
 

College Tour in de klas 
Michaela DePrince 
 
Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Michaela DePrince verliest op driejarige 
leeftijd haar ouders tijdens de gruwelijke 
burgeroorlog in Sierra Leone. Ze groeit op in 
een weeshuis waar ze door haar 
huidaandoening gezien wordt als kind van de 
duivel. Ze wordt hierdoor gediscrimineerd. Als 
ze geadopteerd wordt, gaat ze op ballet en 
wordt ze ook daar gediscrimineerd. Door haar 
sterke karakter en doorzettingsvermogen is 
ze momenteel op weg naar een mooie 
danscarrière. 

 
Vakgebied 
Maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
multiculturele samenleving – racisme – 
Afrika- Verenigde Staten- discriminatie – 
Sierra Leone – adoptie - loopbaan 
 
Kerndoelen 
6.5; pluriforme samenleving 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘College 
Tour in de klas’. Bekijk ook de andere 
afleveringen uit de serie. Waaronder Malala 
 
Antwoorden 
1 C 2 B 3 Ze wordt als minder aangezien door 
haar huiduitslag 4 Ze is een zwarte, Amerika 
is nog niet klaar voor zwarte 
balletdanseressen 5a Door de vooroordelen 
werden haar specifieke kwaliteiten als 
danseres niet gezien b Door haar karakter en 
doorzettingsvermogen is ze toch een 
beroemde danseres geworden . 
 
 

 

Kijkvragen 
 
1 Michaela groeit op in een weeshuis. 
In welk land groeit zij op? 
A Liberia 
B Nederland 
C Sierra Leone  
D VS van Amerika 
 
2 Michaela wordt uiteindelijk geadopteerd en 
komt terecht bij een gezin in…? 
A Nederland 
B VS van Amerika 
C Sierra Leone 
D Liberia 
 
3 Bij discriminatie wordt er onrechtmatig 
onderscheid gemaakt tussen mensen of 
groepen. Michaela DePrince is in Sierra Leone 
gediscrimineerd. Waar blijkt dat uit? 
 
4 Michaela was bijna gestopt als 
balletdanseres, omdat haar docenten op de 
balletschool in Amerika vooroordelen hadden. 
Haar moeder zei juist dat ze door moest gaan. 
Welke vooroordelen hadden deze docenten? 
 
5 Door vooroordelen van anderen heeft 
Michaela veel tegenslag gehad in haar leven. 
a Hoe hebben vooroordelen haar geremd in 
haar carrière? 
b Hoe heeft ze ondanks de vooroordelen toch 
haar droom als danseres kunnen realiseren? 
 
Verdiepingsopdracht 
 
6 In Sierra Leone is in 1991 een bloedige 
burgeroorlog uitgebroken. 
Door deze burgeroorlog is Michaela Deprince 
haar ouders verloren.  
Maak een verslag over de burgeroorlog in Sierra 
Leone. Betrek hierin de oorzaken, verloop, de 
afloop van de oorlog en ook hoe de situatie nu 
is in Sierra Leone. 
 
De volgende hulpvragen kunnen je verder op 
weg helpen: 
- Wanneer was er oorlog in Sierra Leone? 
- Wie vochten met elkaar? 
- Waarom vochten zij met elkaar? 
- Wat heeft Warchild voor de oorlogskinderen in 
Sierra Leone gedaan?  
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