
 

3 op reis in de klas 
Wit-Rusland 
 
Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Wit-Rusland of Belarus ligt in Oost-Europa en 
is het enige land in Europa dat door een 
dictator wordt bestuurd. Het is ook land een 
communistisch land. Minsk is de hoofdstad. 
De stad is in de Tweede Wereldoorlog 
grotendeel verwoest en daarna van de grond 
af weer opgebouwd. Het land heeft een 
landklimaat met koude winters en warme 
zomers. Het landschap is over het algemeen 
vlak met oerbossen, rivieren, meren en 
moerasgebieden. De belangrijkste bron van 
inkomsten is de landbouw.  
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde: landen van de wereld 
 
Kernbegrippen 
Landklimaat, Communisme, Sovjet-Unie, , 
Dictatuur 
 
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  
Turkmenistan. 
 
Antwoorden 
1 C Minsk 2bRusland ligt ten oosten, Oekraïne 
ten zuiden en Polen ten westen van Wit-
Rusland c Belarus d Europa  
3 C 4 A  5 In 1986 vindt in Tsjernobyl de 
grootste nucleaire ramp ooit plaats. Er 
ontploft een reactor en een enorme 
radioactieve wolk komt vrij. De wind blaast 
een verontreinigde wolk over Wit-Rusland. 
Een gebied zo groot als de provincie Drenthe 
moet worden  ontruimd. 59 dorpen worden 
geëvacueerd en met de grond gelijk gemaakt. 
Mensen kunnen er niet meer wonen. 
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Kijkvragen 
1 Hoe heet de hoofdstad van Wit-Rusland? 
A Warschau 
B  Moskou 

C Minsk 
    

 
2a Kleur Wit-Rusland op de kaart in. 
b Geef aan waar de volgende buurlanden van 
Wit-Rusland liggen; Oekraïne (O), Polen (P) en 
Rusland (R)  
c Hoe wordt Wit-Rusland ook wel genoemd?. 
d Hoe heet het continent waarvan Wit-Rusland 
deel uit maakt?  
 
3 Wit-Rusland heeft een landklimaat. Noem de 
belangrijkste kenmerken? 
A droge zomers en zachte winters 
B koele zomers en zachte winters 
C warme zomers en koude winters 
 
4 Welke kenmerken heeft het landschap van 
Wit-Rusland? 
A vlak met bossen, rivieren, meren en 
moerasgebieden 
B middelgebergte afgewisseld met laagvlakten 
C heuvelachtig met rivieren, meren en 
moerasgebieden 
 
Verdiepingsvraag 
5 Tsjernobyl is een plaats in Oekraïne aan de 
zuidgrens van Wit-Rusland. Hier heeft in de 
vorige eeuw een ramp plaatsgevonden? Leg uit 
wat er is gebeurd en wat de gevolgen waren 
voor Wit-Rusland.  
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