
 

De Kennis van nu in de klas 
Vulkanisme op IJsland 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Een van de grootste vulkanen van IJsland, 
de Bárdarbunga, is aan het uitbarsten. De 
vulkaan spuwt tonnen lava uit over het 
IJslandse landschap. Diederik gaat op 
onderzoek uit. Hij wil een stuk lava 
bemachtigen en daarmee de geheimen van 
de vulkaan ontfutselen, maar onder de 
barre omstandigheden is dat niet zo 
gemakkelijk. 
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Vulkanisme, erosie, platentektoniek, 
gletsjer, caldera, effusieve eruptie, 
aardbeving, convectiestromen, mid-
oceanische rug, hot spot 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de eindtermen voor 
VWO, Aardrijkskunde: 
Domein C Aarde: fysische geografie. De 
aarde als natuurlijk systeem: 
samenhangen en diversiteit. 
 
Verdieping 
Op Schooltv.nl is meer te vinden over 
aardbevingen op IJsland en de gevolgen 
daarvan, maar ook over geisers en 
aardwarmte op het eiland. 
 
Antwoorden 
1a (boven) lava, (onder) magma b In de 
aardkorst en mantel spreekt men van 
magma, buiten de aardkorst van lava 2 
Een rustige uitvloeiing van dun vloeibare 
lava. 3 IJsland ligt op een mid-atlantische 
rug, een breuk in de aardkorst waardoor 
de magma een vrije weg naar buiten vindt. 
4 C 5 B 6 A 7 As, stof en giftige gassen 
zouden Nederland kunnen bereiken. Het 
vliegverkeer zou ernstige hinder 
ondervinden. 
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Kijkvragen 
 

 
 
1a Zet de begrippen ‘lava’ en ‘magma’ 
op de juiste plek in de figuur. 
b Wat is het verschil tussen lava en 
magma? 
 
2 Bij een schildvulkaan is vaak sprake 
van een effusieve eruptie. Wat houdt 
dit in? 
 
3 Waarom komen er zoveel 
aardbevingen en vulkaanuitbarstingen 
voor op IJsland? 
 
4 Wat is een caldera? 
A Een schildvulkaan 
B Een stratovulkaan 
C Een komvormige krater 
 
5 Waar komen de trillingen vandaan die 
de seismologen gebruiken om de 
vulkaan in de gaten te houden? 
A Uit explosies. 
B Door golven die continu tegen de 
zijkant van IJsland aan beuken. 
C Uit magma die zich door scheuren in 
de korst heen perst. 
 
6 Als een sneeuwbal die in een klap 
verandert in stoom. Dit is een voorbeeld 
van? 
A sublimatie 
B rijping 
C verdamping 
D condensatie 
  
Verdiepingsvraag 
 
7 Wat voor last zouden we in Nederland 
kunnen ondervinden van een explosieve 
uitbarsting van de Bardarbunga 
vulkaan? 
 
 
 

 

http://schooltv.nl/video/de-kennis-van-nu-in-de-klas-de-ijslandse-bardarbunga-vulkaan/#q=vulkaan
http://schooltv.nl/video/aardbevingen-in-ijsland-ga-onder-de-tafel-zitten/
http://schooltv.nl/video/geisers-en-vulkanen-in-ijsland-gevaarlijk-maar-ook-handig/
http://schooltv.nl/video/geisers-en-vulkanen-in-ijsland-gevaarlijk-maar-ook-handig/

