
 

3 op reis in de klas 
Nicaragua 
 
Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Nicaragua ligt in Midden-Amerika tussen de 
Caribische zee en de Stille oceaan. Nicaragua 
is een land met tropisch regenwouden, 
rivieren en 50 actieve vulkanen. Nicaragua is 
het ‘t op één na armste land van het westelijk 
halfrond. Het land heeft 6 miljoen inwoners 
waarvan het grootse deel leeft in de de 
hoofdstad  Managua.. De Spanjaarden zijn 
lange de baas in Nicaragua. Nu is Nicaragua 
een onafhankelijk land.. De belangrijkste 
bronnen van inkomsten zijn de landbouw, de 
veeteelt en de visserij.  
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde: landen van de wereld 
 
Kernbegrippen 
Midden-Amerika, Tropisch klimaat, Tropisch 
regenwoud, Vulkanisme, 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 Schooltv.nl staan 
meer video’s over bijzondere landen. 
Bijvoorbeeld El Salvador. 
 
Antwoorden 
1 C 2b Guatemala ligt ten noorden en Costa 
Rica ten zuiden van Nicaragua c De Stille of 
Grote Oceaan d Deze grenst ten westen aan 
Nicaragua e De Caribische zee ligt ten oosten 
van het land 3 landbouw, veeteelt en visserij 
4 A 5 Het inwonersaantal van deze badplaats 
is zo explosief gestegen door een nieuwe 
inkomstenbron: het toerisme.  
 
© NTR 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
1 Hoe heet de hoofdstad van Nicaragua?  
A Ometepe 
B El Castillo 
C Managua 
 

 
 
 
2a Kleur Nicaragua in op de kaart. 
b Geef de buurlanden (Guatemala (G) en Costa 
Rica (C) aan op de kaart. 
c Hoe heet de oceaan waaraan Nicaragua 
grenst?  
d Ligt deze oceaan ten oosten of ten westen 
van het land? 
e Geef met een pijl aan waar de Caribische zee 
ligt. 
  
3 Wat is de belangrijkste bron van inkomsten 
in Nicaragua? 
A landbouw, tuinbouw en visserij 
B landbouw, veeteelt en visserij 
C landbouw en toerisme 
 
4 Granada is in het verleden een belangrijke 
stad geweest voor de Spaanse kolonisten 
omdat… 
A het langs een drukke handelsroute ligt en 
makkelijk te bereiken vanaf de beide kusten 
van het land; 
B het jarenlang de hoofdstad is geweest; 
C er veel graan is verbouwd dat makkelijk 
vervoerd kan worden. 
 
Verdiepingsvraag 
5 In 20 jaar tijd is de bevolking in San Juan del 
Sur toegenomen van een paar honderd tot 
bijna 19.000 inwoners.. Verklaar in een paar 
zinnen waarom het inwonersaantal zo 
explosief is gestegen. 
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