
 Americanos in de klas 
Illegale grensoversteek 
tussen Mexico en de VS 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Op de grens van Mexico en de Verenigde 
Staten ligt de Sonora woestijn. Migranten 
die deze grote en dorre woestijn illegaal 
willen oversteken, nemen een enorm 
risico. Toch trekken jaarlijks vele 
migranten door de woestijn om zo de 
Verenigde Staten te bereiken. Het is de 
laatste en zwaarste etappe van hun lange 
reis die voor veel mensen al buiten Mexico 
is begonnen. 
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Grenzen, Mexico, Verenigde Staten, 
migratie, woestijn.  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij: Aardrijkskunde 
Domein B 46 en 49.  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Americanos in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s uit deze serie, zoals: 
‘Migratieroutes in Midden-Amerika’. 
 
Antwoorden 
1 De Sonora woestijn. 2 ‘Een persoon kan 
drie weken zonder eten, drie dagen 
zonder drinken, drie minuten zonder 
zuurstof en drie seconden zonder hoop’. 3 
Twee van de volgende antwoorden: Drink 
genoeg water, blijf bij elkaar, veroorzaak 
geen bosbrand of trek goede schoenen 
aan. 4a Ze zoeken naar mensen die de 
woestijn niet doorkomen. b In Arizona. 5a 
Dat het een jong en relatief welvarend 
persoon was. Hij had weinig gaatjes. b De 
botten zijn nog niet aan elkaar gegroeid. 
6a Ze vinden dat buitenlandse migranten 
niet passen in de blanke cultuur van de 
Verenigde Staten. b Eigen antwoord. 

Kijkvragen 
  
1 Welke woestijn moet je oversteken om 
van Mexico naar de Verenigde Staten te 
komen? 
 
2 Stef Biemans vertelt over een gezegde in 
Mexico. Vul de ontbrekende woorden in. 
‘Een persoon kan drie … zonder eten, drie … 
zonder drinken, drie … zonder zuurstof en 
drie … zonder hoop.’ 
 
3 Mexicanen die de grens oversteken 
krijgen een boekje met tips. Noem twee 
tips die in dit boekje staan. 
 

 
De grens tussen Mexico en de Verenigde Staten. 

 
4a Wat doen De Adelaren van de Woestijn? 
b In welke Amerikaanse staat ligt het 
mortuarium waar de lichamelijke resten 
heen worden gebracht? 
 
5 Het lichaam wordt onderzocht.  
a Wat kan de patholoog aflezen aan het 
gebit van het slachtoffer? 
b Hoe kan de patholoog aan het been zien 
dat het om een jong persoon gaat? 
 
Verdiepingsvragen 
 
6a Waarom zijn de rechtsextremisten 
tegen de komst van mensen uit Latijns-
Amerika? 
b Wat vind jij daarvan? 
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