
  
 
  

Ersin in Wonderland in de klas 
Curaçao 
 

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

Aardrijkskunde, maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Illegale migratie, vluchtelingen, 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 
Willemstad, Histoclips: dekolonisatie en alle 
afleveringen van Ersin in Wonderland in de klas. 
 
Antwoorden 
1 Aruba en Bonaire. 
2 Het land behoort tot het Koninkrijk der 
Nederlanden. Curaçao was lange tijd een 
Nederlandse kolonie. 
3 1) In Venezuela is een economische crisis. 
2) Venezuela wordt geregeerd door een dictator. 
3) Curaçao ligt niet ver Venezuela. 
4 B) Verdrinking  

5 Vluchtelingen komen vaak aan de in de nacht. 
Daarna schuilen ze tot het dag is en worden ze 
opgepikt door transport. 
6 1) Veel vluchtelingen kunnen niet zwemmen. 
2) De zee is te wild, de stroming is te krachtig. 
3) De vluchtboten zijn overvol. 
 
 
 

Samengevat 
Curaçao is het tropische broertje van Texel. Je kunt 
er snorkelen, duiken en in het Nederlands een 
broodje kroket bestellen. Maar op de stranden waar 

overdag toeristen liggen, komen ‘s nachts bootjes 
aan met vluchtelingen uit Venezuela. 
 
Kijkvragen 
 
1 Tussen welke twee eilanden ligt Curaçao? 
 
2 Waarom zijn er zo veel Nederlanders op Curaçao? 
 
3 Noem drie redenen waarom vooral mensen uit 
Venezuela naar Curaçao vluchten? 
 
4 Waarom sterven veel vluchtelingen tijdens hun 
tocht? 
A) Verhongering 
B) Verdrinking 

C) De overheid stuurt ze terug 
D) Uitdroging 
 
5 Waarom merken toeristen op Curaçao bijna niets 
van de vluchtelingen? 
 
6 Noem drie redenen waarom het zo gevaarlijk is 
om de Caraïbische Zee over te steken? 
 

 
 
 
Verdiepingsvraag: 
De vrouw uit deze video heeft het gered om naar 
Curaçao te vluchten, maar ze vertelt dat ze moest 
vechten voor haar leven. Zou jij zelf je leven 
(kunnen) riskeren om naar een betere plek te 
vluchten? 
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/multicultureel-willemstad-meer-dan-veertig-etnische-groepen/
https://schooltv.nl/video/multicultureel-willemstad-meer-dan-veertig-etnische-groepen/
https://schooltv.nl/video/histoclips-dekolonisatie/
https://schooltv.nl/programma/ersin-in-wonderland-in-de-klas/


  
 
 

Ersin in Wonderland in de klas 
Curaçao 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde, maatschappijleer 
 
Verdieping 
Op schooltv.nl vind je meer video’s over 
aansluitende thema’s, zoals Multicultureel 
Willemstad, Histoclips: dekolonisatie 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? 
Het thema ‘illegale migratie’ 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 
 
HBO: 
Rechten 
Geo Media & Design 
 
WO: 
Criminologie 
Internationale Ontwikkelingsstudies 

Samengevat 
Curaçao is het tropische broertje van Texel. Je kunt 
er snorkelen, duiken en in het Nederlands een 
broodje kroket bestellen. Maar op de stranden waar 

overdag toeristen liggen, komen ‘s nachts bootjes 
aan met vluchtelingen uit Venezuela. 
 
Kijkvragen 
 
1 Tussen welke twee eilanden ligt Curaçao? 
 
2 Waarom zijn er zo veel Nederlanders op Curaçao? 
 
3 Noem drie redenen waarom vooral mensen uit 
Venezuela naar Curaçao vluchten? 
 
4 Waarom sterven veel vluchtelingen tijdens hun 
tocht? 
A) Verhongering 
B) Verdrinking 

C) De overheid stuurt ze terug 
D) Uitdroging 
 
5 Waarom merken toeristen op Curaçao bijna niets 
van de vluchtelingen? 
 
6 Noem drie redenen waarom het zo gevaarlijk is 
om de Caraïbische Zee over te steken? 
 

 
 
 
Verdiepingsvraag: 
De vrouw uit deze video heeft het gered om naar 
Curaçao te vluchten, maar ze vertelt dat ze moest 
vechten voor haar leven. Zou jij zelf je leven 
(kunnen) riskeren om naar een betere plek te 
vluchten? 
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Leerlingenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/multicultureel-willemstad-meer-dan-veertig-etnische-groepen/
https://schooltv.nl/video/multicultureel-willemstad-meer-dan-veertig-etnische-groepen/
https://schooltv.nl/video/histoclips-dekolonisatie/
https://schooltv.nl/programma/ersin-in-wonderland-in-de-klas/

