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In dit thema... 
Onderzoek je waarom planten, dieren en mensen altijd onderweg zijn. In de eerste vier lessen heb je het volgende ontdekt en geleerd. 
 

Les 1: Avontuurlijke reizen Les 2: Weggaan of blijven? 
 

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt onderzocht welke enorme reizen planten 
en dieren maken en waarom. Je hebt bijzondere 
weetjes hierover opgeschreven en 
gepresenteerd aan de groep. 

  

 

 Dit heb je gedaan 
Je luisterde naar het verhaal van de familie 
Janssen en de familie De Vries. Je onderzocht 
welke redenen Nederlanders hadden om na de 
Tweede Wereldoorlog te emigreren of juist te 
blijven. 

        

 

 Dit heb je ontdekt 
Migratie vanwege veiligheid en voortplanting 
Veel dieren reizen. Dit noem je migratie. Ze 
reizen omdat ze veiligheid zoeken, bijvoorbeeld 
om koude winters te ontvluchten. Ook reizen ze 
vanwege voortplanting. Ze zoeken een partner of 
een goede plek om hun nageslacht groot te 
brengen. 

  

 

 Dit heb je ontdekt 
Na de Tweede Wereldoorlog 
Nederlanders dachten dat het lang zou duren 
voordat het weer goed zou gaan. Maar door de 
Amerikaanse Marshallhulp ging het snel beter 
met Europa. Er ontstond een Europese 
samenwerking. De Nederlandse regering gaf 
opdrachten aan bedrijven. En Nederland werd 
een verzorgingsstaat. 

        

 

 Migratie vanwege voedsel en water 
Ten slotte reizen dieren als er te weinig voedsel 
en water is. Planteneters reizen als er te weinig 
planten zijn, bijvoorbeeld door droogte. De 
diereneters trekken er dan achteraan. 
Ook zaadjes of sporen van planten reizen, 
bijvoorbeeld via de wind of door zichzelf weg te 
schieten. Dat doen ze om geen water en zonlicht 
te hoeven delen met hun 'moederplant'. 

  

 

 Blijven of weggaan na de oorlog? 
Toch emigreerden veel mensen in deze periode 
naar bijvoorbeeld Canada of Australië. Ze hadden 
geen werk of een klein huis. Anderen hadden zin 
in avontuur of waren bang voor de Russen. De 
Nederlandse regering stimuleerde mensen om te 
emigreren. Anderen kozen ervoor om toch te 
blijven. Ze kregen een baan, een groter huis of 
waren bang voor heimwee. 

        

  



Altijd onderweg 
Themablad 
 

© Blink Wereld Pagina 2 

Les 3: Gouden bergen Les 4: Allemaal Amerikanen 
 

 

 Dit heb je gedaan 
Je luisterde naar het verhaal van een 
Marokkaanse gastarbeider. Je hebt 
bronnenonderzoek gedaan en onderzocht 
waarom gastarbeiders in de jaren zestig en 
zeventig naar Nederland kwamen. 

  

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt een film bekeken over de beroemdste 
plek waar emigranten in Amerika aankwamen: 
Ellis Island. Je hebt de redenen onderzocht van 
Europeanen die naar Amerika emigreerden. En je 
hebt gezien hoe de immigranten Amerika 
veranderden. 

        

 

 Dit heb je ontdekt 
Welvaart in Nederland 
In de jaren '60 en '70 steeg de welvaart in 
Nederland. Er was veel werk, maar er waren te 
weinig arbeidskrachten, vooral voor vies of zwaar 
werk. In Griekenland, Turkije en Marokko was er 
juist te weinig werk. Daarom vroeg de 
Nederlandse regering gastarbeiders naar 
Nederland te komen. Ze woonden in pensions. 

  

 

 Dit heb je ontdekt 
Van Europa naar Amerika 
Europeanen emigreerden naar Amerika om 
verschillende redenen. Sommigen werden in hun 
vaderland vervolgd om hun geloof. Anderen 
vertrokken vanwege oorlog of politieke onrust. Of 
vanwege honger en armoede. En na de Tweede 
Wereldoorlog vertrokken velen op zoek naar werk, 
avontuur of rijkdom. 

        

 

 Blijven of teruggaan 
Er waren dus goede redenen om te emigreren: 
de gastarbeiders kregen werk en Nederland 
kreeg arbeidskrachten. Veel gastarbeiders waren 
van plan om terug te gaan naar hun vaderland. 
Maar het kwam er vaak niet van en de gast-
arbeiders lieten hun vrouw en kinderen ook naar 
Nederland komen. Dat heet gezinshereniging. 

  

 

 Een nieuw leven met ups en downs 
Allemaal wilden ze in Amerika een nieuw leven 
opbouwen. Ze werkten in fabrieken en er 
ontstonden steden waarin deze nieuwe 
immigranten woonden. Vaak was hun leven 
moeilijk: ze hadden slechte huizen en zwaar 
werk. Aan de achternamen van de Amerikanen 
kun je vaak nog zien dat hun voorouders uit 
Europese landen kwamen. 

        

 


