Lesbrief online
slumtour Kibera
Bovenbouw havo/vwo
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Doelstellingen in relatie tot eindexamenstof aardrijkskunde
en (geografische) werkwijzen:
De lessen ter voorbereiding en nabespreking van de online slum tour kunnen gekoppeld worden
aan de onderstaande examentermen.
Subdomein D1: Gebiedskenmerken 9. De kandidaat kan gebiedskenmerken van een
ontwikkelingsland beschrijven en analyseren.
9b. de sociaaleconomische positie van het betreffende ontwikkelingsland in de macroregio én in
de wereld.
Belangrijke werkwijzen en doelstellingen die naast Brazilië ook op ontwikkelingsland Kenia
toegepast kunnen worden en waarbij gezocht kan worden naar overeenkomsten en verschillen.
∙ Beelden van Brazilië vanuit verschillende dimensies beschrijven en analyseren.
∙ Huidige beelden van Brazilië vergelijken met vroegere beelden van Brazilië.
∙ Uitzonderingen op het algemene beeld van Brazilië beschrijven.
Het imago van Brazilië kent verschillende paradoxen zoals gated communities naast
krottenwijken en oerwoud naast grote landbouwgebieden en steden.
9a 2. Sociaalgeografische kenmerken van Brazilië
Het verstedelijkingsproces in Brazilië en de problematiek die dit met zich meebrengt beschrijven
en analyseren.
- De informele sector is niet erg zichtbaar, maar speelt een grote rol in de economie van
Brazilië.
- In het dagelijks leven spelen raciale verschillen een grote rol
- Ondanks de toenemende sociale mobiliteit is er nog steeds een grote kloof tussen arm en rijk
met bijbehorend verschil in ontwikkelingskansen.
- De verstedelijkingsgraad van Brazilië is hoog. Het verstedelijkingstempo ligt in het binnenland
hoger dan aan de kust.
4a 2. Mondiale spreidingspatronen voor de in 4a 1 genoemde indicatoren en hun dynamiek
Belangrijke werkwijzen: Vergelijken van landengroepen (in de tijd)

2

Les 1 (45-60 min): onderzoek en presenteren
Leerdoelen
●
●
●

●

De leerling kan gebiedskenmerken van het ontwikkelingsland Kenia beschrijven vanuit
verschillende dimensies op wisselende schaalniveaus
De leerling beschrijft zijn/haar beeld vanuit verschillende dimensies 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.

Mogelijke lesopzet
Introductie (+/- 10 min):
Uitleggen dat het bestuderen van ontwikkelingsland Kenia gerelateerd kan worden aan
Subdomein D1: Gebiedskenmerken 9. De kandidaat kan gebiedskenmerken van een
ontwikkelingsland beschrijven en analyseren.
Voor het eindexamen is macroregio Brazilië geselecteerd. Voor VWO eindexamen is het
volgens Subdomein 7b van belang dat leerlingen in staat zijn om een geografische vergelijking
te maken tussen Zuid-Amerika en een andere ontwikkelingsregio in de wereld. In dit geval dus
Subsahara Afrika, Kenia.
Daarna worden beelden die leerlingen hebben van een sloppenwijk in Kenia verzameld. Dit kan
bijvoorbeeld middels https://www.mentimeter.com/ Een online tool, die de ingevoerde resultaten
van leerlingen weergeeft in een word cloud. Belangrijk: sla de word cloud op, want deze heb je
mogelijk later weer nodig.
Opdracht 1. Onderzoeken en presenteren gebiedskenmerken (20-30 min):
Leerlingen gaan via een expertopdracht op onderzoek uit om gebiedskenmerken van
ontwikkelingsland Kenia vanuit verschillende dimensies in kaart te brengen. De opdrachten
staan in de leerlingenhandleiding. De docent begeleidt de leerlingen bij het zoeken van de
informatie.
Als alle expertgroepjes de informatie hebben verzameld kan deze in gemengde groepjes
worden uitgewisseld. Het is daarbij belangrijk dat er in elk groepje een expert geplaatst wordt,
zodat leerlingen leren van elkaars expertise. Er kan ook voor gekozen worden om uit elk
expertgroepje één leerling te kiezen om hem/haar de uitkomsten van de uitkomst te laten
presenteren voor de klas.
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Opdracht 2 beeldvorming (+/- 15 min)
De leerlingen krijgen nu de opdracht om hun beeld aan te vullen met informatie die ze hebben
gekregen van de andere expert groepjes. Dit doen ze door vanuit elke dimensie één of
meerdere kenmerken van de wijk of het land te beschrijven. De dimensies zijn:
a.
b.
c.
d.
e.

Sociaal-culturele dimensie
Economische dimensie
Politieke dimensie
Fysisch geografisch dimensie
Demografische dimensie

Opdracht 3: voorbereiding tour
De leerlingen krijgen allereerst de opdracht om een aantal vragen te beantwoorden aan de
hand van de website:
1. Wie zijn Collins en Evlyn?
2. Wat hun achtergrond?
3. Wat organiseren ze en waarom?
Daarna krijgen de leerlingen de opdracht om verschillende geografische vragen te formuleren.
Zie voor een nadere toelichting op de type vragen ook Handboek vakdidactiek aardrijkskunde
H2 p.19 op https://www.expertisecentrum-aardrijkskunde.nl/handboek/ .
Hieronder de opdracht van de leerlingen.
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)
Afsluiting
De afsluit kan plaatsvinden aan de hand van de leerdoelen:
●
●
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De leerling kan gebiedskenmerken van het ontwikkelingsland Kenia beschrijven vanuit
verschillende dimensies op wisselende schaalniveaus
De leerling beschrijft zijn/haar beeld 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.

