
 

Tegenlicht in de klas 
Internet in Afrika  

 

Leeftijd: 16-18 jaar  
Niveau:  VO bovenbouw 
 

Samengevat 
De drang van technologie-giganten om 
alles en iedereen aan te sluiten is 
letterlijk grenzeloos. Zo wil Google met 
luchtballonnen een schil om de planeet 
vormen en Facebook experimenteert met 
drones en een gratis Facebook-app voor 
de mobiele telefoon. Afrika is nu nog het 
continent met de meeste plekken zonder 
internet of bereik van mobiele telefoons. 
Maar juist daar zijn de ontwikkelingen in 
een stroomversnelling gekomen. 
 
Vakgebied 
Economie/Maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Innovatie – economie – internet – Afrika – 
werkgelegenheid – Google – Apple – 
Facebook – start up 
 
Kerndoelen 
EC/K/7.4 
8.4 sociale en economische orde 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Tegenlicht in de klas’. Op Schooltv.nl 
staan nog meer video’s over telefonie, 
zoals ‘Telefoon van Metropolis in de klas’. 
 
Antwoorden 
1 Zodat iedereen kan Facebooken en 
Facebook meer winst kan maken. 2 Daar 
ligt de markt nog open en kunnen er veel 
producten worden afgezet. 3 Afrika is het 
armste werelddeel op aarde. De drempel 
om internet te gebruiken is door Outernet 
klein. 4a Zuid-Azië b De achterstand op de 
ontwikkelde landen is naar verhouding 
niet heel groot. 5 Kennis en informatie is 
makkelijker beschikbaar voor de 
Afrikanen 6 Eigen antwoord 7 Eigen 
antwoord. 
 

 

Kijkvragen: 
 
1 Facebook wil ervoor zorgen dat alle 
mensen in de wereld kunnen internetten. 
Waarom vindt Facebook dit belangrijk? 
 
2 Volgens deze video is in Afrika de meeste 
winst te behalen met het internet. Geef aan 
waarom juist dat juist in Afrika is. 
 
3 Outernet lijkt op internet en is gratis voor 
Afrikanen. Waarom willen de makers deze 
dienst gratis aanbieden voor Afrikanen? 
 

 
 
4 Bekijk de afbeelding hierboven. Internet 
is in opkomst in veel ontwikkelingslanden. 
a Welk ontwikkelingsgebied blijft sterk 
achter in de opkomst van internet? 
b Wat valt je op als je de 
ontwikkelingsgebieden met elkaar 
vergelijkt? 
 
5 Internet in Afrika kan problemen zoals 
het lage opleidingsniveau verminderen. Hoe 
kan internet hier aan bijdragen? 
 
6 In deze aflevering wordt gezegd dat de 
toekomstige Apple of Google misschien wel 
uit Afrika zal komen. Wat vind jij van deze 
uitspraak? 
 
Verdiepingsvraag 
7 Schrijf een betoog over de volgende 
stelling: ‘internet in Afrika zorgt voor een 
lagere emigratie naar bijvoorbeeld Europa. 
Noteer twee argumenten voor en twee 
argumenten tegen. Geef aan het eind jouw 
eigen mening. 
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