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Beste leerling,

Voor je liggen de opgaven van de fi nale van de 
Nederlandse Aardrijkskunde Olympiade. 
De beste 4  fi nalisten vertegenwoordigen Nederland in 
de Derby der Lage Landen. Ook mogen ze deze zomer 
twee weken naar de International Geography Olympiad 
(iGeo) in Québec in Canada. Daar vindt de internati-
onale fi nale plaats tussen ongeveer 50 landenteams, 
waar uitgemaakt wordt wie in 2018 mondiaal gezien 
het beste is in aardrijkskunde. Tevens kun je tijdens de 
iGeo veel leeftijdgenoten uit andere landen leren ken-
nen en tijdens de reis Canada verkennen. Het idee is dat 
iGeo je stimuleert geografi sche kennis te gebruiken bij 
het nadenken over een leefbare en  duurzame wereld 
en dat de ontmoeting met leeftijdgenoten uit andere 
landen leidt tot meer wederzijds begrip. Veel succes en 
leerzame momenten gewenst bij het maken van deze 
opgaven.

Joop van der Schee
Emeritus hoogleraar voor het 
aardrijkskundeonderwijs 
Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig 
Genootschap en Vrije Universiteit Amsterdam
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Opgave A De Rohingya, een onderdrukt volk in Myanmar 
 
bron 1  De Rohingya 
In de deelstaat Rakhine in Myanmar wonen de Rohingya. Deze etnische 
groep wordt sinds de onafhankelijkheid van Myanmar in 1948 onderdrukt. 
Zij hebben in Myanmar nauwelijks rechten en worden gezien als 
stateloos. De laatste jaren neemt het geweld tegen de Rohingya toe. In de 
media wordt gesproken over ‘het platbranden van Rohingya-dorpen’, 
‘verkrachtingen van vrouwen en meisjes’ en ‘etnische zuiveringen’. De 
regering van Myanmar ontkent deze aantijgingen. Veel Rohingya zijn op 
de vlucht geslagen en wonen in vluchtelingenkampen over de grens in 
Bangladesh. De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (De 
UNHCR) heeft Bangladesh gevraagd aan de doorstroom van 
vluchtelingen te versnellen. Maar Bangladesh beschouwt de Rohingya als 
illegale vluchtelingen.  
De situatie in de overvolle vluchtelingenkampen is slecht. Er is nauwelijks 
toegang tot schoon drinkwater, er zijn weinig medicijnen en veel kinderen 
gaan niet naar school. De kans op dodelijke epidemieën is groot. 
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bron 2  Vluchtelingenkampen voor de Rohingya  
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bron 3  Chinese oliepijplijn in Myanmar 
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Opgave B De klimaatadaptieve stad 
 
bron 1  Gevolgen van klimaatverandering 
Mochten de IPCC*-voorspellingen over de opwarming van de aarde 
uitkomen, dan gaan zich allerlei problemen voordoen op verschillende 
schaalniveaus. Een voorbeeld op lokaal schaalniveau is dat van de grote 
steden. Er zullen zich ernstige vormen van ‘hittestress’ gaan voordoen 
met mogelijk vele doden onder kwetsbare bevolkingsgroepen. Ook 
ernstige overstromingen en zware stormen zijn te verwachten. 
Een aantal steden is bezig om maatregelen te treffen die de nadelige 
gevolgen van de klimaatverandering aanzienlijk kunnen beperken. Steden 
die hiermee bezig zijn worden vaak aangeduid als ‘klimaatadaptieve 
steden’. 
 
* International Panel on Climate Change 
 
bron 2  Ontwerp voor een klimaatadaptieve stad, Gent (België)  
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Opgave C Regionalisme in Europa 
 
bron 1  ‘Independance day’  
 

  







Voor de 

onder- en 

bovenbouw

vmbo, havo 

en vwo

De Geo brengt aardrijkskunde tot leven met beelden die 
verwonderen, nieuwsgierig maken, het vak neerzetten als 
venster op de wereld en aardrijkskunde maken tot een 
onmisbare introductie voor de aankomende 21e-eeuwse 
wereldburgers. Zowel dicht bij huis als over verre oorden.

Meer weten over De Geo?  
Een moderne aardrijkskundemethode met 50 jaar ervaring.

Ga naar www.thiememeulenhoff.nl/degeo 
Neem contact op via www.thiememeulenhoff.nl/contact 
of bel de klantenservice via 033 448 3600. 
Wij vertellen u graag meer over de methode!
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