
  

3 op reis in de klas 
Sri Lanka  
 
Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Sri Lanka is een eiland ten zuiden van India. 
Het eiland is anderhalf keer zo groot als 
Nederland en de hoofdstad heet Sri 
Jayewardenapura Kotte. Het merendeel van 
de bevolking is Singalees. De minderheid 
bestaat uit Tamils. Zij kunnen echter niet 
goed samen leven met als gevolg een zware 
burgeroorlog die tot 2009 voortduurt. Door de 
strategische ligging van het eiland langs 
grote zeeroutes, is het al eeuwenlang een 
aanlegplaats voor schepen. In 1815 wordt het 
hele land onderdeel van het grote Britse Rijk. 
Ze geven het eiland de naam Ceylon. Op dit 
moment is Sri Lanka één van de grootste 
theeproducenten ter wereld. In 2004 is het 
eiland zwaar getroffen door een tsunami. 
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde: landen van de wereld 
 
Kernbegrippen 
Tropisch klimaat,  Eiland, Indische Oceaan, 
Moessons, Boeddhisme, Tsunami 
 
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 
Hongkong. 
 
Antwoorden 
1 C Sri Jayewardenapura Kotte 2b India 2c 
Indische Oceaan 3 A tuinbouw 4 C Door een 
plantenziekte zijn bijna alle koffieplanten 
dood gegaan. 5 De Tamils zijn door de Britten 
naar Sri Lanka gehaald om op de plantages te 
werken. Zij vormen een minderheid. Nadat de 
Britten zijn vertrokken, worden de Tamils 
zwaar gediscrimineerd door de Srilankanen. 
Dit is uiteindelijk uitgemond in een 
burgeroorlog. 
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Kijkvragen 
1 Hoe heet de hoofdstad van Sri Lanka? 
A Colombo 
B Anuradhapura 
C Sri Jayewardenapura Kotte 
 

 
 
2a Kleur Sri Lanka in op de kaart van Zuid-Azië. 
b Welk groot land ligt ten noordwesten van Sri 
Lanka? 
c In welke oceaan ligt het eiland? 
 

 
3 Wat is de belangrijkste bron van inkomsten 
op het eiland Sri Lanka? 
A tuinbouw 
B veeteelt 
C visserij 
D toerisme 
 

 
 
4 Aanvankelijk is er veel koffie verbouwd in Sri 
Lanka. Waarom is men uiteindelijk overgegaan 
op de verbouw van thee?  
A Het werken op de theeplantages is minder 
arbeidsintensief. 
B De behoefte aan koffie is afgenomen. 
C Door een plantenziekte zijn bijna alle 
koffieplanten dood gegaan. 
 
Verdiepingsvraag 
5 De relatie tussen de Tamils en de 
oorspronkelijke Srilankanen is nooit goed 
geweest. Geef in en paar zinnen aan hoe het 
conflict is ontstaan en welk belangrijk gevolg 
dit heeft gehad? 

 
 

http://schooltv.nl/video/3-op-reis-in-de-klas-sri-lanka/#q=sri%20lanka
http://schooltv.nl/video/3-op-reis-in-de-klas-hong-kong/#q=3%20op%20reis

