
Circuit Grenzen & identiteit (kaartvaardigheden) 

Introductie 
Bij het onderwerp Grenzen & Identiteit heb ik ervoor gekozen om weinig klassikaal/frontaal te 

behandelen. Over de Europese Unie had ik een aparte les, verder heb ik dit onderwerp alleen ingeleid 

door een interactief gesprek te houden over grenzen: wat zijn grenzen precies? Welke soorten grenzen 

kennen we? (denk aan binnengrenzen, open grenzen, natuurlijke grenzen, landsgrenzen, taalgrenzen, 

betwiste grenzen, ook wel persoonlijke grenzen, tuinhek, etc). 

Vervolgens hebben de studenten in 5 groepen aan dit onderwerp gewerkt via een circuit. Het maakt 

natuurlijk niet uit bij welk thema je begint, in totaal zijn er 5 thema’s en iedereen maakt uiteindelijk elk 

thema. 

Lesideeën/opmerkingen 
 Onderstreepte woorden in de opdrachten zijn begrippen uit de handreiking. Kunstmatige grens 

staat overigens niet genoemd, natuurlijke wel. 

 De studenten zijn na een minuut of 12 net (niet) klaar met de meeste thema’s. Dit is natuurlijk 

afhankelijk van hun eigen tempo, tot op zekere hoogte van het thema waar ze aan werken. Dat 

5 keer non-stop is pittig, maar ging bij mij wel. Eventueel maak je de ronden wat langer of hou je 

tussendoor pauze. Heb je minder tijd, maak dan de ronden korter en wijs een aantal vragen per 

thema aan als ‘bonus’. Niet alles is essentieel. 

 Elk thema zat bij mij in een apart mapje met voor elke student een eigen blad met vragen en 

eigen kopieën van de kaarten. Atlassen wel samen te gebruiken. 

 De kaarten heb ik gescand om te gebruiken bij een groep waar ik geen (Junior Bos)atlasjes tot 

mijn beschikking had. Als je wel atlassen kan gebruiken, heeft dat misschien de voorkeur om ook 

de atlasvaardigheden wat te oefenen.  

 In de handreiking staan woestijnen ook genoemd als natuurlijke grenzen. Op de kaart zijn die 

slecht te herkennen. Bijvoorbeeld in de Sahara: die lijnen zijn zo recht, dat ze gemakkelijk als 

kunstmatige grens zouden kunnen worden ingedeeld.  

Oproep 
 Mijn scan van GB54 kaart 84A (Staatsvorming en nationalisme) is niet zo scherp, maar ik krijg 

hem niet beter. Is er iemand die deze (of een vergelijkbare) kaart digitaal heeft? 

 Mocht je bij het bekijken of gebruiken nog andere (inhoudelijke, didactische of andere) tips 

bedenken, dan houd ik me daarvoor aanbevolen. Dit is zeker geen perfect product, ik wil het 

nog graag verbeteren. 
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Circuit Grenzen en Identiteit 

Thema 1 - Soorten grenzen 

Je hebt geleerd dat er verschillende grenzen zijn, grenzen kunnen kunstmatig (getrokken door 

mensen op een kaart) of natuurlijk (van oudsher herkenbaar in het landschap) zijn. In dit thema 

ga je met behulp van de atlas op zoek naar voorbeelden van deze grenzen. 

1) Kijk in de Junior Bosatlas. Zoek de kaart met de provincies van Nederland. Noteer 5 (stukken 

van) provinciegrenzen die natuurlijk zijn. 

2) Kijk naar je antwoorden hierboven en kijk eventueel nog eens in de atlas. Welk verschijnsel 

vormt bijna altijd de natuurlijke grens? 

3) Kijk nu in de atlas naar de wereldkaart (staatkundig). Noteer 4 (stukken van) grenzen 

waarvan je denkt dat ze natuurlijk zijn, het mogen niet alleen wateren zijn die ertussen liggen. 

4) Noteer ook 4 (stukken van) grenzen op deze wereldkaart die volgens jou kunstmatig zijn. 

