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in gesprek over vluchtelingen
Het gesprek over vluchtelingen in Nederland begint zo langzamerhand oververhit te raken. Hoog 
tijd om je als leerkracht in te zetten voor beter begrip over dit onderwerp!  

In viertallen (10 min.) :
Maak groepjes van vier. Elk groepje krijgt een stapel post-its. De 
leerlingen noteren wat ze weten of hebben gehoord over het begrip 
‘vluchtelingen’. Eén woord of korte zin per post-it. Alles mag. Tijdens 
het werken worden alle post-its op een centrale plek in het lokaal 
geplakt. Elk groepje minimaal vijf post-its, meer mag altijd. 

1 Je kunt ook beginnen 
met een klassikale 

sessie. 
Laat leerlingen maar 
roepen wat ze weten 
of hebben gehoord 

over vluchtelingen en 
noteer dit op post-its.

Er mogen best pittige 
dingen op de post-its. 
Maak duidelijk dat 
de klas een veilige 

plek is, alles is 
bespreekbaar!

Eén voor één bespreek je de 
post-its klassikaal en plaats je ze 
bij de juiste catagorie. Houd het 
luchtig en bespreekbaar, moeilijke 
onderwerpen moet je van alle 
kanten bekijken. Komen jullie 
ergens niet uit... zoek het op!

Stap 1: Verzamel alle post-its waarvan jullie denken ‘dit klopt niet’. 
Verdeel deze opnieuw over de werkgroepen.
Stap 2: Alle ‘klopt-niet-post-its’ moeten worden herschreven. Maak er nieuwe woorden en 
zinnen van zodat ze bij feit of mening passen en plak ze op. Let op: het hoeven geen EIGEN 
meningen te zijn. Gebruik voor deze stap voor de duidelijkheid een andere kleur post-it.
Stap 3: Leerlingen kunnen ook nieuwe dingen opschrijven die bij feit of mening passen. Deze 
plakken ze ook op het bord.

De leerkracht loopt door de klas en helpt de groepen. Het kan soms best lastig zijn. 

Klassikaal:
Bespreek de feiten en meningen klassikaal. Leg uit dat 
je aan feiten niks kunt veranderen maar dat meningen 
door middel van praten en kennis kunnen veranderen.

Sluit de sessie af met een klassikale discussie. Vraag de 
leerlingen of er op het bord bij meningen dingen staan 
waar ze het niet mee eens zijn.

TIP: Schrijf na afloop met de klas een brief naar een 
alleenstaande minderjarige vluchteling waarin je vragen 
stelt, of iets vertelt over Nederland en jullie groep.*
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* Wil jullie school/klas hulp bij contactleggen met een AZC of AMV’ers? 
   neem dan gerust contact op: info@respecteducation.me

Bronnen voor de factsheet lesbrief: In gesprek over vluchtlingen
De factsheet van Pharos, te vinden op: 

http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/algemeen/factsheets.
Website Stichting vluchtelingen werk: 

https://www.vluchteling.nl
Artikel: Hoeveel vluchtelingen komen er nu echt uit europa, (vrijdag 4 september).  NOS website:

http://nos.nl/op3/artikel/2055928-hoeveel-vluchtelingen-komen-er-nou-echt-bij-in-europa.html
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Klassikaal:
Gebruik het vluchtelingen-factsheet en geef een klassikale les. 
Zorg dat je dit van te voren hebt voorbereid.  

Maak op het bord drie catagorieën:

1) Dit klopt volgens de feiten.
2) Dit is een mening.
3) Dit klopt niet.

Het lijkt mij best eng,alleen ineen nieuwland!
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Factsheet vluchtelingen
Wie zijn de vluchtelingen?
De grootste groep vluchtelingen die 
het afgelopen jaren naar Nederland 
is gekomen zijn mensen uit Eritrea 
en uit Syrië. Deze laatste groep is de 
grootste in 2015.

Syrië

Eritrea

Wat is er in hun eigen land aan 
de hand?
In Syrië is er al meer dan vier jaar 
een burgeroorlog aan de gang. 
Mensen zijn het niet eens met het 
regime van president Assad. Tegelijk 
proberen verschillende groepen een 
islamitisch kalifaat te stichten. Een 
kalifaat is ongeveer hetzelfde als 
een staat, maar dan geleid door een 
opvolger van de profeet Mohammed. 
Groepen als IS en Al Qaida zijn 
gewelddadig. Er is in Syrië dus veel 
oorlog en geweld. Het is niet leefbaar 
voor gezinnen en veel mensen 
besluiten het land te ontvluchten.

