
 Americanos in de klas 
Latino’s in de Verenigde 
Staten 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Geweld en armoede zijn voor veel mensen 
in Latijns-Amerika een reden om op zoek 
te gaan naar een beter leven in de 
Verenigde Staten. Maar de weg ernaartoe 
is zwaar en gevaarlijk. Eenmaal in 
Amerika zijn ze dan vaak ook nog illegaal... 
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Verenigde Staten, Latijns-Amerika, 
Latino’s, migratie, integratie.  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij Aardrijkskunde 
Domein B 46 en 49.  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Americanos in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s uit deze serie, zoals: 
‘Migratieroutes in Midden-Amerika’. 
 
Antwoorden 
1 Geweld en armoede. 2a 5000 kilometer b 
Uit Honduras. 3 Een gebied waar illegale 
mensen oogluikend worden toegestaan 
door de autoriteiten. 4a Voor de 
werkgevers. b Zodat ze tegenover de 
autoriteiten kunnen doen alsof ze niet 
wisten dat hun werknemers illegaal 
waren. c Een verblijfsvergunning voor de 
VS. 5a Schoonmaken en taarten bakken. b 
80 uur per week. c 40 uur per week. 6 
Omdat illegalen minder betaald krijgen 
voor hetzelfde werk als legale 
werknemers. Ze zijn daardoor goedkoper. 
7 De kinderen van illegalen die in de VS 
worden geboren zijn automatisch 
Amerikaans staatsburger en dus niet 
meer illegaal. Deze generatie krijgt dus 
meer kansen dan hun illegale ouders.  

Kijkvragen 
  
1 Welke twee redenen worden genoemd om 
te migreren naar de Verenigde Staten?  
 
2a Hoeveel kilometer was de reis van 
Osman? 
b Uit welk land komt Osman? 
 
3 Wat wordt er bedoeld met een 
‘gedoogzone’? 
 

 
 
4 De politie kan vervalste documenten 
herkennen.  
a Voor wie zijn de papieren dan bedoeld?  
b Waarom willen zij wel papieren zien?  
c Wat is een green card?  
 
5a Welke twee banen heeft Josephina? 
b Hoeveel uur per week werkt Josephina? 
c Hoeveel uur is een fulltime werkweek in 
Nederland? 
 
Verdiepingsvragen 
 
6 Osman vertelt waarom er voor illegalen 
altijd werk is in de Verenigde Staten. Leg 
uit. 
 
7 Leg uit: waarom de American Dream 
vooral bestaat voor de volgende generatie? 
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