5) Kan je omschrijven hoe je op een kaart kan herkennen welke grenzen waarschijnlijk 

kunstmatig zijn en welke waarschijnlijk natuurlijk zijn? 

6) Neem kaart 63 voor je. Er zijn 5 landen in Azië, die ook voor een deel op een ander 

werelddeel liggen. Welke 5 landen zijn dat? En op welke werelddelen liggen die landen ook? 

7) Noteer voor elk land wat de (natuurlijke) grens tussen Azië en het andere werelddeel vormt. 

8) Is elke provinciegrens een landsgrens? En is elke landsgrens een provinciegrens? 
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Circuit Grenzen en Identiteit 

Thema 2 – Wereldgodsdiensten en cultuurgebieden 

Je maakt voor deze opdracht gebruik van kaart 7: Godsdiensten en cultuurgebieden wereld 

1) Kijk naar Europa op de kaart, zoek op waar Nederland ligt. Welke godsdienst staat er 

aangegeven? 

2) Is dat de enige godsdienst die in Nederland beleden wordt? 

3) Wat kun je daarom concluderen over de betekenis van de kleuren op de kaart? 

4) Op welke werelddelen zie je de Islam als grootste godsdienst terugkomen? 

5) Op welke werelddelen zie je het Christendom als grootste godsdienst terugkomen? 

6) Wat wordt er bedoeld met cultuurgebied? Wat kunnen de mensen die in hetzelfde 

cultuurgebied wonen met elkaar gemeen hebben? 

7) Gelooft men in alle paarsgekleurde landen hetzelfde? Waarom wel/niet? 

8) Welk land wordt aangeduid met de rode ster? 

9) In 1300 zou deze kaart er heel anders uit hebben gezien. Noem twee belangrijke oorzaken 

waardoor de kaart veranderd is. 
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Circuit Grenzen en Identiteit 

Thema 3 – Jouw identiteit 

1) Je kan natuurlijk meerdere identiteiten tegelijkertijd hebben: je kan je wereldburger, 

Europeaan, Limburger of Amsterdammer voelen. Hoe zou jij jezelf vooral noemen? 

2) Die identiteit zorgt ervoor dat je het gevoel hebt bij een bepaalde groep te horen. Wat heb jij 

gemeen met de mensen die dezelfde identiteit hebben als jij bij 1) hebt ingevuld? 

3) Bij je identiteit horen ook stereotypen en vooroordelen. Welke positieve en negatieve dingen 

kan je bedenken die horen bij de Nederlandse identiteit? 

4) Je paspoort laat zien welke nationaliteit je hebt. Maar die nationaliteit komt op nog meer 

manieren terug. We kunnen die indelen in 3 groepen: economie, politiek en cultuur. Bedenk 

voor elke groep een voorbeeld. 

Identiteit & Nationaliteit 

Welke nationaliteit je hebt, hangt vooral af van de nationaliteit van je ouders. Bij migratie (van 

jezelf of je ouders) kan het zijn dat je meerdere nationaliteiten hebt. Of je hebt er maar 1, maar 

je voelt je qua identiteit met meerdere landen verbonden. 

5) Noem een paar voorbeelden van dingen waar elke Nederlander mee te maken krijgt, die dus 

samenhangen met je nationaliteit. 

6) Noem een paar voorbeelden van dingen waar je vrijwillig aan meedoet, afhankelijk van je 

identiteit. 

  



Circuit Grenzen en Identiteit 

Thema 4 – Talen in de wereld 

Je maakt voor deze opdracht gebruik van kaart 8: Taalgebieden wereld en de wereldkaart 

1) In welke landen spreekt men Engels (noteer er tenminste 6)? 

2) In welke landen spreekt met Portugees? 

3) In welke landen wordt Frans gesproken (noteer er tenminste 6)? 

4) Hoe verklaar je dat gebieden die zo ver uit elkaar liggen tóch dezelfde landstaal hebben? 

5) Waarom zijn er ook ‘gestreepte’ landen? 

6) In welke landen spreekt men Nederlands volgens deze kaart? 

7) Waarom is er tussen Polen en Litouwen een klein groen stipje te zien op de kaart? 

