
Lissabon, een ontdekking van de wereld.  

Lissabon, een wereldstad waarin niemand zich hoeft te vervelen. De stad staat bekend als 

handelsstad en heeft dan ook invloeden van alle culturen en volkeren. De grote diversiteit aan 

musea, cultuurhistorische hoogtepunten en andere bezienswaardigheden maakt Lissabon tot een 

zeer geschikte bestemming voor een onvergetelijke studiereis. Het is een stad gebouwd op de 

heuvels rondom de Taag en op reis zullen we flink wat kilometers lopen op steile paden. Het 

Lissabonteam heeft zichzelf als doel gesteld om een programma te maken met diverse activiteiten. 

Het beoogde studiedoel is dan ook: 

“De leerling ontdekt de stad Lissabon en het belang van die stad voor de Portugese cultuur, historie, 

economie en demografie.” 

Hoofddoelen: 

- De leerling kan een vergelijking maken tussen de Nederlandse en de Portugese Gouden 

Eeuw. Daarnaast ontdekt hij/zij dat Lissabon niet op een dag ontstaan is en ervaart hij/zij de 

verschillende historische perioden in de groei en rijkdom van Portugal.  

Een bezoek aan het oude kasteel en de oude handelswijk staan centraal. Daarnaast overnachten 

we in de 19e -eeuwse toevoeging aan de stad, waar een haven is drooggelegd voor pak- en 

handelshuizen. Met de bus bezoeken we het extravagante Sintra waar de elite der Portugezen 

paleizen bouwde om de drukte van de hoofdstad te ontvluchten.  

- De leerling ontdekt dat voor Portugal en Lissabon “ontdekken” altijd een belangrijk aspect is 

geweest van het leven van Portugezen. Een zoektocht naar het hart van de Portugese 

ontdekkingsmentaliteit op de fiets kan natuurlijk niet ontbreken. Ook een aantal super 

moderne uitvindingen staan op het programma, zoals het Eiffelliftje, wat zijn tijd ver vooruit 

was.  

Kennis van Hendrik de Zeevaarder en Vasco da Gama kan natuurlijk ook niet ontbreken. Als 

laatste zal de schoonheid van de rivier de Taag misschien wel sommige harten sneller doen 

kloppen, net als het temperament van onze Zuider-Zuiderburen.  

- De leerlingen ontwikkelen in hun vrije tijd interesse en vaardigheden die men nodig heeft in 

een land waar nauwelijks Engels gesproken wordt om de dagelijkse zaken te regelen. 

In de vrije uurtjes zullen leerlingen ook zelf door de stad lopen. Daar zal men van alles kunnen 

doen en aantreffen waarbij zelfredzaamheid belangrijk is.  

Nevendoelen:  

- De leerlingen zullen via de verschillende excursies en vertellingen het belang van een rivier 

voor een stad leren. Daarnaast is er uitgebreide aandacht voor de sociaalgeografische 

opbouw van een stad. Kennis die van wezenlijk belang is voor een succesvolle 

vervolgopleiding en carrière in de verschillende werkgebieden.   

 

- De leerling kan het militaire belang van kastelen, torens en verdedigingswerken benoemen.  

 

- De leerling leert over het belang van de Moorse en Katholieke tijden voor het land Portugal 

dit kunnen de leerlingen in eigen woorden uitleggen na een bezoek aan een aantal 

uitzichtpunten en gebouwen.   



 

- De leerling kent het belang van enkele Portugese helden. Daarnaast kan de leerling uitleggen 

waarom en hoe die vereerd worden.  

 

- De leerling kan uitleggen dat een reis met een grote groep andere vaardigheden vereist dan 

een reis met je ouders of een kleine groep mensen.  

 

- De leerling maakt kennis met de cultuur van een Zuid-Europees land via muziek, eten, sport 

en gewoonte van de Portugese cultuur. Om dit doel te bereiken bezoeken we een stadion en 

eten we diverse Portugese specialiteiten. Het eten is per definitie lekker! 

 

- De leerlingen zullen tijdens deze reis dan ook merken dat leuk, gezellig en mooi hand in hand 

kunnen gaan met nuttig, educatief en ontdekkend.  

 


