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André op aarde in de klas
Indonesië 

Leeftijd: 13-15 jaar

Niveau:  VO onderbouw

Samengevat
Indonesië ligt in Zuidoost-Azië en was lange tijd een kolonie 

van Nederland. Het is de grootste eilandenstaat van de we-

reld. De hoofdstad van Indonesië en snelst groeiende stad 

van de wereld, Jakarta, ligt op het eiland Java. Veel mensen 

werken op de rijstvelden. De laatste jaren wordt de pro-

ductie van rijst bedreigd door massatoerisme. Rijstvelden 

verdwijnen en de vrijgekomen grond wordt gebruikt voor 

de bouw van hotels en villa’s. 

Vakgebied
Aardrijkskunde

Kernbegrippen
Landschap – Natuur – Bevolking – Kolonie – Massatoerisme

Kerndoelen
Deze video sluit aan bij de kerndoelen voor de basisvorming:

- 38: Geografische basiskennis

- 46: Arm en rijk

Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie ‘André op aarde’. Op 

de programmapagina op schooltv.nl staan videoclips over 

allerlei bedreigde plekken op aarde die André vanuit de 

ruimte aanschouwde. Bekijk als aanvulling op het verhaal 

over Indonesië de video Overbevolking

Antwoorden
1 C, 2a Jakarta, 2b Java, 3 D, 4 Vis, specerijen, rubber, 5 In 

het koraalrif leven veel verschillende soorten vissen. Het 

koraalrif wordt bedreigd door overbevissing en opwarming 

van de aarde.

Kijkvragen
1  In welke regio van Azië ligt Indonesië?

 A Centraal-Azië

 B Zuidwest-Azië

 C Zuidoost-Azië

 D Zuid-Azië

2a Wat is de hoofdstad van Indonesië?

2b  Op welk eiland ligt deze stad?  

 Omcirkel het juiste antwoord.

 Sumatra – Bali – Sulawesi – Java – Kalimantan 

3  Van welk land is Indonesië een kolonie geweest?

 A Groot-Brittannië

 B Frankrijk

 C Spanje

 D Nederland

4  Rijst is een belangrijk exportproduct van Indonesië.   

 Omcirkel nog drie andere belangrijke exportproducten.

 suikerriet – vlees – vis – soja – houtskool - specerijen –  

 rubber

Verdiepingsvraag

5a  Waarom wordt het koraalrif voor de kust van Indonesië  

 ‘de kraamkamer van de wereldzeeën’ genoemd? 

5b  Waardoor wordt dit koraalrif bedreigd?

http://schooltv.nl/video/andre-op-aarde-indonesie/
http://www.schooltv.nl/video/andre-op-aarde-overbevolking/#q=overbevolking

