
Online op excursie naar Kibera
Leerlingen materiaal
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Les 1: onderzoek doen naar de sloppenwijk
Kibera in Nairobi

Introductie
Vandaag ga je in twee- of drietallen de gebiedskenmerken van Kenia uit verschillende
dimensies onderzoeken. Je voert in je groepje eerst opdracht 1 uit, waarna je de uitkomsten
deelt met medeleerlingen. Bij opdracht 2 breng je in kaart hoe jouw geografische beeld van de
sloppenwijk Kibera is vergroot. Vervolgens ga je als huiswerk de slum tour voorbereiden. Je
gebruikt de Atlas (Grote Bostlas 55e editie of Alcarta) en het internet.

Leerdoelen

● Je kan gebiedskenmerken van het ontwikkelingsland Kenia beschrijven vanuit
verschillende dimensies op wisselende schaalniveaus

● Je kan een beeld vanuit verschillende dimensies beschrijven van de sloppenwijk Kibera
● De leerling kan voor elk type geografische vraag een concrete vraag opstellen

(beschrijvende, verklarende, voorspellende, waarderende en probleemoplossende).

Verrijkingsdoel voor Vwo:
● De leerling kan een kritische mening vormen over slumtoerisme als mogelijke oplossing

voor het ontwikkelingsvraagstuk, waarbij hij/zij gebruik maakt van wisselende
perspectieven en/of dimensies.

Opdracht 1 expertopdracht 20-30 min)

Expertgroep 1:

1. Hoe hoog is de verstedelijkingsgraad in Kenia? Vergelijk dit met Nederland.
2. Hoe hoog is het verstedelijkingstempo in Kenia? Vergelijk dit met Nederland.
3. Wat is het BBP per hoofd van de bevolking? Vergelijk dit met Nederland.
4. In hoeverre hebben mensen in Kenia toegang tot drinkwater?
5. Wat kun je zeggen over de informele sector in Kenia?
6. Wat kun je zeggen over extreme armoede in Kenia?
7. Wat kun je zeggen over de mate van good governance in Kenia?
8. Afgaande op bovenstaande gegevens: wat is het beeld dat je hebt van Kenia? Wat valt

jou het meeste op?
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Expertgroep 2:

1. Wat kun je zeggen over de zuigelingensterfte in Kenia?
2. Hoe hoog is de levensverwachting? Vergelijk dit met Nederland.
3. Wat is het geboortecijfer in Kenia? Vergelijk dit met Nederland.
4. Wat is het sterftecijfer in Kenia? Vergelijk dit met Nederland.
5. Wat kun je zeggen over de aanwezigheid van analfabetisme in Kenia?
6. In hoeverre zijn meisjes in het onderwijs aanwezig?
7. Hoe toegankelijk is het onderwijs in Kenia?
8. Afgaande op bovenstaande gegevens: wat is het beeld dat je hebt van Kenia? Wat valt

jou het meeste op?

Expertgroep 3:
1. Maak twee schetskaarten: één op continentaal schaalniveau en op regionaal

schaalniveau. Je maakt beide schetskaarten op een apart papier.

Schetskaart continentaal schaalniveau:

● Geef aan waar Kenia in Afrika ligt en waar de stad Nairobi in Kenia ligt.

Schetskaart lokaal schaalniveau:

● Schets de omtrek van de stad Nairobi.
● Gebruik de satellietfoto's van Google Maps. Geef aan waar Kibera in Nairobi ligt.
● Gebruik het internet. Zijn er nog andere sloppenwijken rondom Nairobi te vinden, zo ja

waar? Teken deze in de schetskaart.

2. Beschrijf de relatieve ligging van Kibera ten opzichte van Nairobi.
3. Ga naar https://unequalscenes.com/nairobi en bekijk de foto’s. Selecteer vervolgens één
foto. Beschrijf de tegenstellingen op het gebied van woningkenmerken, opbouw van de wijk en
groenvoorzieningen.
4. Beargumenteer of er op één van de foto’s sprake is van een gated community.
5. Afgaande op bovenstaande vragen: wat is het beeld dat je hebt van Kenia en Nairobi?
Wat valt je het meeste op?
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Opdracht 2 beeldvorming (+/- 15 min)

Je hebt nu veel informatie verzameld over Kibera, Nairobi en Kenia. Je beeld is door de
verschillende presentaties completer geworden;

Vul het beeld, dat je aan het begin van de les hebt opgeschreven, aan met de informatie uit de
presentaties. Dit doe je als volgt: vanuit elke dimensie geef je één of meerdere kenmerken van
de wijk of het land. De dimensies zijn:

a. Sociaal-culturele dimensie
b. Economische dimensie
c. Politieke dimensie
d. Fysisch geografisch dimensie
e. Demografische dimensie

Opdracht 3: voorbereiding tour

Volgende les gaan we de tour uitvoeren.

1. Ga naar de website en beantwoord de volgende vragen:
1. Wie zijn Collins en Evlyn?
2. Wat hun achtergrond?
3. Wat organiseren ze en waarom?

2. Formuleer nu vragen die je zou willen stellen aan de tourguide. Waar ben je
nieuwsgierig naar? Wat zou je graag willen weten? Wat zou je graag willen zien?

Formuleer alleen of in duo’s bij elke dimensie een aantal verschillende geografische
vragen in het Engels. Dit kunnen beschrijvende, verklarende, waarderende,
voorspellende of probleemoplossende vragen zijn. Het is belangrijk dat het open vragen
zijn en dat je eventueel ook een vervolgvraag kan stellen. Open vragen leiden tot meer
interessante antwoorden, dan gesloten antwoorden.

Voorbeeld 1: “can you explain why so many kids don’t go to school?” (economische
dimensie, verklarende vraag)
Voorbeeld 2: “what do you think the government should do in order to improve the living
conditions in Kibera?” (politieke dimensie, probleemoplossende vraag)
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3. Verdieping voor vwo: zoek op wat slumtoerisme is. Wat zijn de voor en tegens? Welke
discussie rond slum toerisme is gaande?
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Les 2: de tour door Kibera
Vandaag gaan we de tour uitvoeren. Een aantal zaken vooraf:

● Digitaal ben je voorbereid:
○ Zorg dat je achter teams zit. Je microfoon is uit en je camera aan.
○ Wanneer je teams via je telefoon gebruikt, zorg dan dat je telefoon is opgeladen
○ Zorg dat je een headset of oortjes hebt.

● Zorg dat je je opgestelde vragen bij de hand hebt.
● Wees bewust dat wij digitaal te gast zijn, gedraag je daarom netjes.
● Wees proactief. Zorg ervoor dat je de vragen bij de hand hebt en stel waar mogelijk

vervolgvragen.

Les 3 De tour nabespreken
In deze les bespreek je samen met leerlingen en de docent de slum tour. Wat waren jouw
ervaringen? De docent geeft aan hoe je dit gaat doen.
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