
  
 

  

Nieuwsuur in de klas 
Belangrijke kanalen voor de 
wereldhandel 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
Handel, kanaal, productie, transport 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij kerndoel 47: De leerling leert 
actuele spanningen, conflicten en oorlogen in de 
wereld te plaatsen tegen hun achtergrond, en leert 
daarbij de doorwerking ervan op individuen en 
samenleving (nationaal, Europees en internationaal), 
de grote onderlinge afhankelijkheid in de wereld, het 
belang van mensenrechten en de betekenis van 
internationale samenwerking te zien. 
  
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Nieuwsuur in 
de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s uit deze 
serie. 
 
Antwoorden 
1 90% 
2 37 miljoen 
3 Egypte / Azië / 19e / schepen / China 
4 1973 
5 Panamakanaal 
6 De zijderoute over land en de Noordelijke IJszee-
route bovenlangs (als het ijs verder smelt) 
 
Verdiepingsvraag 
Voordeel: Spullen kunnen sneller geleverd worden 
en schepen kunnen meer lading meenemen. 
Nadeel: meer transport van producten betekent ook 
een groter effect op het milieu (meer co2-uitstoot 
van meer en grotere containerschepen).  

 
Samengevat 
In de haven van Rotterdam liggen gigantische 
containerschepen. Ze zijn over de hele wereld 
gevaren om spullen te brengen in containers. Veel 
schepen varen ook door belangrijke kanalen, zoals 
het Suezkanaal in Egypte en het Panamakanaal. 
 
Kijkvragen 

 
1 Hoeveel procent van de wereldhandel gaat over 
zee? 
A 40% 
B 70% 
C 90 % 
 
2 Hoeveel zeecontainers zijn er wereldwijd? 
 
3 Het Suezkanaal loopt door …………. , precies op de 
grens tussen ………. en Afrika, het is in de …….. eeuw 
door mensen gegraven om een snellere vaarroute 
te creëren. Elke dag varen er meer dan 10.000 
…………………. door het kanaal, ze vervoeren vooral 
producten tussen ………….. en Europa.  
 

 
 
4 In welk jaar werd de Jom Kipoer-oorlog 
uitgevochten? 

 
5 Hoe heet het kanaal in centraal Amerika? 
 
6 Welke twee nieuwe grote handelsroutes zitten 
eraan te komen? 
 
Verdiepingsvraag 
Als de kanalen breder worden en de 
containerschepen groter, kunnen producten sneller 
worden getransporteerd.  
Noem hiervan een voordeel en een nadeel. 
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Nieuwsuur in de klas 
Belangrijke kanalen voor de 
wereldhandel  
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Samengevat 
In de haven van Rotterdam liggen gigantische 
containerschepen. Ze zijn over de hele wereld 
gevaren om spullen te brengen in containers. Veel 
schepen varen ook door belangrijke kanalen, zoals 
het Suezkanaal in Egypte en het Panamakanaal. 
 
Vakgebied 
Economie 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Nieuwsuur 
in de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s uit 
deze serie. 
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘internationale handel’ is te gebruiken 
als onderwerp voor je profielwerkstuk bij de 
vakken economie en aardrijkskunde.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Logistiek  
Weg- en waterbouwkunde 
 
HBO: 
Transport en vervoer 
Aarde en Milieu 
 
WO: 
Supply Chain Management and Global Logistics 
Future planet studies  

 
 

Kijkvragen 
 

1 Hoeveel procent van de wereldhandel gaat over 
zee? 
A 40% 
B 70% 
C 90 % 
 
2 Hoeveel zeecontainers zijn er wereldwijd? 
 
3 Het Suezkanaal loopt door …………. , precies op de 
grens tussen ………. en Afrika, het is in de …….. eeuw 
door mensen gegraven om een snellere vaarroute 
te creëren. Elke dag varen er meer dan 10.000 
…………………. door het kanaal, ze vervoeren vooral 
producten tussen ………….. en Europa.  
 

 
 
4 In welk jaar werd de Jom Kipoer-oorlog 
uitgevochten? 

 
5 Hoe heet het kanaal in centraal Amerika? 
 
6 Welke twee nieuwe grote handelsroutes zitten 
eraan te komen? 
 
Verdiepingsvraag 
Als de kanalen breder worden en de 
containerschepen groter, kunnen producten sneller 
worden getransporteerd.  
Noem hiervan een voordeel en een nadeel. 
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