
Opdracht 1a – Soorten migranten en motieven 
– Vluchteling (asielmigrant): iemand die naar Nederland  
 vlucht, omdat hij/zij in eigen land niet veilig is. 
– Gezinsmigrant: iemand die naar Nederland komt omdat  
 zijn/haar familie daar woont. 
– Arbeidsmigrant: iemand die naar Nederland komt om  
 te werken. 
– Studiemigrant: iemand die naar Nederland komt om  
 te studeren. 

Opdracht 1b – Soorten migranten en motieven 
– Julia: studiemigratie 
– Hayat: Vluchteling (asielmigrant) 
– Dominik: arbeidsmigratie 
– Soufian: gezinsmigratie 

Opdracht 1c – Verschil vluchteling en de andere 
soorten migrangen 
Een vluchteling is een persoon die gedwongen zijn of haar 
land is ontvlucht vanwege oorlog, geweld of vervolging. 
Vluchtelingen kunnen niet naar huis terugkeren totdat  
de omstandigheden in het land van herkomst veilig zijn. 

Andere migranten worden niet gedwongen hun thuisland 
te verlaten, maar vertrekken uit hoop en op zoek naar  
betere kansen. 

Opdracht 2a – Vluchtmotieven 
– Ecologische motieven 
– Economische motieven 

Waarom? Omdat deze motieven op dit moment nog niet 
vallen onder het Vluchtelingenverdrag. 

Opdracht 2b – Vluchtredenen
– Youssouf: sociale reden 
– Familie Kadday: politieke reden 
– Familie Dayekh: sociale reden 
– Nezam: politieke reden 
– Familie Roméo: ecologische reden 
– Yannick: economische reden 

Opdracht 3 – Leven op de vlucht 
– Tabel: eigen antwoorden 
– Een reden om geen paspoort mee te nemen: als je door  
 de overheid wordt vervolgd, kun je beter niet je paspoort  
 bij je hebben, want als je bij de grens wordt aangehouden  
 weten ze wie je bent en beland je misschien in de  
 gevangenis. 

Opdracht 4a – Het verhaal van een vluchteling 
– Waarom zochten ze Abdi? Omdat hij van Al-Shabaab als  
 kindsoldaat moest komen werken; hij was ontsnapt. 
– Het vluchtmotief is politiek: er heerste oorlog en Abdi  
 was kindsoldaat. 

Opdracht 4b – Ingewikkeld om te vluchten 
Vluchten als kind is lastiger: kinderen zijn ‘zwakker’,  
hebben minder geld, kunnen minder goed voor zichzelf  
opkomen/zorgen, hebben niemand die voor hen zorgt.

Opdracht 4c – Wat zou jij doen? 
Eigen antwoorden.

Antwoordenblad Les 1: Leven in onveiligheid – Voortgezet Onderwijs


