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“Ik zie, ik zie...”
Costa Rica

De quiz op het werkblad en de Kahoot-quiz onli-
ne zijn bedoeld om meer achtergrond te krijgen 
bij de context van Costa Rica, als introductie op 
het lesprogramma.
 
1. Costa Rica ligt onder Nicaragua. 

Costa Rica ligt boven Panama. 

2. De hoofdstad van Costa Rica is San José. 
(alleen Kahoot) 
Cartago is een andere grote stad in de buurt 
van San José. 

3. In Costa Rica spreken de mensen Spaans. 
Costa Rica is in de 16e eeuw door Spanje 
onderworpen geweest.  

4. Costa Rica is ongeveer 1,2 keer zo groot als 
Nederland. (alleen Kahoot) 
Nederland is ruim 41.000 km2 en Costa Rica 
is ruim 51.000 km2. 

5. Costa Rica heeft nog geen derde van het 
aantal inwoners van Nederland. (alleen  
Kahoot) 
Costa Rica heeft maar ruim 5 miljoen inwo-
ners en Nederland heeft ruim 17,5 miljoen 
inwoners.  

6. In Costa Rica is 25% beschermd natuur- 
gebied. 
Costa Rica wordt ook wel het groene para-
dijs genoemd. Er is een grote variatie aan 
planten en dieren. Ongeveer een kwart van 
het land is dan ook een beschermd natuur-
gebied. Het is het land met de meest ver-
schillende vogelsoorten. Er zijn wel zo’n 900 
verschillende soorten te ontdekken. 

7. Costa Rica is wel toeristisch. 
Steeds meer reizigers komen naar Costa 
Rica. Op dit moment komen er jaarlijks zo’n 3 
miljoen toeristen (op een bevolking van ruim 
5 miljoen). 

8. Van de ongeveer 20 vulkanen is minder dan 
de helft actief. 
Er zijn maar een paar vulkanen actief in 
Costa Rica. 

9. Costa Rica heeft geen leger sinds 1948. 
Costa Rica is een van de meest veilige landen 
van Centraal en Zuid-Amerika. Wanneer je 
vraagt aan inwoners hoe dit komt, vertellen 
zij direct over het afschaffen van het leger. 
In 1948 is dit door de toenmalige president 
afgeschaft. Dit zorgt er al jaren voor dat er 
stabiliteit en rust in het land is. 

10. Costa Rica is één van de welvarendste  
landen van Latijns-Amerika. 
Costa Rica wordt ook wel het Zwitserland 
van Midden Amerika genoemd. 

11.  De verschillen tussen rijk en arm in Costa 
Rica zijn heel groot. 
Er is een grote diversiteit als het gaat om 
armoede en rijkdom. Je ziet de mooiste 
resorts en duurste auto’s rijden. Tegelijk 
leven er ook veel mensen op straat. Een 
kleine toplaag van de samenleving heeft het 
meeste geld te besteden. De middenklasse 
heeft vaak ook al moeite om het hoofd boven 
water te houden. Costa Rica staat in de top 
10 van landen met de grootste ongelijkheid 
tussen mensen. 

12.  In La Tabla (wijk in de hoofdstad) is drugs- 
criminaliteit een groot probleem.  
Drugsproblematiek is een grote uitdaging 
in veel gezinnen. Kinderen raken op jonge 
leeftijd verslaafd, doordat ook hun ouders al 
verslaafd zijn of omdat ze makkelijk geron-
seld worden om drugs te gaan verkopen. 
Tegelijkertijd zijn er ook veel immigranten, 
onder andere uit Nicaragua. Voor hen zijn 
de leefomstandigheden vaak extra moeilijk 
(alleen veroorzaken zijzelf niet direct veel 
overlast).  



13.  1 op de 5 mensen in Costa Rica leeft onder 
de armoedegrens. (alleen Kahoot) 
De laatste inschatting uit 2014 was dat 21,7% 
van de bevolking onder de armoedegrens 
leeft. 

14.  Het motto Pura Vida uit Costa Rica betekent 
‘Puur leven’ (alleen Kahoot) 
De mensen bedoelen ermee dat je voluit 
moet genieten van het leven. Dit staat ech-
ter in groot contrast met de armoede en 
drugsproblematiek zoals je die in La Tabla 
tegenkomt. 


