
 

College Tour in de klas 
Richard Branson 
 
Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Richard Branson is bekend geworden omdat 
hij de platenmaatschappij Virgin Records 
heeft opgericht. Tegenwoordig kennen we 
hem ook omdat hij de eerste commerciële 
ruimtevluchten wil organiseren. In College 
Tour heeft hij het over de open grenzen in 
Europa, zijn rijkdom en geluk en over werk. 
 

          
 
Vakgebied 
Economie 
 
Kernbegrippen 
economie – rijkdom – Virgin – internationale 
ontwikkelingen – werkloosheid – politiek -  
 
Kerndoelen 
5.10 arbeid en productie 
6.1 overheid en bestuur 
7.1/7.2 internationale ontwikkelingen 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘College 
Tour in de klas’. Bekijk ook de andere 
afleveringen uit de serie. Waaronder Bill 
Gates. 
 
Antwoorden 
1 Geld geven aan projecten die de wereld 
beter maken 2 Eigen antwoord 3a bedrijven 
gaan zich meer vestigen in andere landen. Je 
kunt je sneller verplaatsen naar een ander 
land b Uit angst voor een toestroom van 
immigranten of goedkope producten c Eigen 
antwoord 4.De overheid heeft de taak te 
controleren en te corrigeren als het fout gaat. 
5 Eigen antwoord 
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Kijkvragen: 
 
1 Richard Branson zegt dat je niet automatisch 
gelukkiger wordt, wanneer je steeds rijker 
wordt. ‘Je moet iets nuttigs doen met je 
rijkdom’. Wat voor nuttige dingen benoemt hij? 
 
2 Sommigen zijn van mening dat mensen die 
Inkomen boven een bepaald bedrag verdienen, 
meer aan armen of het milieu moeten besteden.  
Ben jij het hier mee eens? Waarom wel/niet? 
 
3 Richard Branson zegt dat grenzen steeds 
minder belangrijk worden.  
a Wat zal een reden zijn dat grenzen minder 
belangrijk worden? 
b Tegelijkertijd willen sommige politieke 
partijen dat de grenzen gesloten worden. Wat 
is de reden hiervoor? 
c Wat vind jij? Moeten de grenzen gesloten 
worden of is dit misschien wel onmogelijk? Leg 
je antwoord uit aan de hand van een of 
meerdere voorbeeld(en).  
 
4. ‘Iedereen zou een baan hebben als 20% van 
de werknemers minder gaan werken, tegen een 
lager salaris’. Als het zo ver komt, moet de 
overheid goed controleren of dit echt gaat 
gebeurt. Waarom zou de overheid dit moeten 
controleren? 
 
Verdiepingsvraag: 

             
 

5 Maak een verslag over het Schengenverdrag 
in Europa. Betrek hierin: 
- Wat houdt het Schengenverdrag in? 
- Welke landen hebben zich aangesloten bij het 
Schengenverdrag? 
- Welke voordelen brengt het Schengenverdrag 
met zich mee voor werknemers, bedrijven en 
toeristen? 
- Welke nadelen brengt het Schengenverdrag 
met zich mee voor werknemers en bedrijven? 
- Wat doet de overheid om de nadelen van het 
Schengenverdrag tegen te gaan? 
- Waarom is het plaatsje Lampedusa (in Italië) 
bekend geworden na het tekenen van het 
Schengenverdrag? 
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