
 

Nieuwsuur in de Klas 
Vrijwilligerswerk in het 
buitenland 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Voor sommige mensen is het een droom 
om vrijwilligerswerk te doen in het 
buitenland. Voor zichzelf, en om iets 
goeds te doen voor arme mensen. Maar er 
is kritiek op deze ‘vrijwilligersindustrie’. 
Want het blijkt dat het lang niet altijd een 
goede zaak is. 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Weeshuis, buitenland, vrijwilliger 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Mens en maatschappij: 38, 46. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie van 
‘Nieuwsuur in de klas’, met 
achtergronden bij het nieuws. Op 
Schooltv.nl staan nog meer video’s over 
soortgelijke onderwerpen, zoals: 
‘Radicalisering in de buitenwijken van 
Frankrijk’. 
 
Antwoorden 
1a Helpen op scholen, in een weeshuis, of 
in een dorp. b In ontwikkelingslanden, 
zoals Guatemala, Cambodja of Zuid-Afrika. 
2a Veel mensen willen vrijwilligerswerk 
doe, en er zijn bedrijven die daar geld aan 
verdienen. Er komen steeds meer 
weeshuizen, speciaal voor de vrijwilligers, 
niet omdat er zoveel weeskinderen zijn. b 
Het bezwaar is dat kinderen in 
ontwikkelingslanden er niet veel aan 
hebben. 3 B 4a Nee b Voor zichzelf. c 
Onnodig en jammer dat het zo veel 
wisselt. 5ab Eigen antwoord. 
6ab Eigen antwoord. 

Kijkvragen 
 
1 Vrijwilligerswerk in het buitenland is 
populair.  
a Wat voor soort vrijwilligerswerk wordt er 
bijvoorbeeld gedaan? 
b Waar gaan mensen heen om 
vrijwilligerswerk te doen?  
 
2 “Vrijwilligerswerk is zo populair, dat op 
sommige plekken sprake is van een heuse 
vrijwilligersindustrie”. 
a Wat wordt bedoeld met 
‘vrijwilligersindustrie’? 
b Wat is het bezwaar van critici op deze 
ontwikkeling? 
 
3 Wat is voor de docent in de video de 
belangrijkste reden om vrijwilligerswerk te 
gaan doen met de klas? 
A Zorgen voor betere leefomstandigheden 
in een ontwikkelingsland. 
B Persoonlijke ontwikkeling en 
zelfontplooiing van de Nederlandse 
leerlingen. 
C Jonge weeskinderen adopteren met de 
klas. 
 
4 In Cuzco, Peru zijn er dagelijks duizenden 
vrijwilligers aan het werk. 
a Zijn er zoveel mensen nodig? 
b Voor wie zijn de vrijwilligers aan het 
werk? 
c Wat vinden lokale bewoners hiervan? 
 
Verdiepingsvragen 
 
5 De woordvoerder van Unicef zegt: “Als je 
in georganiseerd verband kinderen opzoekt 
op bijvoorbeeld een school, dan gebruik je 
kinderen als toeristische attractie”.  
a Ben je het hiermee eens? 
b Vind je dat dit zou moeten stoppen? 
Waarom? 
 
6a Hoe zou je het vinden als je met jouw 
klas vrijwilligerswerk gaat doen in het 
buitenland, in plaats van een buitenlandse 
reis? 
b Denk je dat dit helpt om arme kinderen te 
helpen? Of help je vooral jezelf ermee? 
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