
  
 
  

Ersin in Wonderland in de klas 
Betlehem, Palestina 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 

Aardrijkskunde, maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Sociale verschillen, discriminatie, 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 Danny in Arabistan in 
de klas: Palestina, Het Midden-Oosten: een nieuw 
land en alle afleveringen van Ersin in Wonderland 
in de klas. 
 
Antwoorden 
1 Betlehem is een (Palestijnse) stad op de 
Westelijke (Jordaanoever), iets ten zuiden van de 
Israëlische hoofdstad (Jeruzalem). Betlehem is 
vooral bekend als de plek waar volgens de bijbel 
(Jezus) is geboren. Langs de stadsgrens staat een 
muur van (tien) meter hoog en ongeveer (700) 
kilometer lang. 

2 1) Landbouwgrond 2) Familie 3) Medische zorg 
4) Scholen 
3 De mensenrechten van Palestijnen worden 
geschonden, vinden veel toeristen. 
4 B 
 
 

Samengevat 
Bethlehem trekt busladingen toeristen. Maar de 
stad wordt ontsierd door de muur die Israël heeft 
opgetrokken tussen Israël en Palestina. 

 
Kijkvragen 
 
1 Vul in: 
Betlehem is een (…..) stad op de Westelijke (….), iets 
ten zuiden van de Israëlische hoofdstad (…..). 
Betlehem is vooral bekend als de plek waar volgens 
de bijbel (….) is geboren. Langs de stadsgrens staat 
een muur van (...) meter hoog en ongeveer (….) 
kilometer lang. 
 
2 Noem vier dingen waarvan Palestijnen zijn 
afgesneden door de muur / barrière? 
 
3 Waarom staan er zo veel politieke boodschappen 
op de muur? 

 

 
 
4 Israël is volop aan het bouwen op de zogenaamde 
nederzetting. Wat is dat? 
A) Een woonplek die met geweld van anderen is 
afgepakt. 
B) Een voorheen onbewoonde plaats waar een 
groot aantal mensen zich vestigt. 
C) Een woonplek die van inwoners wisselt. 
 
Verdiepingsvragen 
 
“Israëliërs zien Palestijnen als gelijkwaardige 
burgers.” Wat vind jij van deze stelling, na het zien 
van deze aflevering?  
 

“Israël zegt dat de muur is gebouwd om de eigen 
veiligheid te garanderen en terroristen buiten te 
houden.” Na het zien van deze aflevering, wat vind 
jij van deze argumentatie? 
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/danny-in-arabistan-in-de-klas-palestina/
https://schooltv.nl/video/danny-in-arabistan-in-de-klas-palestina/
https://schooltv.nl/video/het-midden-oosten-een-nieuw-land-israel/
https://schooltv.nl/video/het-midden-oosten-een-nieuw-land-israel/
https://schooltv.nl/programma/ersin-in-wonderland-in-de-klas/
https://schooltv.nl/programma/ersin-in-wonderland-in-de-klas/
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Op schooltv.nl vind je meer video’s over 
aansluitende thema’s, zoals Danny in Arabistan in 
de klas: Palestina, Het Midden-Oosten: een nieuw 
land en alle afleveringen van Ersin in Wonderland 
in de klas. 
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
De thema’s ‘sociale verschillen’ en ‘discriminatie’ 
zijn 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 
 
HBO: 
Geo Media & Design 
Rechten 
 
WO: 
Criminologie 
Internationale Ontwikkelingsstudies 
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