
 

3 op reis in de klas  
Rwanda  
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Rwanda is een klein land en ligt net ten 
zuiden van de evenaar in het midden van 
Afrika. Het land heeft een tropisch 
regenwoudklimaat. In de hoofdstad Kigali 
wonen bijna 1 miljoen mensen. De stad ligt 
verspreid over vier heuvels. De meeste 
mensen in Rwanda zijn Hutu en zijn vooral 
eenvoudige boeren. De rest is voornamelijk 
Tutsi, de wat rijkere veehouders. Tot 1962 is 
Rwanda een kolonie van België geweest. 
Daarna is het lang onrustig geweest en 
breekt er in 1994 een burgeroorlog uit. Het is 
nu weer rustig. De Hutu’s en Tutsi’s leven 
zonder oorlog naast elkaar. 

 
Vakgebied 
Aardrijkskunde: landen van de wereld 
 
Kernbegrippen 
Tropisch regenwoud, Tropen, Kolonie, 
Burgeroorlog 
 
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 C, 2b Rwanda ligt iets ten zuiden van de 
evenaar c Burundi 3 De Tutsi’s en Hutu’s, 4 
Het Kagera National Park vormt de grens met 
Tanzania. 5 De hoge temperaturen vallen wel 
mee omdat het land hoog gelegen is. Het 
laagste punt ligt nog altijd op 950 meter 
boven zeeniveau. 
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Kijkvragen 
1. Hoe heet de hoofdstad van Rwanda? 
A Niamatta 
B Kaapstad 
C Kigali 

                     
2. Over hoeveel heuvels ligt de stad 
verspreid? 
A 2 heuvels 
B 4 heuvels 
C 6 heuvels 
 
3. Welke twee bevolkingsgroepen leven in 
Rwanda? 
A Hutu’s en Belgen 
B Tutsi’s en Hutu’s 
C Hutu’s  
 

4. Met welk buurland vormt het Kagera 

National park de grens? 
A Mozambique 
B Tanzania 
C Zuid-Afrika 
 

 
 
Verdiepingsvraag 
5 Rwanda heeft een tropisch 
regenwoudklimaat. Dus zou je verwachten dat 
het er ’t hele jaar door nat en erg warm is. Toch 
is het er niet heel erg warm. Leg in drie zinnen 
uit hoe dat kan. 

 
 
 

 

http://schooltv.nl/video/3-op-reis-in-de-klas-rwanda/#q=rwanda
http://schooltv.nl/video/3-op-reis-in-de-klas-zuid-afrika/

