
  
 
  

Ersin in Wonderland in de klas 
Medellín, Colombia 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 

Aardrijkskunde, maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Criminaliteit, corruptie, sterftecijfer 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende kerndoelen:  
47: De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van 
de eigen omgeving te vergelijken met die in 
omgevingen elders, in binnen- en buitenland. 49: 
De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke 
spreiding van bevolkingsconcentraties en 
godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van 
natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen, 
tropische regenwouden, hooggebergten en 
rivieren. 

 
Verdieping 
Op schooltv.nl vind je meer video’s over 
aansluitende thema’s, zoals mensenhandel in 
Colombia, latino’s in de Verenigde Staten en alle 
afleveringen van Ersin in Wonderland in de klas. 
 
Antwoorden 
1 Colombia is een land in (Zuid-Amerika) en telt 
zo'n (50 miljoen) inwoners. De meeste mensen zijn 
(katholiek). 
2 1) Geweld 2) Sekstoerisme 3) Drugstoerisme 
3 Hij heeft de dood van 8.000 mensen op zijn 
geweten. Ze zijn vaak op gruwelijke wijze vermoord 
en sommige mensen geloven dat hun geesten nog 
ronddwalen. 

4 Hij hielp de armen die door de overheid aan hun 
lot waren overgelaten. Hij heeft een hele buurt 
voor ze gebouwd en iedereen huizen gegeven. 
5 Bijvoorbeeld: Che Guevara, Malcolm X, Fidel 
Castro. 
Verdiepingsvraag 
Bijvoorbeeld: Je mening over iets of iemand is sterk 
beïnvloed door je situatie, persoonlijke ervaringen 
en informatie waartoe je toegang hebt. Je mening is 
dus zo goed als altijd gekleurd. 
 

Samengevat 
Als je aan Colombia denkt, denk je aan Pablo 
Escobar. In de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw 
heerst deze drugsbaron over de straten van 

Medellín. De populaire Netflix-serie over Escobar is 
goed voor het toerisme. Ersin onderzoekt of hij bij 
de inwoners ook nog steeds zo populair is. 
 
 
Kijkvragen 
 
1 Vul in:  
Colombia is een land in (….) en telt zo'n (….) 
inwoners. De meeste mensen zijn (….). 
 
2 Noem drie problemen waarmee Medellín kampt. 
 
3 Waarom haten veel Colombianen Escobar? 
 
 

 
 
 
4 Waarom is Escobar een held voor veel 
Colombianen? 
 
5 Zijn er meer historische personen die 
controversieel zijn, omdat ze gehaat of juist vereerd 
worden? Je mag ook zoeken op het internet. 
 
Verdiepingsvraag: 
Wat zegt dit over de wereld, dat mensen zo anders 
naar bepaalde personen kunnen kijken? 
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/mensenhandel-in-colombia-het-verhaal-van-alejandra-22-het-doel-van-3fm-serious-request-2019/#q=Colombia
https://schooltv.nl/video/mensenhandel-in-colombia-het-verhaal-van-alejandra-22-het-doel-van-3fm-serious-request-2019/#q=Colombia
https://schooltv.nl/video/americanos-in-de-klas-latinos-in-de-verenigde-staten/#q=latijns%20amerika
https://schooltv.nl/programma/ersin-in-wonderland-in-de-klas/
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Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
De thema’s ‘criminaliteit’ en ‘corruptie’ zijn te 
gebruiken als onderwerp voor je profielwerkstuk bij 
de vakken aardrijkskunde en maatschappijleer. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 

MBO: 
Mbo 4-politieopleiding 
Juridisch Medewerker 
 
HBO: 
Toegepaste Psychologie en Sociologie 
Rechten 
 
WO: 
Criminologie 
Sociologie 
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Leerlingenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/mensenhandel-in-colombia-het-verhaal-van-alejandra-22-het-doel-van-3fm-serious-request-2019/#q=Colombia
https://schooltv.nl/video/mensenhandel-in-colombia-het-verhaal-van-alejandra-22-het-doel-van-3fm-serious-request-2019/#q=Colombia
https://schooltv.nl/video/americanos-in-de-klas-latinos-in-de-verenigde-staten/#q=latijns%20amerika
https://schooltv.nl/programma/ersin-in-wonderland-in-de-klas/