Les 2 (45-60 min): de tour door Kibera
Voorbereiding
Neem via de mail, Facebook Messenger of WhatsApp contact op met Collins en plan een
moment in om de tour uit te voeren. Houd daarbij rekening met het tijdsverschil. Het is namelijk
2 uur later in Kenia. Spreek af via welk platform de tour gestreamd wordt. Maak een meeting
aan en stuur de link van te voren naar zowel Collins als Evlyn,
zodat zij in de meeting kunnen komen.
Tijdens de online slum tour
De meeting gaat van start. Zorg ervoor dat alle leerlingen hun
microfoon hebben gemute en dat ze hun camera hebben aan
staan. Na een korte kennismaking tussen de leerlingen, en Collins
en Evlyn is het fijn om even de planning door te nemen.
Normaliter begint de tour met een korte introductie op belangrijke
kenmerken van Kibera, gegeven door Collins of Evlyn. Daarna
wandelen Collins and Evlyn, al filmend door de sloppenwijk en
geven uitleg over wat er te zien is. Daarnaast geven ze antwoord
op de vragen die worden gesteld. De docent zorgt ervoor dat alle
leerlingen/studenten betrokken worden, moedigen hen aan om de
voorbereide vragen te stellen en om aan te geven wat ze graag willen zien. De vragen kunnen
gesteld worden in de chat, maar het is interactiever en leuker als de leerlingen hun vraag
mondeling stellen. Dat nodigt ook meer uit tot een dialoog. De tour duurt ongeveer tussen 45 en
60 min, afhankelijk van de beschikbare hoeveelheid tijd. Stem dit dus van te voren af met
Collins.
Een genuanceerd beeld
Het is belangrijk dat leerlingen/studenten een genuanceerd beeld krijgen van het leven in een
sloppenwijk. Daarom is het belangrijk dat er aandacht is voor de uitdagingen van de bewoners,
maar dat leerlingen ook inzien dat er vooruitgang wordt geboekt.
Dus mocht u merken dat de focus gedurende de tour te eenzijdig ligt op misère en de
problematieken, dan kan het helpen om een aantal vragen te stellen die mogelijkerwijs ook de
positieve kanten/ontwikkelingen aan het licht brengen. Mogelijke vragen zijn:
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Welke vooruitgang is er afgelopen jaren geboekt op het gebied van sanitaire
voorzieningen?
Hoe is de gemeenschapszin in Kibera?
Er bestaat vaak een beeld over sloppenwijken dat het onveilig is. Klopt dat eigenlijk wel?

-

Welke stereotype denkbeelden bestaan er over Kibera en kloppen die eigenlijk wel?
Waar zijn de mensen op Kibera het meest trots op?
Wat zijn belangrijke cultuurkenmerken van de inwoners van Kibera?
Wat doen bewoners om het ‘beter’ te krijgen?
Lukt het sommigen om te ontsnappen aan de armoede?
Heb je ook leuke herinneringen aan het wonen in Kibera?

Les 3 (45-60 min): de tour nabespreken
In deze laatste les gaan leerlingen met elkaar en de docent in gesprek over hun ervaringen.
Hoe hebben ze de tour ervaren? Wat maakte het meeste indruk op hen, hoe is hun beeld van
de sloppenwijk veranderd en wat moet er gebeuren om verbetering in de sloppenwijken te
brengen?
Het nagesprek kan op verschillende manieren georganiseerd worden. Hieronder een aantal
suggesties, welke natuurlijk ook gecombineerd kunnen worden. .
Suggestie 1 leerlingen gaan met elkaar in gesprek
De docent vormt groepjes van 3 tot 4 leerlingen. Aan de hand van onderstaande gaan
leerlingen met elkaar in gesprek.
-

De antwoorden op je vragen
De zaken die je positief verraste / verbaasde
De zaken die je negatief verraste / verbaasde
Komt de tour overeen met het beeld dat je van te voren had? Waarom? Wat wel? Wat
niet?
Had je een stereotype beeld van de wijk en mensen? Heb je dat nog steeds? Is je beeld
genuanceerder geworden? Waarom wel? Waarom niet?
Wat moet er volgens jullie gebeuren om verbetering te brengen?
Andere dingen die jullie opvielen tijdens de tour

Suggestie 2 m.b.v. de uitkomsten van een word cloud een klassikaal nagesprek voeren
De leerlingen wordt gevraagd om een mentimeter word cloud in te vullen. Daarin wordt hen
gevraagd welk zij hebben van de sloppenwijken in Kenia. In de eerste les hebben leerlingen dit
ook gedaan. Als het goed is zouden de gegeven antwoorden nu concreter en uitgebreider
moeten zijn ten opzichte van de eerste keer. Eventueel zou de oude word cloud nog vergeleken
kunnen worden met de eerder gemaakte word cloud. De docent leidt het gesprek.
Suggestie 3 m.b.v. de uitkomsten van een online vragenlijst een klassikaal nagesprek
voeren.
De leerlingen worden gevraagd om een online vragenlijst in te vullen. De docent kan deze
eenvoudig zelf opstellen met bijvoorbeeld Kahoot, Socrative of Goformative. Mogelijke vragen
die daarin gesteld kunnen worden zijn:
- Welke indruk heeft de tour op je gemaakt?
- Wat verbaasde je positief of negatief?
- In welke mate heeft de slum tour geholpen om jouw beeld van een sloppenwijk te nuanceren?
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Als alle leerlingen klaar zijn kunnen de resultaten op de vragen geprojecteerd worden op
bijvoorbeeld het digibord. Vervolgens kan aan de hand van de antwoorden een klassengesprek
gevoerd worden.
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