
 

Nieuwsuur in de klas 
Radicalisering in de 
buitenwijken van Frankrijk 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Jongeren die in de voorsteden van de 
grote steden in Frankrijk wonen, krijgen 
te maken met de radicale islam.  
 
Vakgebied 
Maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Islam, salafisme, banlieues, 
fundamentalisme 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Maatschappij: 38, 46, 
47. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Nieuwsuur in de klas’. Op Schooltv.nl vind 
je meer video’s over dit onderwerp, zoals: 
‘Vrijheid van godsdienst’. 
 
Antwoorden 
1 Voorsteden, werkloos, identiteit, 
buitenlandse. 2 Een fundamentalistische 
visie op de islam, die iedereen wil bekeren, 
desnoods met geweld. 3 B 4 De leraar ziet 
dat het geloof voor zijn leerlingen niet 
alleen maar iets spiritueels is, maar een 
soort nationaliteit is geworden. Hij is 
bang dat de leerlingen hun ideeën met 
geweld zullen doorvoeren in Frankrijk. 5a 
Hij zegt dat ze anders verkeerde dingen 
gaan doen. b Hij vindt dat moslims in 
Frankrijk worden gediscrimineerd. 6 Ze is 
boos omdat ze gediscrimineerd wordt. Als 
ze zonder hoofddoek over straat loopt, 
wordt er minachtend op haar gereageerd. 
7 Eigen antwoord. 

Kijkvragen 
 
1 Vul de ontbrekende woorden in. Kies uit: 
werkloos, buitenlandse, voorsteden, 
identiteit. 
In de banlieues, dat zijn de ____ van grote 
steden in Frankrijk, zijn veel mensen ____. 
Ze hebben een moeilijk leven en zoeken 
naar een ____. Veel inwoners hebben een 
___ afkomst. 
 
2 Wat is salafisme? 
 
3 Hoe worden jongeren bekeerd tot het 
salafisme? 
A Ze lezen erover 
B Ze worden aangesproken op straat 
C Ze horen het van hun ouders 
 
4 Waarom maakt de leraar zich zorgen over 
het salafisme? Gebruik in je antwoord de 
woorden: nationaliteit, spiritueel, geweld, 
ideeën. 
 
5a Waarom is salafisme volgens Abdel juist 
goed voor de jongeren? 
b Abdel is geen fan meer van Frankrijk. Wat 
is zijn reden?  
 

 
 
6 Waarom is de vrouw (zie foto) boos op de 
salafisten? 
 
Verdiepingsvraag 
 
7 Met wiens standpunt ben jij het eens? 
Waarom? 
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http://www.schooltv.nl/share/WO_NTR_10581949
http://www.schooltv.nl/share/WO_NTR_10581949
http://schooltv.nl/programma/nieuwsuur-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/vrijheid-van-godsdienst-je-bepaalt-zelf-waarin-je-gelooft/#q=islam

