
 

 

 

 Migratie 2de graad  

Landverhuizers vroeger en nu 
 

Voor je begintVoor je begintVoor je begintVoor je begint    

- Projecteer de foto's van de Titanic (White Star Line)  

- Projecteer de foto's van de Red Star Line. 

- Zet deze video klaar: 

 Red Star Line - 1'55 

 http://www.ketnet.be/karrewiet/nieuws/27-september-2013-red-star-line 

- Voorzie een speelgoedboot of een grote prent van een boot (en bekijk het voorbeeld van 

de boot). 

- Print voldoende labels (+/- 16). 

- Voorzie een bol wol. 

- Print de bekende vluchtelingen en migranten en knip ze uit. 

- Projecteer of print (1 per 2 leerlingen) het krantenartikel 'Officieel akkoord is 50 jaar oud'. 

 

BBBBye bye ye bye ye bye ye bye BelgiumBelgiumBelgiumBelgium!!!!    

De Titanic, White Star Line:    
• Wie heeft ooit gehoord van de Titanic? 

• Leg uit: De Titanic vertrok meer dan 100 jaar geleden (op 10 april 1912) van 

Southampton (Verenigd Koninkrijk) naar New York.  

• Toon de foto's van de Titanic. Leg uit dat de witte ster het symbool was van de 

rederij 'White Star Line'. 

• Toon de route op de wereldkaart. 

• Vraag waarom de leerlingen denken dat deze mensen zo graag naar Amerika wilden. 

• Zeg dat men dit 'migratie' noemt, wanneer mensen van het ene naar het andere 

land verhuizen. 

 

Introduceer de Red Star Line: 

• Red Star Line is een rederij zoals de White Star Line. Van 1873 tot 1934 brachten zijn 

ongeveer 2 miljoen mensen van Antwerpen naar New York. Deze mensen kwamen 

van heel Europa, waaronder 20.000 Belgen. De reis duurde 10 dagen. 

• Toon de foto's van Red Star Line: een boot, een postkaart, het gebouw (nu het Red 

Star Line museum) waar mensen wachtten om met de boot naar de Amerika te 

vertrekken. 

• Toon de route op de wereldkaart. 

 



Bekijk de video 'Red Star Line'. Bespreek: 

• Wat zijn landverhuizers? (Mensen die van land verhuizen.) 

• Waarom wilden de mensen verhuizen naar Amerika? (Het was moeilijk om een goed 

leven te leiden in hun land.) 

• Schrijf deze oorzaak op een label.  

• Vraag aan de leerlingen of dat iets positief of negatief is. (negatief, niet leuk) Laat een 

leerling het label rood kleuren. 

• Neem de speelgoedboot en verbind het label met een stukje wol met de achterkant 

van de boot. Leg uit dat dit een oorzaak of een reden is waarom mensen de boot 

naar Amerika namen. 

• Wat gebeurde er met het meisje (Ita Muel)? Waarom? (Ze was ziek. Daarom mocht ze 

Amerika niet binnen en moest ze alleen terug naar België.) 

• Schrijf dit gevolg op een label.  

• Vraag aan de leerlingen of dat iets positief of negatief is. (negatief, niet leuk) Laat een 

leerling het label rood kleuren. 

• Neem de speelgoedboot en verbind het label met een stukje wol met de voorkant 

van de boot. Leg uit dat dit een gevolg is. 

 

Oorzaken en gevolgenOorzaken en gevolgenOorzaken en gevolgenOorzaken en gevolgen    van migratievan migratievan migratievan migratie    

Deel de klas op in groepjes van +/- 3 leerlingen. Geef elk groepje 1 personage. 

• De leerlingen lezen de informatie over hun personage.  

• De leerlingen schrijven op een kladblad de naam van het personage en de reden 

waarom hij of zij verhuisde. 

• Ze geven hun personage door aan een volgende groepje en doen hetzelfde (tot ze 

alle personages en redenen om te verhuizen gevonden hebben). 

• Overloop alle oorzaken klassikaal. 

• Schrijf alle oorzaken op een label. 

• Vraag aan de leerlingen bij elke oorzaak of het iets positief of negatief is. Kleur het 

rood als het negatief is, groen als het positief is (of gedeeltelijk groen en rood). 

• Verbind de labels met een stukje wol aan de achterkant van de boot. 

• (Extra tip: zoek op http://www.ketnet.be/karrewiet/ op de term 'vluchten') 

 

De leerlingen werken verder in groepjes van 3. 

• Ze lezen het personage waarmee ze gestart zijn nogmaals. 

• Schrijf de volgende vraag op het bord: Wat gebeurde er volgens jullie toen persoon 

… aankwam in het nieuwe land? 

• Laat de leerlingen minstens 3 gevolgen noteren.  

• Stimuleer hen door bijvragen te stellen: wat zou hij leuk gevonden hebben? Wat zou 

minder leuk geweest zijn? Ga rond en kijk wat de leerlingen opschreven. Vraag wat 

ze denken dat erna gebeurd zou zijn? 

• Overloop de mogelijke gevolgen klassikaal.  



• Schrijf alle gevolgen op een label. 

• Vraag aan de leerlingen bij elk gevolg of het iets positief of negatief is. Kleur het rood 

als het negatief is, groen als het positief is (of gedeeltelijk groen en rood). 

•  Verbind de labels met een stukje wol aan de voorkant van de boot. 

