
 

Metropolis in de klas 
Migratie 
 
Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onderbouw en bovenbouw 
 
Samengevat 
In het noorden van Marokko wachten vele 
Afrikanen op het juiste moment om over het 
hek naar Melilla te klimmen. Melilla is een 
kleine Spaanse enclave aan de middellandse 
zee. De Senegalees Lat wil dolgraag naar 
Spanje. Om daar te komen, moet hij echter 
1500 km met de boot over zee wat niet 
ongevaarlijk is. In Burkina Faso ligt het dorpje 
Béguédo dat klein Italië wordt genoemd. De 
meeste bewoners van dit dorp hebben 
namelijk in Italië gewoond of hebben er 
familie wonen. 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer en Aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Migratie - bootvluchtelingen - arbeid - cultuur 
- Burkina Faso - Senegal - armoede 
  
Kerndoelen 
5.3 arbeid en verzorgingsstaat  
6.1 pluriforme samenleving  
8.1: mondiale kwesties 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Metropolis in de klas’. Bekijk meer over 
migratie op Schooltv.nl. 
 
Antwoorden 
 
1 Verschillende antwoorden mogelijk:  men 
denkt dat er genoeg werk is in Europa, betere 
omstandigheden, welvaart, familie woont in 
Europa. 2a Somalië – vervolging Christenen, 
Uganda – vervolging homoseksuelen, Eritrea – 
vervolging tegenstanders regime b Zij lopen 
groot gevaar in eigen land. Het zijn geen 
vluchtelingen die alleen maar voor het werk 
komen. 3 De reden dat deze mensen vluchten 
wordt niet opgelost. 4 Je kunt de mensen in 
andere landen helpen er voor te zorgen dat ze 
voor henzelf kunnen zorgen. 5a Deze landen 
liggen het dichtst bij Afrika b/c/d/e Eigen 
antwoord. 
 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Geef aan waarom mensen uit Senegal, Ghana 
en Burkina Faso willen vluchten? 
 
2 In Nederland mogen vluchtelingen blijven die 
onder andere gevlucht zijn vanwege 
godsdienst, politieke overtuiging of seksuele 
geaardheid.  
a Noem bij elke reden om te vluchten een land. 
b Waarom maken deze vluchtelingen wel kans 
om te blijven?  
 
3 Sommige mensen zeggen: ‘je kunt beter de 
grenzen helemaal sluiten, zo voorkom je het 
probleem van het aantal vluchtelingen’. Geef 
een reden waarom dit het werkelijke probleem 
niet oplost.  
 
4 Anderen zeggen: ‘je moet de mensen in het 
land van afkomst helpen’. Geef aan hoe je deze 
mensen zou kunnen helpen in bijvoorbeeld 
Afrika? 
 
Verdiepingsvragen 
 

 
 
5 Europa heeft een groot migratieprobleem. 
Vooral in Italië, Groekenland en Spanje komen 
veel vluchtelingen aan.  
a Geef met behulp van het kaartje aan waarom 
juist deze landen zoveel migranten bij de 
landsgrenzen hebben. 
b Beschrijf het migratieprobleem wat zich in 
Italië afspeelt. Gebruik hiervoor 
krantenberichten, afbeeldingen en ander 
materiaal. 
c Beschrijf wat de Europese Unie doet om de 
vluchtelingen te helpen. 
d Maak van jouw informatie een collage.  
e Presenteer jouw collage voor de klas. 
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