
 

3 op reis in de klas 
Mozambique  
 
Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Mozambique ligt in Zuidoost-Afrika en heeft 
veel Arabische en Portugese invloeden. Tot 
1974 is het een Portugese kolonie geweest. 
Het is een langgerekt land met een 2600 
kilometer lange kustlijn In de hoofdstad 
Maputo wonen 1,2 miljoen inwoners. 
Mozambique is een christelijk land, maar in 
het hele land is te zien dat Mozambique een 
mix is van verschillende culturen en religies. 
Mozambique is een land met veel armoede en 
is nog steeds in ontwikkeling. De bevolking 
leeft er veelal van de landbouw gevolgd door 
visserij.   
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde: landen van de wereld 
 
Kernbegrippen 
Afrika, Tropen, Kolonie 
 
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 
Zuid-Afrika 
 
Antwoorden 
1 A 2b Mozambique ligt ten zuidoosten van de 
evenaar 2c De Straat van Mozambique ligt 
tussen Mozambique en het eiland Madagaskar 
3 B 4 C 5 Door de gunstige ligging aan de 
Indische Oceaan is Mozambique ook een 
vissersland. Ook wordt het zeewater 
opgeslagen in kleine ondiepe bassins waarin 
het langzaam kan verdampen. Als het water 
is verdampt, blijft er zout achter. Zeezout is 
een bron van inkomst voor het land. 
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Kijkvragen 
1 Hoe heet de hoofdstad van Mozambique? 
A Maputo 
B Johannesburg 
C Ilha de Moçambique 
 

 
 
 
2a Kleur Mozambique op de kaart in. 
b Geef met een lijn aan waar de evenaar ligt.  
c Geef met een kruisje aan waar de Straat van 
Mozambique ligt. 
 
3 Waaruit bestaat het landschap van 
Mozambique? 
A voornamelijk bergen en weinig laagland 
B voornamelijk laagland en weinig bergen 
C uitsluitend bergland 
 
4 Mozambique is lang een kolonie geweest. 
Welk land is hier tot 1974 de baas? 
A Spanje 
B Groot-Brittannië 
C Portugal 
 
Verdiepingsvraag 
5 Het is voor Mozambique een voordeel dat het 
land langs de Indische Oceaan ligt. Licht dit toe 
aan de hand van twee voorbeelden. 
 

          
 
 

 
       

 

 

http://www.schooltv.nl/video/3-op-reis-in-de-klas-mozambique
http://schooltv.nl/video/3-op-reis-in-de-klas-zuid-afrika/

