
 

3 op reis in de klas 
Het land Noord-Korea 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Noord-Korea is een land in Zuidoost Azië. 
Het land is samen met Zuid-Korea ooit één 
land geweest. Na een oorlog is het land 
uiteengevallen in een noordelijk deel en 
een zuidelijk deel. Noord-Korea is een 
streng communistisch land. De afgelopen 
tientallen jaren werd het land geleid door 
twee machtige leiders, Kim-il-sung en 
Kim-yung-il. Deze leiders worden door de 
bevolking als goden geëerd. Kim-il-sung is 
na zijn dood zelfs uitgeroepen tot 
‘eeuwige president’ van Noord-Korea. 
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde: landen van de wereld 
 
Kernbegrippen 
Communisme, mensenrechten, 
onderontwikkeling 
 
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 De mensen van Noord-Korea. 
 
Antwoorden 
1 D, 2c China d Japan 3 B, 4a Een leider die 
ook na zijn dood over het land regeert b 
De ‘eeuwige leider’ kan na zijn dood zelf 
geen besluiten meer nemen. Iemand 
anders moet dat voor hem doen en die zal 
het op zijn eigen manier doen. Ook als dat 
anders uitpakt dan de ‘eeuwige leider’ 
misschien had gewild. . 
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Kijkvragen 
1 Hoe heet de hoofdstad van Noord-Korea? 
A Seoul 
B Bangkok 
C Saigon 
D Pyongyang  

     
2a Kleur Noord-Korea in op de kaart van 
Zuidoost Azië. 
b Kleur Zuid-Korea in een andere kleur.  
c Aan welk groot land grenst Noord Korea? 
d Welk groot land ligt ten zuiden van  
Zuid-Korea? 
 
3 Wat voor een staatsvorm heeft 
Noord-Korea? 
A Een communistische democratie 
B Een communistische dictatuur 
C Een kapitalistische democratie 
D Een kapitalistische dictatuur 
 
Verdiepingsvraag 
4 Noord-Korea wordt geregeerd door 
machtige leiders die als goden worden 
geëerd. Eén van hen is zelfs tot ‘eeuwige 
leider’ uitgeroepen. 
a Wat houdt de titel ‘eeuwige leider’ 
volgens jou in? 
b Welk probleem doet zich voor bij de 
regering van een ‘eeuwige leider’?    
 

 

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

