
  
 
  

Nieuwsuur in de klas 
Migratie uit Afrika  
 

Leeftijd: 13-15 jaar ee 
Niveau:  VO-onderbouw 
 
Samengevat 
Door armoede en werkloosheid komen veel 
mensen uit Afrika naar Europa om te werken. 
Maar ook daar leven ze vaak onder slechte 
omstandigheden. Niet alle vluchtelingen krijgen 
asiel en sommige worden weer teruggestuurd.  
 
Vakgebied 
Maatschappijleer en aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Migratie, armoede, werkloosheid, Afrika, Europa 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende kerndoelen: 
Onderbouw: Mens en Maatschappij: 46, 47. 
  
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Nieuwsuur 
in de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s uit 
deze serie, zoals: ‘In China verdien je punten met 
je gedrag’.  
 
Antwoorden 
1a In hun eigen land komt veel armoede en 
werkloosheid voor. b De stroom van economische 
migranten dreigt uit de hand te lopen en Europa 
kan alle migranten niet opvangen. 2a De reis naar 
Europa moeilijk maken. Grondoorzaken 
aanpakken. b Voor investeringen in Afrika: 
projecten die ervoor zorgen dat jongeren in Afrika 
blijven. c Drie miljard euro. 3a Hij moet zwart 
werken, omdat zijn asielaanvraag wordt 
afgewezen. Hij heeft dus geen verblijfsvergunning. 
b 80 tot 100 euro. 4a Mensen die recht hebben op 
asiel krijgen goede huisvesting, mensen die dat 
niet hebben worden sneller het land uitgezet. b 
Voor veel families is migreren een noodzaak, in 
het eigen land verdienen ze veel minder. 5 Eigen 
antwoord. 

Kijkvragen 
 

1 “Veel mensen uit Afrika dromen van een beter 
leven in Europa, maar niet omdat er in hun eigen 
land oorlog is.” 
a Waarom willen deze mensen naar Europa? 
b Waarom zijn de EU en de autoriteiten in Libië 
vluchtelingen dankbaar wanneer ze terugkeren naar 
hun vaderland?  
 
2a Halbe Zijlstra noemt twee maatregelen om het 
aantal migranten uit Afrika terug te dringen. Welke 
maatregelen zijn dat? 
b De EU heeft een zak met geld beschikbaar: het 
EU-Afrikafonds. Waar is dit geld voor bedoeld?  
c Hoeveel geld zit er in het EU-Afrikafonds? 
 
3 Aly woont in een kraakpand in Frankrijk en is hier 
naartoe gekomen om te werken. Hij werkt maar 
twee of drie keer per maand. 
a Hoe kan het dat Aly zo weinig werkt? 
b Hoeveel geld verdient Aly per maand om eten en 
drinken van te kopen? 
 
4 Onder Franse politici bestaat ontevredenheid over 
het feit dat de migranten in uitgeleefde, smerige 
barakken leven.  
a Wat doet president Macron hieraan? 
b Waarom zijn de migranten hier niet blij mee? 
 
 
Verdiepingsvraag 

 
5 Bespreek in een groepje van 3 of 4 leerlingen hoe 
jullie denken dat er banen in Afrikaanse landen  
kunnen worden gecreëerd. 
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Nieuwsuur in de klas 
Migratie uit Afrika  
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO-onderbouw 
 
Samengevat 
Door armoede en werkloosheid komen veel 
mensen uit Afrika naar Europa om te werken. 
Maar ook daar leven ze vaak onder slechte 
omstandigheden. Niet alle vluchtelingen krijgen 
asiel en sommige worden weer teruggestuurd.  
 
Vakgebied 
Maatschappijleer en aardrijkskunde 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Nieuwsuur 
in de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s uit 
deze serie, zoals: ‘In China verdien je punten met 
je gedrag’. 
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘migratie uit Afrika’ is te gebruiken als 
onderwerp voor je profielwerkstuk bij de vakken 
aardrijkskunde en maatschappijleer.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
video? Je zou bijvoorbeeld het volgende kunnen 
studeren: 
 
WO 
Sociologie 
Aardrijkskunde 
Internationale ontwikkelingsstudies 
 
HBO 
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 
Sociaal Pedagogische Hulpverlening 
Toegepaste psychologie 
 
MBO 
MBO 2 werk- en denkniveau en interne opleiding 
vreemdelingenbegeleider 
Sociaal Pedagogisch werk 

Kijkvragen 
 

1 “Veel mensen uit Afrika dromen van een beter 
leven in Europa, maar niet omdat er in hun eigen 
land oorlog is.” 
a Waarom willen deze mensen naar Europa? 
b Waarom zijn de EU en de autoriteiten in Libië 
vluchtelingen dankbaar wanneer ze terugkeren naar 
hun vaderland?  
 
2a Halbe Zijlstra noemt twee maatregelen om het 
aantal migranten uit Afrika terug te dringen. Wat 
zijn deze maatregelen? 
b De EU heeft een zak met geld beschikbaar: het 
EU-Afrikafonds. Waar is dit geld voor bedoeld?  
c Hoeveel geld zit er in het EU-Afrikafonds? 
 
3 Aly woont in een kraakpand in Frankrijk en is hier 
naartoe gekomen om te werken. Hij werkt maar 
twee of drie keer per maand. 
a Hoe kan het dat Aly zo weinig werkt? 
b Hoeveel geld verdient Aly per maand om eten en 
drinken van te kopen? 
 
4 Onder Franse politici bestaat ontevredenheid over 
het feit dat de migranten in uitgeleefde, smerige 
barakken leven.  
a Wat doet president Macron hieraan? 
b Waarom zijn de migranten hier niet blij mee? 
 
 
Verdiepingsvraag 

 
5 Bespreek in een groepje van 3 of 4 leerlingen hoe 
jullie denken dat er banen in Afrikaanse landen  
kunnen worden gecreëerd. 
 
 
 
 
 

© NTR 2018 

Leerlingenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-migratie-uit-afrika/
https://schooltv.nl/programma/nieuwsuur-in-de-klas/
https://schooltv.nl/programma/nieuwsuur-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-een-puntensysteem-voor-goed-gedrag-in-china/
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-een-puntensysteem-voor-goed-gedrag-in-china/

