
• Luuk de Vries (NHLStenden Hogeschool)

• Tjeerd Drabe (Stadslyceum Groningen)

www.slumtourkibera.com

Zorg ervoor dat je            
MS Teams hebt 
geïnstalleerd op je 
device!

http://www.slumtourkibera.com/


Wat is de online slum tour?

Een tour door de 
sloppenwijken van 
Kibera middels een 
interactieve 
videoverbinding met 
gidsen. 



Programma

• Het ontstaan van de online slumtour

• Vakdidactische meerwaarde

• Ervaringen uit de klas

• Ervaren van de online slumtour

• Tips voor in de klas



Het ontstaan

• Agape Hope for Kibera

• Collins

• Slum tours toeristen

• Covid-19

• ‘Never let a good crisis 
go to waste’

• Samenwerking met 
ANBI-stichting
Stimulering Doe Kunst



Vakdidactische meerwaarde

Excursies om het leren te bevorderen

• Sociaal geografisch veldwerk

• Vergroten geografisch wereldbeeld

• Een sterke vorm van concretiseren

• Niet enkel leren over maar ook van en met locals



Lesmateriaal

• Voorkennis vergroten 

• Leren geografische vragen stellen (in het 
Engels = spannend!)

• Verschillende perspectieven en dimensies

Voor meer info zie: 
www.slumtourkibera.com

‘Je ziet nu niet enkel het beeld dat de 
westerse media schetst van slums, je ervaart 
zo ook de beleving van de inwoners van zo’n 
wijk en dit heeft voor mij meer waarde.’
(Student AK jaar 1 NHLStenden hogeschool)

http://www.slumtourkibera.com/


Ervaringen uit de klas

• Enthousiaste en 
geïnteresseerde leerlingen!

• Vorm van ervaringsleren: 
intenser dan een 
documentaire of foto

• Het wereldbeeld wordt 
vergroot

• Uitdagingen:
• Nuances aanbrengen
• Stimuleren van vragen 

stellen



Vragen ter voorbereiding (5 min) 

• Welke geografische vragen zou je kunnen/willen stellen?

• Noteer in duo’s verschillende geografische vragen vanuit verschillende dimensies 
(in het Engels)

Beschrijvende, verklarende, voorspellende, probleem oplossende of waarderende 
vragen. 

Dimensies: fysisch geografisch, politiek, sociaalcultureel, economische en/of 
demografisch.



Ervaren van de online slumtour

1) Open je laptop en maak verbinding met WIFI

2) Doe je oordopjes in

3) Ga naar https://tinyurl.com/bdh9aazc of scan de QR-code

4) Log in bij de Teams meeting
- Mute je microfoon
- Zet je camera aan

Na korte introductie begint de tour

- Vragen stellen via de microfoon, niet via de chat. 

https://tinyurl.com/bdh9aazc


Tips voor in de klas

• Inhoudelijke voorbereiding belangrijk

• Voorkennis helpt leerlingen goede vragen te 
formuleren en vergroot betrokkenheid

• Vermijd het vergroten van stereotyperingen

• Focus niet enkel op het 
bijzondere/exotische, maar ook op wat ‘ons’ 
bindt

• Focus ook op positieve 
zaken/ontwikkelingen



Tips voor in de klas

• Rol van de docent is belangrijk als (technische) moderator, zorgen voor effectief 
leerklimaat (ook tijdens de tour).

• Nagesprek met leerlingen:  
• goed nadenken over opbouw nagesprek

• ook aandacht voor emoties van leerlingen

• probeer te duiden, zaken in perspectief te plaatsen

• leg relaties met concepten en theorieën uit de lesstof

• ruimte voor een initiatief voor leerlingen?



Zelf aan de slag?

• De tour sluit aan bij het thema Arm en Rijk en op verschillende examentermen 
havo/vwo. Zie lesmateriaal op de website. 

• Aansluiting Sustainable Development Goals, wereldburgerschap en 
internationalisering

• Oefenen (Engelse) spreekvaardigheid

• De tour kan (vakoverstijgend) worden ingezet bij vakken als: Aardrijkskunde, 
Economie, Geschiedenis, Maatschappijleer en Mens & Maatschappij.

• Boeken kan via www.slumtourkibera.com van 60,- incl btw per tour van 45-60 
min. 

http://www.slumtourkibera.com/



