
 

3 op reis in de klas 
Bhutan 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Bhutan is een land in zuidoost Azië. Het 
land ligt midden in het Himalaya gebergte 
en heeft dus een hooggebergteklimaat. 
Door de hoge ligging is Bhutan eeuwen 
lang een geïsoleerd land geweest en nog 
steeds is het land moeilijk bereikbaar. 
Hierdoor leven er nog veel mensen op een 
traditionele manier en hebben ze weinig 
westerse luxegoederen. Het Boeddhisme 
is het belangrijkste geloof in Bhutan.  
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde: landen van de wereld 
 
Kernbegrippen 
Hooggebergte, Boeddhisme 
 
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 Kirgizië. 
 
Antwoorden 
1 B 2b Bhutan heeft twee buurlanden c 
China en India 3 A, 4a Bruto Nationaal 
Product is het totale inkomen van een 
land gemeten per inwoner b laag c BNG, is 
het totale welzijn van de inwoners 
gemeten per inwoner. Geluk in plaats van 
geld is de graadmeter. 
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Kijkvragen 
1 Hoe heet de hoofdstad van Bhutan? 
A New Delhi 
B Thimphu 
C Kathmandu  
D Islamabad 
 

 
 

 
2a Kleur Bhutan in op de kaart van Centraal 
Azië. 
b Kleur de landen rondom Bhutan in een 
andere kleur. Hoeveel buurlanden heeft 
Bhutan?  
c Hoe heten de buurlanden van Bhutan? 
 
3 Welke religie speelt een belangrijke rol in 
het leven van veel Bhutanen? 
A Boeddhisme  
B Islam 
C Katholicisme 
D Natuurgeloof 
 
Verdiepingsvraag 
4 Om de ontwikkeling van een land te 
meten kun je gebruik maken van het BNP 
per hoofd van de bevolking.  
a Wat is het BNP per hoofd van de 
bevolking? 
b Bhutan heeft een hoog/laag BNP per 
hoofd van de bevolking. 
c In Bhutan wordt ontwikkeling ook 
gemeten met behulp van het ‘Bruto 
Nationaal Geluk’ per inwoner (BNG). Leg uit 
wat dit inhoudt.   

http://www.schooltv.nl/video/bhutan-een-land-in-het-hooggebergte-van-de-himalaya/#autoplay
http://www.schooltv.nl/video/3-op-reis-in-de-klas-kirgizie/