8) Het zuiden van Afrika en India hebben dezelfde kleuren op de kaart. Worden daar ook 

dezelfde talen gesproken? 

9) Op welk werelddeel wordt er door het grootste aantal mensen Spaans gesproken? 

10) Welke taal is op elk bewoond continent een officiële landstaal? 
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Circuit Grenzen en Identiteit 

Thema 5 - Grenzen, identiteit en conflict 

De grenzen van een land en de identiteit van haar bewoners komen niet altijd overeen. Nemen 

we Nederland als voorbeeld, dan zijn er bijvoorbeeld in Friesland veel mensen die thuis geen 

Nederlands spreken maar Fries, een andere taal dus. Bij hun is de regionale identiteit, het 

gevoel bij Friesland te horen, vaak best sterk. Ze eten misschien ook veel streekproducten zoals 

suikerbrood (Fryske Sûkerbôle). 

Een groep inwoners die een andere identiteit (en culturele afkomst) heeft dan de meerderheid, 

wordt etnische minderheid genoemd. In Nederland zou je kunnen zeggen dat Marokkaanse 

Nederlanders een etnische minderheid vormen doordat zij vaak een andere godsdienst 

belijden, thuis een andere taal spreken, misschien andere feesten vieren, andere kleding 

dragen en niet zo vaak stamppot eten. Jullie weten ook dat die grenzen niet zo hard zijn: 

sommige Marokkaanse Nederlanders spreken thuis wel Nederlands, zijn Jood, fietsen naar 

school, dragen dezelfde kleding als hun Nederlandse vrienden of hebben wél een kerstboom. 

En er zijn mensen die daar tussenin zitten. Het is dus niet zo zwartwit als het soms wel lijkt… 

1) Wat maakt het moeilijk om etnische minderheden in een land te tellen? 

2) Wat is er nodig om in een land met veel etnische minderheden samen te kunnen leven? 

Een land kan een etnische minderheid hebben die in een bepaald gebied in de meerderheid is.  

3) Soms wil zo’n regio/gebied/provincie met een grote etnische minderheid dan onafhankelijk 

zijn. Waarom zouden ze dat willen? 

 4) Kijk naar kaart 84A. De rode arcering geeft aan dat daar een etnische minderheid is die 

onafhankelijk wil zijn of wil horen bij het buurland. Noem een gebied op de kaart dat 

onafhankelijk wil zijn. Noem ook een gebied dat bij het buurland zou willen horen (denk je).  

Ruzie tussen landen over de grenzen noem je een grensconflict. Als dat conflict uit de hand 

loopt, komt er oorlog. 

5) Waarom zijn grensconflicten waarbij de regionale identiteit belangrijk is zo ingewikkeld om 

op te lossen? 

6) Noem 3 conflicten of oorlogen waarbij de identiteit van de bewoners heel belangrijk is. 

7) Er zijn verschillende typen vluchtelingen: economische vluchtelingen en politieke 

vluchtelingen. In  welke groep zitten de meeste etnische minderheden denk je? Waarom? 



Circuit Grenzen en Identiteit 

Thema 1 - Soorten grenzen 

1) Bijvoorbeeld Zeeland & Noord-Brabant, Noord-Brabant en Gelderland, Noorden van Limburg 

& Noord-Brabant, Flevoland & Noord-Holland, Utrecht en Gelderland. 

2) Water 

3) Bijvoorbeeld Kongo & Democratische republiek Kongo, VS & Mexico, Zuiden van Namibië & 

Zuid-Afrika, Oosten van Colombia & Venezuela, Chili & Argentinië, Nepal & China, Australië & 

(alle buurlanden). 

4) Bijvoorbeeld VS & Canada, Egypte & Libië, Jemen & Oman, Botswana & Namibië. 

5) Vaak zijn dat rechte lijnen, alsof je met een liniaal een lijn trekt op de kaart. 

6) Turkije (Europa), Rusland (Europa), Kazachstan (Europa), Egypte (Afrika), Indonesië 

(Oceanië). 

7) Turkije: Bosporus (water), Rusland: Oeral (gebergte), Kazachstan: Oeral (rivier), Egypte: 

Suezkanaal (kunstmatig water), Indonesië: kunstmatige grens. 

