Docentenversie

Ersin in Wonderland in de klas
Acapulco, Mexico
Leeftijd:
Niveau:

13-15 jaar 16-18 jaar
VO onder- en bovenbouw

Vakgebied
Aardrijkskunde, maatschappijleer
Kernbegrippen
Criminaliteit, corruptie, toerisme
Kerndoelen
Deze video sluit aan bij de volgende kerndoelen:
47: De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van
de eigen omgeving te vergelijken met die in
omgevingen elders, in binnen- en buitenland. 49:
De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke
spreiding van bevolkingsconcentraties en
godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van
natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen,
tropische regenwouden, hooggebergten en
rivieren.
Verdieping
Op schooltv.nl vind je meer video’s over
aansluitende thema’s, zoals Multicultureel Mexico,
Americanos in de klas: drugscultuur in Mexico en
alle afleveringen van Ersin in Wonderland in de
klas.
Antwoorden
1D
2 Bijvoorbeeld: Caracas, Venezuela
3C
4 Door de hoge criminaliteit zijn er steeds meer
onderzoekers nodig op het gebied van criminaliteit,
daarom zien veel mensen hier een goede carrière
in.
5 Veel doden zijn geweldslachtoffers. Er kunnen
kogelgaten in het lichaam of gezicht zitten of ze zijn
compleet verminkt.

Samengevat
Iedere dag worden er in Acapulco mensen afgeperst
en vermoord. En dat terwijl het vroeger de favoriete
badplaats van supersterren was. Ersin zoekt de
locals op en ervaart hoe gevaarlijk het leven is.
Kijkvragen
1 Mexico is:
A) Het noordelijkste land van Zuid-Amerika
B) Het zuidelijkste land van Zuid-Amerika
C) Het noordelijkste land van Noord-Amerika
D) Het zuidelijkste land van Noord-Amerika
2 Acapulco is de op één na meest gewelddadige
stad ter wereld. Wat zijn andere gevaarlijke
wereldsteden? Je mag zoeken op internet.
3 Waaraan kun je merken dat Acapulco zo gevaarlijk
is?
A) Weinig inwoners
B) Weinig toerisme
C) Hoge criminaliteitscijfers
D) Hoog aantal begrafenissen
4 Vroeger leefden de inwoners van Acapulco vooral
van het toerisme. En nu?
5 De begrafenisondernemer maakt lijken toonbaar
voor de familie. Waarom is dit nodig?

Verdiepingsvraag:
Na het kijken van deze aflevering, zou jij nog op
vakantie gaan naar Acapulco of een andere stad
waar veel geweld is?
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Profielwerkstuk
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit
gebruiken voor je profielwerkstuk?
Het thema ‘criminaliteit’ is te gebruiken als
onderwerp voor je profielwerkstuk bij de vakken
aardrijkskunde en maatschappijleer.
Studiekeuze
Ben je benieuwd welke studies passen bij de
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het
volgende kunnen studeren:
MBO:
Juridisch Medewerker
Geo-ICT
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HBO:
Geo Media & Design
Rechten
WO:
Criminologie
Internationale Ontwikkelingsstudies
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