
 

3 op reis in de klas 
Hong Kong  
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
In Zuidoost Azië ligt de miljoenenstad 
Hongkong waar ongeveer 7 miljoen mensen 
wonen. De officiële naam van Hong Kong  is 
‘Speciale Bestuurlijke Regio Hong Kong van de 
Volksrepubliek China’. De metropool  
Hong Kong  is iets kleiner dan de provincie 
Utrecht en ligt aan de Zuid Chinese zee.  
Hong kong bestaat uit wel 236 eilanden en is 
eigenlijk geen land maar een grote stad in 
China met speciale regels. De sinds 1842 
Britse kolonie is in 1997 teruggegeven aan 
China. Nog steeds gelden er andere regels dan 
in China. 50 Jaar lang mag China Hong Kong 
niet communistisch maken. Tot 1997 is de 
officiële taal Engels. Chinees is nu de tweede 
taal.  

 
Vakgebied 
Aardrijkskunde: landen van de wereld 
 
Kernbegrippen 
Azië, Subtropisch Chinaklimaat, Kolonie, 
Stadstaat, Metropool, Bevolkingsdichtheid  
 
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 
Noord-Korea. 
 
Antwoorden 
1b ten zuiden van Hongkong 1c China 2 C (7 
miljoen)  3 D Chinezen 4 C Een eiland dat aan 
een kant met het vaste land is verbonden. 5 
In Hong Kong zijn veel artikelen relatief 
goedkoop. Er hoeft namelijk geen belasting te 
worden betaald. Daarom komen ook veel 
buitenlanders hier naar toe om te winkelen. 
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Kijkvragen 

1 Hong Kong bestaat uit 236 eilanden.  
a Kleur het Hongkong-eiland in op de 
onderstaande kaart. 
b Aan welke kant ligt de Zuid-Chinese Zee? 
c Aan welk land grenst Hong Kong? 

 

 
 
2 Hong Kong is een wereldstad. Hoeveel mensen 

wonen er ongeveer? 
A 700.000 
B 7 miljoen 
C 17 miljoen 
D 27 miljoen 
 
3 Uit welke bevolkingsgroep bestaat het 
grootste deel van Hong Kong? 
A Vietnamezen 
B Filippino’s 
C Britten 
D Chinezen 
 
4 Kowloon is een schiereiland. Wat is een 
schiereiland?  
A Een eiland dat omringd is door water. 
B Een eiland dat omringd is door rivieren. 
C Een eiland dat aan een kant met het vaste 
land is verbonden. 
 
Verdiepingsvraag 
 
5 Toeristen kopen graag allerlei artikelen in 
Hongkong. Vertel in je eigen woorden waarom 
ze zo graag juist in Hong Kong willen winkelen? 
 

         
 

 
       

http://schooltv.nl/video/3-op-reis-in-de-klas-hong-kong/
http://schooltv.nl/video/3-op-reis-in-de-klas-het-land-noord-korea/#q=3%20op%20reis

