
 

College Tour in de klas 
Malala Yousafzai 
 
Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
De Pakistaanse Malala Yousafzai is 14 jaar als 
zij onderweg van school naar huis door haar 
hoofd wordt geschoten door de Taliban. De 
Taliban is een extremistische Islamitische 
beweging die opereert in Afghanistan en 
Pakistan. Zij vinden onder andere dat 
vrouwen geen onderwijs mogen krijgen. 
Malala gaat wel naar school en strijdt juist 
voor meer vrouwenrechten. Malala gaat nu de 
hele wereld over om haar boodschap door te 
geven.   

                      
Vakgebied 
Maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Vrouwenrechten – onderwijs - Taliban – 
democratie – multiculturele samenleving - 
media 
 
Kerndoelen 
2.2 politiek, rechtsstaat en democratisch 
burgerschap 
3.2 massamedia en -communicatie 
6.1/ 6.2/ 6.4 pluriforme samenleving 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘College 
Tour in de klas’. Bekijk ook de andere 
afleveringen uit de serie. Waaronder Michaela 
DePrince. 
 
Antwoorden 
1 Ze komt als meisje op voor haar rechten en 
wordt daarom neergeschoten. 2 Madonna is al 
bekend en mensen luisteren daar makkelijker 
naar. 3 Haar cultuur zegt dat je niet zo weinig 
kleren aan mag hebben als Madonna tijdens 
het optreden. 4 Vrouwen moeten thuis 
blijven, vrouwen mogen geen onderwijs 
volgen. 5 Praten met mensen uit de politiek, 
tv optredens geven zoals bij College Tour. 6 
Dan weten politici wat er bij de mensen 

speelt, en kan de democratie beter werken 

 
Kijkvragen 
 
1 Waardoor is Malala Yousafzai vooral bekend 
geworden? 
 
2 De zangeres Madonna probeert ook aandacht 
te vragen voor Malala. Waarom zou juist een 
popster hier aandacht voor vragen? 
 
3 ‘Of je nu veel aan hebt of bijna niets, dat 
moet ik respecteren’. Malala vindt dit wel 
moeilijk te accepteren. Waarom vindt Malala dit 
moeilijk om te accepteren, wanneer je rekening 
houdt met haar cultuur? 
 
4 In Pakistan mogen vrouwen bepaalde dingen 
niet doen, wat in Europa wel mag. Er wordt ook 
wel gezegd: ‘het is onze traditie, onze cultuur’. 
Benoem enkele kenmerken van de cultuur in 
Pakistan. 
 
5 Malala zou heel graag willen dat de cultuur in 
Pakistan gaat veranderen. Ze is daar nu al mee 
bezig. Benoem twee activiteiten die Malala nu al 
doet om de cultuur in Pakistan te veranderen. 
  
6 Malala zegt dat de politiek naar mensen moet 
gaan luisteren. Waarom is het goed voor een 
democratie, als de politiek naar de mensen 
luistert?  
 
Verdiepingsvraag 
 
7 In de video die je hebt bekeken, zijn een 
aantal onderwerpen besproken.  
Maak een poster met woordweb van Malala met 
elementen uit de video. 
a Zet in het midden van de poster de naam 
Malala Yousafzai. 
b Noteer drie onderwerpen die in het filmpje 
met Malala zijn besproken. 
c Pak je theorieboek van het vak 
maatschappijleer. Bekijk de hoofdstuktitels die 
je in het filmpje hebt gezien. Noteer per 
hoofdstuk welke begrippen bij je woordweb 
passen. 
d  Wat betekenen deze begrippen? Noteer het 
in je eigen woorden.  
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