 

Vul tot slot de oorzaken en gevolgen die aan de boot hangen aan: 

• Vraag de leerlingen waarom zij juist wel of juist niet naar een ander land zouden 

willen verhuizen. (oorzaken) Is het leuk om te verhuizen als … : 

 - je in een ander land kan gaan studeren? 

 - je voor lange tijd op vakantie gaat? 

 - je verliefd bent op iemand in een ander land? 

 - … 

• Vraag hen welke leuke en minder leuke dingen ze zouden tegenkomen in een nieuw 

land. (gevolgen) Zou het leuk zijn in een ander land te wonen als …: 

 - je de taal niet kent? 

 - je nieuwe vrienden moet maken? 

 - je elke dag naar het strand zou kunnen gaan?  

 - je naar een nieuwe school moet gaan? 

 - je de gewoonten niet kent? 

 - je in een grote stad kan wonen? 

 - … 

• Schrijf de oorzaken en gevolgen op een label, kleur het label rood of groen en hang 

het aan de boot (of gedeeltelijk groen en rood). 

 

Hello Belgium!Hello Belgium!Hello Belgium!Hello Belgium!    

Lees het krantenartikel 'Officieel akkoord is 50 jaar oud' klassikaal. 

• Vraag de leerlingen waarom Marokkanen naar België verhuisden. 

• Kijk of deze oorzaak (werk) al op een label staat en omcirkel deze oorzaak. 

• Bekijk de andere oorzaken. Welke oorzaken zouden vandaag de dag ook nog een 

reden zijn om te verhuizen naar België? Omcirkel ook deze oorzaken. 

 

Extra: hExtra: hExtra: hExtra: het is niet wat et is niet wat et is niet wat et is niet wat het lijkthet lijkthet lijkthet lijkt    

Leg vooraan in de klas een dik touw of een sjaal languit op de grond. Dit is de grens. Als je 

die grens oversteekt, ben je in een ander land.     
• Vraag een leerling met wit kledingstuk naar voren. Vraag voor welke gelegenheid wij 

witte kledij aandoen (trouwfeest, communiefeest). Vertel dat in India de kleur wit 

gebruikt wordt voor begrafenissen. Vraag de leerlingen wat er zou gebeuren als je in 

India bent en je kent deze gewoonte niet? 

• Vraag een linkshandige leerling naar voren. Vraag wat hij of zij allemaal doet met de 

linkerhand (eten, schrijven, …). Vertel dat in Marokko de linkerhand onrein is. Wat 

zou er gebeuren als je in Marokko bent en je kent deze gewoonte niet? 



• Speel het spel 'Ik zie, ik zie wat jij niet ziet'. Of neem een bekend persoon in je hoofd 

waarbij de leerlingen raden wie. Je zegt niets, je knikt enkel ja of nee. Bij het eerste 

spel knik je gewoon ja en nee zoals wij het gewoon zijn. Bij het tweede spel beweeg 

je je hoofd horizontaal als je 'ja' wil zeggen, en verticaal als je 'nee' wil zeggen. Vertel 

dat dit de gewoonte is in India en in Griekenland. Wat zou er gebeuren als je deze 

gewoonte niet kent? 

• Zeg de leerlingen dat ze goed bezig zijn en maak ondertussen het gebaar waarbij je 

een cirkel maakt met je duim en middelvinger door ze tegen elkaar te houden. 

(Picobello!) Vertel de leerlingen dat dit teken in Frankrijk 'nul' betekent en in Japan 

dat je muntstukken wil. 

 

Bespreek de oefening:  

• Is het gemakkelijk om in een land te wonen waar je de gewoonten niet kent? 

 

Indien je tijd over hebt, deel je de klas in groepjes en laat je ze een toneeltje voorbereiden. 

• Bijvoorbeeld: jullie zijn in India. Eén leerling is Indiër, de andere Belg. Je gaat naar een 

trouwfeest in India en je draagt witte kledij. Speel wat er kan gebeuren. 

• Jullie zijn in Marokko. Eén leerling is Marokkaan, de andere Belg. De Belg komt in een 

Marokkaans restaurant en eet met zijn linkerhand. Speel wat er kan gebeuren. 

• Jullie zijn in India of Griekenland. Eén leerling is Indiër/Griek, de andere Belg. Vraag 

de weg naar het toilet. De Indiër/Griek beweegt zijn hoofd horizontaal als hij 'ja' wil 

zeggen, verticaal als hij 'nee' wil zeggen. Speel wat er kan gebeuren. 

• Jullie zijn in Japan. Eén leerling is Japanner, één leerling is Belg. De Belg is een 

leerkracht en zegt dat de Japanse leerkracht het 'picobello' gedaan heeft. Speel wat 

er kan gebeuren. 

 

ReflecteerReflecteerReflecteerReflecteer    

Bespreek de les: 

• Hebben de leerlingen iets bijgeleerd wat ze nog niet wisten? 

• Wat wisten ze wel al? 

• Wat vonden ze leuk om te doen? 

 

Het verbinden van een veelheid van oorzaken en gevolgen en bewust zijn van verschillende 

perspectieven (positief en negatief) zijn belangrijk bij systeemdenken. Smaakt dit naar meer? 

In de nascholing 'initiatie in systeemdenken'  pas je tal van methodieken toe op prikkelende 

verhalen die leerlingen helpen verbanden te visualiseren. Of bekijk wat een coaching voor 

jou (en je team) kan betekenen. 

 

Interessante informatie over systeemdenken vind je bij de links.  

 

 