In Eritrea is er een totalitair regime. 
Dit wil zeggen dat er geen vrijheid 
van pers is, je niet mag geloven 
wat je wil en ook geen vrijheid van 
politieke voorkeur.  Alle mannen in 
Eritrea tussen de 18 en 50 hebben 
dienstplicht en moeten vechten 
voor het regime. De dienstplicht 
ontduiken wordt zwaar bestraft. In 
de gevangenis houden ze zich niet 
aan de rechten van de mens. Daarbij 
is het land erg arm en is er weinig tot 
geen toegang tot zorg. Veel mensen 
besluiten te vluchten wat overigens 
streng verboden is. Je mag het land 
dus niet uit!

Afkomst?
De vluchtelingen van Syrische 
afkomst zijn voornamelijk 
Arabieren en het merendeel 
van de Arabieren is Islamitisch. 
Binnen de Islam zijn ze dan 
weer verdeeld in Soennieten 
Sjiieten, Alevieten, Druzen en 
Ismaëlieten. Maar er zijn ook 
Christelijke Syriërs (onder de 
Koerden en Assyriërs). 

De inwoners van Eritrea worden 
verdeeld in negen volken. De 
grootste groep is afkomstig van 
de stam Tigrinya, zij behoren tot 
de orthodox Christelijke kerk. 
De tweede grootste godsdienst is 
de Islam (vooral Soennieten).

Welke taal spreken ze?
In Syrië is de officiële taal 
Arabisch. Daarnaast wordt er 
ook Koerdisch en Armeens 
gesproken. 

In Eritrea is er geen officiële 
taal. Op school leren de 
kinderen Tigrinya, de taal van 
het Tigrinyavolk (het grootste 
volk). Ook zijn er bepaalde 
stammen die het Arabisch 
gebruiken. Omdat er geen 
officiële taal is spreken de 
meeste mensen ook Engels.

Waarom komen ze naar 
Nederland?
Vluchtelingen komen niet 
alleen naar Nederland. Bijna 
alle landen in de wereld 
laten vluchtelingen toe. De 
meeste vluchtelingen worden 
opgevangen in buurlanden. 
De helft van de vier miljoen 
Syrische vluchtelingen wordt 
opgevangen in Turkije. Omdat 
het daar nu zo vol is trekken 
ze door naar andere landen 
in Europa en dus ook naar 
Nederland. Dit is hetzelfde voor 
de vluchtelingen uit Eritrea. Ze 
trekken naar het noorden van 
Afrika en steken vaak over naar 
Europa. Sommige eindigen hun 
reis ook in Nederland. 

In de top 10 van waar wereld-
wijd de meeste vluchtelingen 
zitten staat geen enkel 
Europees land.

Waar zitten ze nu?
Vluchtelingen vragen asiel 
aan in Ter Apel, vanuit daar 
gaan ze naar verschillende 
asielzoekerscentra (AZC) 
in Nederland. Nu er zo veel 
vluchtelingen binnenkomen is 
er een tweede aanmeldcentrum 
in Bundel geopend. Er zijn nu 
ook noodkampen in Nederland. 
Na een aanvraag bepaalt de 
overheid of een vluchteling 
mag blijven. Dit is de taak 
van de IND (Immigratie- en 
Naturalisatiedienst). Op internet 
zijn overzichten van AZC’s en 
opvanglocaties te vinden.

Wie komen er?
Mannen, vrouwen, gezinnen 
met kinderen maar ook 
jongeren alleen. Er is een grote 
groep AMV’ers (alleenstaande 
minderjarige vluchtelingen). 
Jongeren tussen de 13 en 18 jaar. 
Ze zijn vaak meer dan een jaar 
onderweg, alleen dus!

Hoeveel zijn er in 2015 gekomen?
Volgens Frontex, dat de Europese 
grenzen bewaakt, zijn in 2015 tot nu 
toe ongeveer 340.000 vluchtelingen 
de Europese grenzen over gegaan. 
In Nederland zijn er de eerste zes 
maanden van 2015 ongeveer 16.000 
vluchtelingen geregistreerd bij het COA 
(Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). 
Op 1 oktober waren het er 36.000. 

Zijn er meer dan vroeger?
In 2001 is de wet voor 
het aanvragen van asiel in 
Nederland aangepast. Daarna 
waren er minder aanvragen.
Tijdens de oorlog in 
Joegoslavië in de jaren ‘90 
waren er meer dan 50.00 
asielaanvragen. In 1997 
kwamen er veel vluchtelingen 
uit Afghanistan, Irak en 
Kosovo. Op internet is goed 
te vinden waar vluchtelingen 
uit het verleden vandaan 
komen. Boeiend om uit te 
zoeken.

Nederland


