
  
 
  

Andere Tijden in de Klas 
Ongewenste Joodse 
vluchtelingen  
 
Leeftijd: 13 -15 jaar  
Niveau:  VO-onderbouw 
 
Vakgebied 
Geschiedenis – Recente geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Tweede Wereldoorlog, discriminatie, 
vluchtelingen 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende kerndoel: 
De leerling leert een kader van tien tijdvakken te 
gebruiken om gebeurtenissen, 
ontwikkelingen en personen in hun tijd te 
plaatsen. Tijd van wereldoorlogen (1900 – 1950). 
  
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie  ‘Andere 
Tijden in de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer 
video’s uit deze serie, zoals: ‘Milieudenken in 
1972’ en ‘Missionarissen in Afrika’.  
 
Samengevat 
Adolf Hitler komt in 1933 democratisch aan de 
macht en vanaf dat moment gaat het 
bergafwaarts met de rechten van Duitse Joden. 
De wereld ziet het gebeuren, kijkt toe en doet 
weinig tot niets als tienduizenden Joden 
halsoverkop Duitsland ontvluchten. De 
diplomatieke wereld komt in 1938 samen in het 
Franse Évian-les-Bains met als doel: wat kan er 
worden gedaan om de Joodse vluchtelingen te 
helpen? 
 

 
 
Kijkvragen 
 
1 De boot vol vluchtelingen wordt niet toegelaten 
in Cuba en vaart door naar twee andere landen, 
waar de vluchtelingen ook geweigerd worden. 
Welke landen? 
De Verenigde Staten en Canada. 
 
2 Welke president organiseert de conferentie van 
Evian om te bedenkenhoe de Joodse vluchtelingen 
geholpen kunnen worden? 
President Roosevelt van de Verenigde Staten. 
 
3 Welk land is de opvallende afwezige tijdens die 
conferentie? 
De Verenigde Staten. 
 
4 In welk land mogen de Joodse vluchtelingen 
uiteindelijk wel van boord? 
Ze meren aan in Antwerpen, België. 
 
5 Over welke landen worden ze dan verdeeld? 
De Joodse opvarenden worden verdeeld over 
Frankrijk, Engeland, België en Nederland. 
 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Ook vandaag de dag hebben we te maken met 
vluchtelingen uit landen waar oorlog is. Doet 
Nederland volgens jou genoeg voor deze mensen 
en werken de Europese landen nu wél goed 
samen? 
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Andere Tijden in de Klas 
Ongewenste Joodse 
vluchtelingen  
 
Leeftijd: 13 - 15 jaar  
Niveau:  VO-onderbouw 
 
Samengevat 
Adolf Hitler komt in 1933 democratisch aan de 
macht en vanaf dat moment gaat het 
bergafwaarts met de rechten van Duitse Joden. 
De wereld ziet het gebeuren, kijkt toe en doet 
weinig tot niets als tienduizenden Joden 
halsoverkop Duitsland ontvluchten. De 
diplomatieke wereld komt in 1938 samen in het 
Franse Évian-les-Bains met als doel: wat kan er 
worden gedaan om de Joodse vluchtelingen te 
helpen? 
 
Vakgebied 
Geschiedenis – Recente geschiedenis 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie  ‘Andere 
Tijden in de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer 
video’s uit deze serie, zoals: ‘Milieudenken in 
1972’ en ‘Missionarissen in Afrika’.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? Het thema 
Tweede Wereldoorlog is te gebruiken als 
onderwerp voor je profielwerkstuk voor het vak 
Geschiedenis. Het thema Vluchtelingen kun je 
gebruiken voor het vak Maatschappijleer. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij het 
onderwerp van deze video? Je zou bijvoorbeeld 
het volgende kunnen studeren: 
 
HBO Lerarenopleiding geschiedenis 
WO Geschiedenis 

 
 

Kijkvragen 
 
1 De boot vol vluchtelingen wordt niet toegelaten in 
Cuba en vaart door naar twee andere landen, waar 
de vluchtelingen ook geweigerd worden. Welke 
landen? 
 
2 Welke president organiseert de conferentie van 
Evian om te inventariseren hoe de Joodse 
vluchtelingen geholpen kunnen worden? 
 
3 Welk land is de opvallende afwezige tijdens die 
conferentie? 
 
4 In welk land mogen de Joodse vluchtelingen 
uiteindelijk wel van boord? 
 
5 Over welke landen worden ze dan verdeeld? 
 
 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Ook vandaag de dag hebben we te maken met 
vluchtelingen uit landen waar oorlog is. Doet 
Nederland volgens jou genoeg voor deze mensen en 
werken de Europese landen nu wél goed samen? 
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