
LES 6

1 lesuur (50min)

Voorbereiding 
Voorbereidende opdracht meegeven aan leerlingen (zie
deel 1)

Voorbereidende opdracht 
Korte presentatie over migratie 
Heritage test
Wereldmap

Inhoud van de bijeenkomst

Presentatie (via deze link)
Filmpje: heritage test
Wereldmap (zie bijlagen) projecteren of
uitprinten
Magneten/duimspijkers (6 voor elke leerling)

Benodigdheden of materiaal

Wat is migratie?

https://www.jcbazzz.be/wp-content/uploads/2021/09/Liefde-Migratie-Les-6.pptx


Les 6 — Wat is migratie?

2 / Korte presentatie over migratie
(15 min)

We starten de les met een
korte presentatie over
migratie. Het is belangrijk
om hier te benadrukken dat
migratie van alle tijden is
en dat mensen om
verschillende redenen
migreren (via deze link).

3 / Heritage test
(10 min)

Na de presentatie toon je de
studenten het filmpje over de
Heritage test. Hierin krijg je
verschillende jongeren en
leerkrachten te zien die in
een heritage test hebben
afgenomen. Zij gaan met elkaar
in gesprek over hun
resultaten.

1 / Voorbereidende opdracht
(20 min)

Je geeft je leerlingen de
opdracht mee om hun eigen
migratieverhaal te onderzoeken.
Zijn zij, hun ouders, grootouders
of zelfs verder afkomstig uit een
ander land? Hebben ze vrienden of
familie die in een ander land
woont? Zo ja, waar en waarom?

4 / Wereldmap
(30 min)

Na het filmpje vraag je je
leerlingen naar hun voorbereiding.
Hebben zij roots over de hele wereld
zoals de mensen in het filmpje? Van
waar zijn zij afkomstig? Hebben ze
familie in een ander land wonen?
Waar in de wereld hebben zij
vrienden? Je maakt elk antwoord
visueel met de wereldmap. Elke kleur
representeert één van de vragen die
ze in hun voorbereidende opdracht
moesten beantwoorden.
Kleur 1: Eigen roots
Kleur 2: Familie 
Kleur 3: Vrienden

Na deze opdracht heb je een
kleurrijke wereldmap waarin de
leerlingen hun roots visueel
gerepresenteerd worden. Deze map kan
je laten hangen voor de komende
lessen over liefde & migratie.

https://www.jcbazzz.be/wp-content/uploads/2021/09/Liefde-Migratie-Les-6.pptx


Volledig: Heritage test: Arabs get a DNA test
https://www.youtube.com/watch?v=WcqBfQ9ya-Q&t=354s 

Volledig: Heritage test: We took a DNA test - ladylike
https://www.youtube.com/watch?v=39qDQ0chwOk 

Volledig: Heritage test: The Try Guys take an ancestry DNA test
https://www.youtube.com/watch?v=N06g2kc1Dxo

 Les 6 - Wat is migratie?
b i j l a g e n

V i d e o ' s

https://www.youtube.com/watch?v=WcqBfQ9ya-Q&t=354s
https://www.youtube.com/watch?v=WcqBfQ9ya-Q&t=354s
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Wie ben jij?

Van waar zijn je (groot)ouders afkomstig?

Heb je familieleden die ooit zijn gemigreerd? In het verleden misschien? Wanneer en
waarom?

Heb je vrienden die in een ander land wonen? Zo ja, waarom? Zijn ze daar geboren of
gemigreerd voor een reden zoals de liefde? 

Heb je (verre) familie die in een ander land wonen? Zo ja, waarom? Zijn ze daar geboren of
gemigreerd voor een reden zoals de liefde?

Ter voorbereiding van onze volgende les willen we je vragen om eens op
zoek te gaan naar jouw migratieverhaal. Misschien heb je een
overgrootmoeder die ooit naar België verhuisde? Of een groottante? Of
hebben je (groot)ouders de eerste stap gezet? Wij zoeken even uit wat voor
wereldburger jij bent met volgende vragen. Vraag gerust een familielid om
je te helpen! Het Red Star Line Museum is altijd op zoek naar nieuwe
verhalen en samenwerking met jongeren. Laat het museum zeker weten welke
verhalen jullie ontdekken? We kijken graag samen of we hiermee aan de slag
kunnen.

Wat is jouw migratieverhaal?



Ik 
be

n
w
er
eld

bu
rg
er