8) Nee, er zijn ook grenzen tussen provincies die niet aan de grens van het land liggen. Maar 

elke landsgrens is wel ook een provinciegrens: geen enkele provincie ligt in twee landen.  

 

Thema 2 – Wereldgodsdiensten en cultuurgebieden 

1) Christendom 

2) Nee 

3) Dat zijn de godsdiensten die door het grootste deel van de bevolking beleden worden 

4) Azië, Afrika, Europa (Albanië, Bosnië, Turkije). 

5) Europa, Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Afrika, Oceanië, Azië (Filippijnen). 

6) Mensen met dezelfde of sterk gelijkende cultuur leven bij elkaar in een cultuurgebied. Ze 

delen een aantal kenmerken met elkaar. Bijvoorbeeld het geloof, de taal, muziek en/of kleding. 

7) Nee, het gaat om verschillende natuurgodsdiensten, niet één overkoepelende godsdienst 

zoals Christendom of Islam.  



8) Israël 

9) Door vrijwillige bekeringen en door het kolonialisme waar het moederland de daar 

heersende godsdienst oplegde. Ook migratie kan een factor zijn maar dan meestal voor 

minderheidsgodsdiensten. 

Thema 3 – Jouw identiteit 

1) Eigen antwoord 

2) Denk aan taal/dialect, geschiedenis, eten, tradities en feesten, misschien kleding, humor. 

3) Positief: liberaal, tolerant, handelsgeest, georganiseerd, lang, ...  Negatief: zuinig, luidruchtig, 

saai, … 

4) Economie: je betaalt belasting, politiek: je mag stemmen, cultuur: je spreekt Nederlands. 

5) Wetten en regels. 

6) Tradities zoals feesten, eten, kleding, muziek, liederen en gedichten. 

Thema 4 – Talen in de wereld 

1) Australië, Nieuw-Zeeland, Filipijnen, India, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Malta, Canada, 

Verenigde Staten, Guyana, Zuid-Afrika, Botswana, Namibië, Zimbabwe, Zambia, Malawi, 

Oeganda, Kameroen, Nigeria, Ghana, Sierra Leone, Liberia, Gambia. 

2) Portugal, Brazilië, Angola, Mozambique. 

3) Frankrijk, België, Zwitserland, Canada, Frans Guyana, Madagaskar, Democratische Republiek 

Kongo, Kongo, Gabon, Centraal-Afrikaanse Republiek, Kameroen, Tsjaad, Niger, Mali, Burkina 

Faso, Togo, Benin, Ivoorkust, Guinee, Senegal, Mauritanië, Algerije, Djibouti. 

4) Kolonialisme en veranderende grenzen in Europa.  

5) Daar hebben ze meer dan één officiële landstaal. 

6) Nederland, België, Suriname. 

7) Dat is Kaliningrad, een klein stukje Rusland (exclave). 

8) Nee, wel allebei Engels, maar een andere tweede taal als officiële taal. 

9) Latijns-Amerika. 

10) Engels. 



Thema 5 - Grenzen, identiteit en conflict 

1) Niet iedereen staat geregistreerd, de categorieën zijn niet altijd zwartwit. 

2) Begrip, tolerantie, respect. 

3) Dan hebben ze meer autonomie, kunnen eigen beslissingen nemen. Denk aan volkslied, 

onderwijs in eigen taal, officiële feestdagen, etc. 

 4) Bijvoorbeeld Corsica, Baskenland: onafhankelijkheid. Bij buurland horen: Grieken in Albanië, 

Hongaren in Slowakije. 

5) Omdat het dan om delen van de bevolking gaat met een regionale identiteit, niet 100% van 

de bevolking. 

6) Bijvoorbeeld Israël-Palestinaconflict, Noord-Ierland, Zuid-Soedan, Kosovo, … 

7) Bij de politieke vluchtelingen, omdat etnische minderheden soms onderdrukt worden door 

de politieke machthebbers. Vooral vrijheid van godsdienst is een belangrijke reden om te 

vluchten. 
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