
  
 
  

Ersin in Wonderland in de klas 
Tunesië 
 

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

Aardrijkskunde, maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Criminaliteit, terrorisme, 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: Tunesië, Nieuwsuur in de klas: na de 
Arabische lente en alle afleveringen van Ersin in 
Wonderland in de klas. 
 
Antwoorden 
1 Tunesië ligt in (Noord-Afrika) tussen (Algerije) en 
(Libië). Door de ligging aan de (Middellandse Zee) is 
het een populaire vakantiebestemming. 
2 De inwoners van Sousse hebben minder tijd voor 
recreatie: ze moeten werken zodat de vele 
toeristen het goed hebben. 
3 A) Waar B) Onwaar C) Onwaar 

4 Veel inwoners van Sousse zijn levenslang 
getraumatiseerd door de geluiden van de wapens, 
de vluchtende mensen en het zien van de moorden. 
Verdiepingsvraag Bijvoorbeeld: De inwoners van 
Sousse zijn het gewend om alles voor de toeristen 
te doen en zouden waarschijnlijk eerder te hulp 
schieten. Ersin komt uit Nederland, een meer 
individualistische maatschappij, en zou 
waarschijnlijk eerder zichzelf in veiligheid brengen. 
 
 
 

Samengevat 
Ersin boekt een kamer in het strandhotel in Sousse 
waar in 2015 een terrorist een bloedbad aanricht. 
Het strand ligt weer vol met toeristen. Maar lukt het 

de werknemers van het hotel ook om het leven 
weer op te pakken na de aanslag? 
 
Kijkvragen 
 
1 Vul in:  
Tunesië ligt in (…..) tussen (…..) en (…..). Door de 
ligging aan de (…..) is het een populaire 
vakantiebestemming. 
 
2 Door de aanslag in Sousse vallen 60 doden. 
Waarom zijn de slachtoffers vooral toeristen? 
 
3 Waar of onwaar? 
A) De terrorist schoot met een machinegeweer. 
B) Het was die dag extra druk op het strand. 

C) Er zijn regelmatig aanslagen bij hotels in Tunesië. 
 
4 Na het zien van deze aflevering, waarom kun je 
stellen dat er veel meer slachtoffers zijn dan de 
doden en gewonden van de aanslag? 
 

 
 
 
Verdiepingsvraag: 
Ersin denkt dat hij weg zou rennen als hij een 
terroristische aanval zou zien. De mannen zeggen 
dat ze waarschijnlijk (weer) mensen zouden 
proberen te redden. Wat zegt dit verschil jou? 
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Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
De thema’s ‘criminaliteit’ en ‘terrorisme’ 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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