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Opdracht: Handelsbetrekkingen  
 
Op de website van de Rijksoverheid staat het volgende over de Nederlandse 
handelsbetrekkingen: 
 
“De Rijksoverheid behartigt Nederlandse belangen in de wereld via bilaterale en 
multilaterale contacten. Internationale betrekkingen versterken de economische positie 
van ons land. Ook bevorderen ze de welvaart, stabiliteit en veiligheid in andere regio’s. 
Nederland heeft baat bij internationale afspraken. Doordat landen zich aan deze 
afspraken verbinden, kunnen ze vanuit een gelijke uitgangspositie samenwerken.” 
 
Onderzoek met de klas wat dit betekent en welke handelsbetrekkingen Nederland heeft 
met verschillende landen. 
Hoe kunnen deze betrekkingen de economische positie van ons land versterken? 
 
Verwerkingsopdracht: 
Schrijf de volgende gebieden op stukje papier en stop ze in een bak. 

• De Amazone 
• De Pyreneeën 
• De Sahara 
• Hawaï 
• IJsland 
• Siberië 

 
Verdeel de klas in 6 groepen en laat elke groep een naam uit de bak trekken. 
Leg aan de leerlingen uit dat ze een nieuw land gaan ontwerpen dat in de buurt ligt van 
het gebied dat ze uit de bak hebben getrokken. Als ze bijvoorbeeld de Amazone hebben 
getrokken, ligt het nieuwe land in Zuid-Amerika en heeft het dezelfde hulpbronnen en 
beperkingen als andere gebieden die aan de Amazone liggen.  
Als ze Hawaï hebben getrokken, is hun nieuwe land ook een vulkanisch eiland in de Stille 
Oceaan, enz. 
 
De leerlingen gaan hun nieuwe land ontwerpen. Ze maken tekeningen of maquettes 
waarin ze de geografische kenmerken, natuurlijke hulpbronnen en handelsbetrekkingen 
met andere landen verwerken. 
 
Hierbij denken ze bijvoorbeeld na over: 

• Waar ligt het? Is er een verband tussen de ligging van het land en wat het land 
importeert en exporteert? 

• Voorziet het land zelf in de behoeften van de bevolking? Hoe? 
• Wat moeten ze importeren? Waar liggen de andere landen waar deze goederen 

vandaan komen? 
• Wat heeft het land andere landen op de wereld te bieden? 

Alle nieuwe landen worden op een gezamenlijke 3D wereldkaart verzameld. De 
leerkracht zorgt voor een grote wereldkaart (grootte van de instructietafel) waarop alles 
verwerkt kan worden. 
 
 


