 
2 Waarom zijn vulkanen een dreiging voor de 
inwoners van Guatemala? 
 
3 Waarom zijn vulkanen ook goed voor Guatemala? 
 

4 Waar of onwaar? 
A) Je kunt rood lava aanraken. 
B) Je moet 10 meter afstand van stromend lava 
houden. 
C) Je kunt eten garen op zwart lava. 
 
5 Hoe weten de inwoners van Guatemala wanneer 
een vulkaan uitbarst? 
 
 

 
 
 
Verdiepingsvraag: 
Waarom denk jij dat er zo veel mensen in de dorpen 
vlak bij een vulkaan blijven wonen? 
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/americanos-in-de-klas-geweld-en-migratie-in-guatemala/#q=guatemala
https://schooltv.nl/video/het-ontstaan-van-vulkanen-en-eilanden-op-de-grens-van-twee-aardplaten/#q=vulkanen
https://schooltv.nl/video/het-ontstaan-van-vulkanen-en-eilanden-op-de-grens-van-twee-aardplaten/#q=vulkanen
https://schooltv.nl/programma/ersin-in-wonderland-in-de-klas/


  
 
 

Ersin in Wonderland in de klas 
Guatemala 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde 
 
Verdieping 
Op schooltv.nl vind je meer video’s over 
aansluitende thema’s, zoals geweld en migratie in 
Guatemala, het ontstaan van vulkanen en eilanden 
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Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘vulkanen’ is te gebruiken als onderwerp 
voor je profielwerkstuk bij het vak aardrijkskunde.   
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 

MBO: 
Landmeetkunde 
Milieu-inspecteur 
 
HBO: 
Aarde en Milieu 
Geo Media & Design 
 
WO: 
Aardwetenschappen 
Milieukunde 
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Leerlingenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/americanos-in-de-klas-geweld-en-migratie-in-guatemala/#q=guatemala
https://schooltv.nl/video/americanos-in-de-klas-geweld-en-migratie-in-guatemala/#q=guatemala
https://schooltv.nl/video/het-ontstaan-van-vulkanen-en-eilanden-op-de-grens-van-twee-aardplaten/#q=vulkanen
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