
 

College Tour in de klas 
Denis Mukwege 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Denis Mukwege is arts in de stad Bukavu, 
in het oosten van de Democratische 
Republiek Congo. Hij vertelt het 
schokkende verhaal van zijn land, waar 
duizenden Congolese vrouwen en meisjes 
het slachtoffer zijn van gruwelijk 
seksueel geweld. Hij stichtte het Panzi 
ziekenhuis waar hij al meer dan 40.000 
slachtoffers fysiek en mentaal probeerde 
te herstellen. Het gesprek gaat over zijn 
werk in het ziekenhuis en de situatie in 
Congo. 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Waardendilemma’s, veiligheid, oorlog, arm 
en rijk 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Bovenbouw: Mens en Maatschappij: 37, 38,  
46, 47. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘College Tour in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer uit deze serie, zoals het 
gesprek met ‘Jane Goodall’. 
 
Antwoorden 
1a Dat mannen en vrouwen gelijkwaardig 
zijn. b Omdat er in Congo al heel lang 
oorlog is en kinderen in een gewelddadige 
omgeving opgroeien. 2 C 3 A 4 In het 
optimisme bij de vrouwen in Congo, dat zij 
in een betere toekomst geloven. 5a België 
b Kinshasa c Zaïre.  

Kijkvragen 
 
1 Seksueel geweld is een groot probleem in 
Congo. 
a Wat moeten jongens en meisjes volgens 
Denis Mukwege leren? 
b Waarom is dat in Congo veel moeilijker te 
leren dan hier in Nederland? 
 
2 Waarover gaat de oorlog in Congo? 
A Religie 
B Stammenstrijd 
C Grondstoffen 
 
3 Welke Nederlandse zanger zien we een 
bezoek brengen aan het Panzi ziekenhuis? 
A Roel van Velzen 
B Marco Borsato 
C Ali B 
 

 
 
4 Waarin ziet Denis Mukwege hoop voor de 
toekomst van zijn land? 
 
 
Verdiepingsvragen 
 
5 Zoek meer informatie over de 
Democratische Republiek Congo. 
a Van welk land was Congo tot 1960 een 
kolonie? 
b Wat is de hoofdstad van Congo? 
c Hoe heette Congo van 1971 tot 1997? 
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http://www.schooltv.nl/share/WO_NTR_6402852
http://www.schooltv.nl/programma/college-tour-in-de-klas/
http://www.schooltv.nl/video/college-tour-in-de-klas-jane-goodall/#autoplay

