
  
 
  

Ersin in Wonderland in de klas 
Krugerpark, Zuid-Afrika 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  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 Goede Hoop in de klas: 
wilde dieren in Zuid-Afrika, 3 op reis in de klas: 
Zuid-Afrika en alle afleveringen van Ersin in 
Wonderland in de klas. 
 
Antwoorden 
1 Mozambique en Zimbabwe 
2 C 
3 A) Waar B) Onwaar C) Onwaar D) Onwaar 
4 Bijvoorbeeld: Dat rangers vaker dan nodig op 
stropers schieten. Dat rangers stiekem worden 
opgeleid om stropers te doden. Dat rangers op 
jonge jongens jagen en doen alsof het ter 

bescherming is van de neushoorns. 
5 1. Het doden van de neushoorn. 
2. Bezit van een wapen zonder vergunning. 
3. Intentie om een misdaad te plagen met het 
illegale wapen. 
4. Het serienummer van het wapen is verwijderd. 
5. Onbevoegd het park betreden. 
 
 
 

Samengevat 
Elke dag gaan hordes toeristen op safari om de big 
five te spotten in het Krugerpark. Maar er zijn 
steeds minder neushoorns, want daar wordt op 

gejaagd door stropers. 
 
Kijkvragen 
 
1 Het Krugerpark ligt op de grens met welke twee 
landen? 
 
2 Waarom gaan jonge jongens vaak neushorens 
stropen in het Krugerpark? 
A) Ze haten dieren. 
B) Het is een spannende sport. 
C) Ze kunnen geen werk vinden. 
D) Het geeft ze veel aanzien. 
 

 
 
3 Waar of onwaar? 
A) Iedereen kent wel iemand die stroopt. 
B) Om ranger te worden moet je een hoog IQ 
hebben. 
C) Als ranger verdien je veel geld. 
D) Rangers mogen stropers alleen maar arresteren. 
 
4 Ersin begrijpt niet waarom zo veel stropers 
omkomen en zo weinig rangers. En hoe het kan dat 
stropers altijd missen wanneer ze op een ranger 
schieten. Wat insinueert hij hiermee? 
 
5 Noem de vijf misdaden waarvoor een stroper 
meestal wordt aangeklaagd 
 
Verdiepingsvraag 
Een neushoorn-stroper kan 20 tot 40 jaar 
gevangenisstraf krijgen. Na het zien van deze 
aflevering, vind jij dat terecht? 
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/goede-hoop-in-de-klas-wilde-dieren-in-zuid-afrika/
https://schooltv.nl/video/goede-hoop-in-de-klas-wilde-dieren-in-zuid-afrika/
https://schooltv.nl/video/3-op-reis-in-de-klas-zuid-afrika/
https://schooltv.nl/video/3-op-reis-in-de-klas-zuid-afrika/
https://schooltv.nl/programma/ersin-in-wonderland-in-de-klas/
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Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
De thema’s ‘criminaliteit’ en ‘corruptie’  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: 
Eco en wildlife 
Wildlife management 
 
HBO: 
Talen en Culturen van Afrika 
Wildlife management 
 
WO: 
Afrikaanse studies 
Animal Sciences 
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