
 

3 op reis in de klas 
Vietnam 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Vietnam is een langgerekt land in de 
tropen. Het ligt ten noorden van de 
evenaar in het Zuidoost-Azië. Vietnam 
heeft een warm en vochtig tropisch 
klimaat. Een groot deel van het landschap 
is dan ook bedekt met tropische 
regenwouden. In Vietnam is het lange tijd 
oorlog geweest. Pas in 1975 wordt het 
rustig in Vietnam. Vanaf die tijd komen er 
ook steeds meer toeristen naar het land. 
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde: landen van de wereld 
 
Kernbegrippen 
Tropisch regenwoud, Tropen, Kolonie, 
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 Kirgizië. 
 
Antwoorden 
1 Hanoi, 2 Evenaar ligt ten zuiden van 
Vietnam. Suriname ligt dus op het 
noordelijk halfrond, 3 C, 4a Rijst b, Natte 
rijstbouw op sawa’s 5 Noord en Zuid 
Vietnam zijn met elkaar in oorlog 
geweest. Het noorden is communistisch 
en wordt gesteund door de Sovjet Unie. 
Het zuiden is democratisch en wordt 
gesteund door de VS. In 1975 wordt het 
zuiden verslagen en wordt heel Vietnam  
communistisch. 
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Kijkvragen 
1 Hoe heet de hoofdstad van Vietnam? 
A Saigon 
B Hanoi  
C Bangkok 
 

 
2a Kleur Vietnam in op de kaart van 
Zuidoost Azië. 
b Waar ligt de evenaar? Trek een lijn op 
de juiste plek op de kaart. 
c Vietnam ligt op het zuidelijk/noordelijk 
halfrond 
 
3 Wat voor een klimaat overheerst in 
Suriname? 
A Woestijnklimaat 
B Zeeklimaat 
C Tropisch regenklimaat 
 
4 De meeste mensen in Vietnam werken in 
de landbouw. 
a Welk gewas wordt er vooral verbouwd? 
b Leg uit hoe dit gewas wordt verbouwd. 
 
Verdiepingsvraag 
5 Vietnam is lange tijd in oorlog geweest.  
Beschrijf de oorzaken van de oorlog. in vijf 
zinnen. Gebruik informatie uit het kaartje. 
 

 

http://schooltv.ntr.nl/video/3-op-reis-in-de-klas-vietnam
http://schooltv.ntr.nl/video/3-op-reis-in-de-klas-kirgizie/

