
 

3 op reis in de klas 
De Filipijnen 
 
Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Meer dan 7000 eilanden vormen samen de 
Filipijnen. Dit land in Zuid-Oost Azië, waar 
meer dan 100 miljoen mensen wonen, is 
ongeveer 7 keer zo groot als Nederland. Een 
groot deel van de bevolking is katholiek. De 
hoofdstad van de Filipijnen is Manilla en ligt 
op één van de twee grootste eilanden, Luzon. 
De Filipijnen liggen net ten noorden van de 
evenaar en heeft een tropisch klimaat. Het 
landschap is bergachtig, met veel vulkanen de 
bergketens zijn bedekt met tropisch 
regenwoud. Vlak langs de oostkust ligt de 
Filipijnentrog die met ruim 10 kilometer 
diepte tot de diepste plekken ter wereld 
behoort. 
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde: landen van de wereld 
 
Kernbegrippen 
Kolonie, Vulkanen, Tropisch klimaat, 
Eilandengroep, Trog 
 
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  
Vietnam. 
 
Antwoorden 
1 B 2b Ten noorden van Filipijnen c Zuid-
Chinese Zee d Grote of Stille oceaan eAzië, 3 A 
geen zomer en winter, wel een regenseizoen 
en een droog seizoen, temperatuur niet lager 
dan 18 graden 4Het dorpje Iwahig is een 
gevangenis waar ca. 2000 gevangenen met 
hun familie wonen. Er staan geen muren of 
hekken om het dorpje heen. Er zijn winkels en 
mensen werken op het land. De meeste 
gevangenen hebben geen behoefte om te 
ontsnappen omdat de situatie hier voor de 
meesten beter is dan thuis. 
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Kijkvragen 
1 Hoe heet de hoofdstad van de Filipijnen? 
A Iwahig  
B Manilla 
C Quezon City  

 
 
2a Kleur de Filipijnen op de kaart in. 
b Geef met een lijn aan waar de evenaar ligt. 
c Aan welke zee grenst de Filipijnen in het 
westen en noorden? 
d Aan welke oceaan grenst de Filipijnen in het 
oosten? 
e Hoe heet het continent waarvan de Filipijnen 
deel uit maken? 
 
 
3 De Filipijnen hebben een tropisch klimaat. 
Wat zijn de belangrijkste kenmerken van zo’n 
klimaat? 
A geen zomer en winter, wel een regenseizoen 
en een droog seizoen, temperatuur niet lager 
dan 18 graden 
B warme zomers en koude winters, nat voor- 
en najaar 
C hoge temperaturen, droge seizoenen, 
wisselend lage en hoge temperatuur   
 
Verdiepingsvraag 
4 Op het eiland Palawan bevindt zich het 
bijzondere dorp Iwahig. Omschrijf in een paar 
zinnen wat hier zo speciaal is. 
 

 

http://www.schooltv.nl/video/3-op-reis-in-de-klas-de-filipijnen/
http://www.schooltv.nl/video/3-op-reis-in-de-klas-de-filipijnen/
http://www.schooltv.nl/video/3-op-reis-in-de-klas-vietnam/

