
 

Nieuwsuur in de klas 
Vluchtelingen in Nederland 

 
Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Mensen vluchten voor oorlog en geweld 
uit hun eigen land. Na een lange reis 
komen sommigen aan in Nederland. Wat 
staat ze dan te wachten en waarom 
komen ze hiernaartoe? 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Vluchtelingen, mensenrechten, oorlog, 
Syrië 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Maatschappij: 38, 43, 
46, 47. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Nieuwsuur in de klas’. Op Schooltv.nl vind 
je meer video’s over dit onderwerp, zoals: 
‘Vluchtelingen in Europa’. 
 
Antwoorden 
1 Fares gaat met een bootje over zee, 
komt aan in Griekenland en gaat lopend 
naar Macedonië. Uiteindelijk komt hij in 
Nederland aan. 2 B – A – D – C. 3 Dat zijn de 
eerste levensbehoeften: een plek om te 
slapen, water om je te wassen en iets te 
eten. 4 Mensen moesten in tenten slapen, 
zonder privacy. Dat is schadelijk voor hun 
veiligheid en gezondheid. 5 Nederlanders 
discrimineren niet, het klimaat lijkt op dat 
van zijn eigen land en gezinshereniging 
gaat makkelijker. 6ab Eigen antwoord. 

Kijkvragen 
 
1 Fares vluchtte met zijn moeder en broer 
uit Syrië naar Nederland. Teken zijn route 
aan de hand van wat je in de video ziet. 
 

 
 
2 Wat gebeurt er als je als vluchteling 
aankomt in Nederland? Zet in de goede 
volgorde. 
A Je wordt opgevangen door het COA. 
B Je vraagt asiel aan bij de IND. 
C Je krijgt een verblijfsvergunning of niet. 
D Je verhaal wordt gecheckt.  
  
3 Wat betekent ‘bed-bad-brood’? 
 
4 Welke kritiek is er op de opvang in 
Heumensoord? 
 
5 Noem twee redenen waarom Rami naar 
Nederland vluchtte. 
 
Verdiepingsvragen 
 
6 Stel dat jij moet vluchten naar een ander 
land. 
a Naar welk land zou je willen vluchten en 
waarom? 
b Wat zou je meenemen? (Het moet in een 
tas of koffer passen) 
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