
Elk jaar komen er mensen uit andere landen naar Nederland, 
op zoek naar veiligheid. Je hebt dit vast wel gezien in het 
nieuws, in de kranten of op sociale media. Sommige berichten  
over vluchtelingen zijn positief, andere zijn een stuk minder 
positief. Maar wat is waar en wat niet? Dat is belangrijk om 
 te weten.

Leerdoelen
Je kunt uitleggen wat migratie is en wat migratiemotieven zijn. 
Je denkt na over vluchtelingen en wat hun vluchtmotieven 
kunnen zijn. Je kunt uitleggen hoe het leven in vluchtelingen- 
kampen is.

Opdracht 1b
Je hebt nu het juiste woord aan de betekenis gekoppeld.
Hieronder zijn nog een aantal situaties geschetst.
Welk migratiemotief past het beste? Je kunt kiezen uit: 
asielmigratie – arbeidsmigratie – gezinsmigratie –  
studiemigratie.

Julia komt vanuit Duitsland naar Nederland en wil gaan
studeren op de Universiteit van Amsterdam.

Hayat is gevlucht vanuit Eritrea naar Nederland om de
eindeloze dienstplicht in zijn land te kunnen ontlopen.

Dominik is vanuit Polen naar Nederland gekomen om hier
een baan te zoeken in de Bollenstreek.

Soufian is als gastarbeider vanuit Marokko naar Nederland
gekomen en laat de rest van zijn gezin naar Nederland komen.

Opdracht 1c
Kijk terug naar de opdracht. Wat is het verschil tussen een
vluchteling en de andere soorten migranten?

Opdracht 1a – Soorten migranten en motieven
Hieronder worden de verschillende soorten migranten
beschreven. Verbind het woord met de juiste omschrijving.

Immigratie is wanneer iemand vanuit een ander land in 
Nederland komt wonen. 

Emigratie is wanneer iemand vanuit Nederland in een 
ander land gaat wonen

Vluchteling  
(asielmigrant)

Iemand die naar Nederland  
komt om te studeren

Iemand die naar Nederland  
komt om te werken

Iemand die naar Nederland  
vlucht, omdat hij/zij in eigen 

land niet veilig is

Iemand die naar Nederland  
komt, omdat zijn/haar familie

daar woont

Gezinsmigrant

Arbeidsmigrant

Studiemigrant
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Opdracht 2a: Vluchtmotieven

Er zijn veel verschillende redenen om te vluchten.  
Deze kunnen worden opgedeeld in politieke, sociale,
economische en ecologische motieven.

– Politieke motieven: oorlog, geen vrijheid van meningsuiting.
– Sociale motieven: straf door geloof, geaardheid en/of ras.
– Economische motieven: werkloosheid, armoede.
– Ecologische motieven: droogte, hongersnood,aardbeving,  
 overstroming.

Alle vier de motieven zijn redenen om te vluchten. Toch zijn
twee van deze motieven geen reden om bescherming te
krijgen in Nederland. Dit betekent dat als je met dat motief
vlucht, je uiteindelijk weer teruggestuurd wordt naar het
land waar je vandaan kwam. 

Welke twee motieven zijn dat denk je? En waarom?

Opdracht 2b
Hieronder staan zes verschillende situaties. Bij welke
categorie horen de onderstaande vluchtredenen?

1. Youssouf vlucht naar Nederland omdat hij als homo
 bedreigd wordt met de dood.
  Politieke reden
  Sociale reden
  Ecologische reden
  Economische reden

2. De familie Kadday vlucht naar Nederland omdat hun dorp
 door bommen verwoest is. Ze zijn niet meer veilig door  
 de oorlog en het geweld.
  Politieke reden
  Sociale reden
  Ecologische reden
  Economische reden

3. De familie Dayekh vlucht naar Nederland omdat ze als
 christenen werden gediscrimineerd en bedreigd.
  Politieke reden
  Sociale reden
  Ecologische reden
  Economische reden

4. Nezam vlucht naar Nederland nadat hij in een blog heeft
 gezegd dat de president van zijn land fout bezig is. Hij is  
 al twee keer opgepakt door de politie.
  Politieke reden
  Sociale reden
  Ecologische reden
  Economische reden

5. De famlie Roméo vlucht naar Nederland nadat hun dorp na
 een grote overstroming is weggespoeld.
  Politieke reden
  Sociale reden
  Ecologische reden
  Economische reden

6. Yannick vlucht naar Nederland omdat hij al jaren geen  
 werk kan vinden en nu van honger dreigt om te komen.
  Politieke reden
  Sociale reden
  Ecologische reden
  Economische reden

Een vluchtmotief is een reden waarom mensen op de
vlucht slaan uit hun eigen land.
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Opdracht 3: Leven op de vlucht
Stel je voor… er breekt oorlog uit in Nederland. Het is niet 
meer veilig voor je om in Nederland te blijven. Je moet zo 
snel mogelijk vluchten. Je wilt van alles meenemen:  
eten, drinken, je iPad, Playstation, computer, mobieltje,  
je huisdier. Maar helaas, je kunt alleen meenemen wat in een  
kleine rugzak past.  

Er passen maar vijf dingen in je rugzak. Welke vijf dingen  
zou jij meenemen? En waarom?

1. Wat?

 Waarom?

2. Wat?

 Waarom?

3. Wat?

 Waarom?

4. Wat?

 Waarom?

5. Wat?

 Waarom?

Neem jij je paspoort/ID-kaart mee?
 Ja
 Nee

Wat zou een reden kunnen zijn om je paspoort/ID-kaart
niet mee te nemen?

Bekijk de lijst van een medeleerling. Welke overeenkomsten
en verschillen zie je?
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Opdracht 4a: Het verhaal van een vluchteling
Elke vluchteling heeft zijn of haar eigen verhaal. Dit is het
verhaal van Abdi. Abdi is 18 jaar. Toen hij 15 jaar was, is hij
helemaal alleen van Somalië naar Nederland gevlucht.

Waarom zochten de strijders Abdi?

Wat was het vluchtmotief van Abdi?

Opdracht 4b
Bedenk twee dingen die het extra ingewikkeld maken voor
een jongere om zijn of haar land te ontvluchten.

Opdracht 4c: Wat zou jij doen?
Welke keuzes zou je maken als je plots moet vluchten uit
Nederland.

Naar welk land zou jij vluchten?

Waarom zou je naar dat land vluchten?

Hoe zou je vluchten? En zou je daar hulp van anderen bij
nodig hebben?

‘Ik hielp in het restaurant van mijn ouders. 
Toen ik dertien jaar was, kwamen de  
strijders van Al-Shabaab. Ik moest als 
kindsoldaat voor hen komen werken, maar 
mijn vader wilde dat niet. Ze schoten hem 
midden in het restaurant dood. Ik werd 
meegenomen en mijn gezicht werd bewerkt 
met messen. Later ben ik met anderen 
ontsnapt. Tijdens onze vlucht werden twee 
jongens doodgeschoten. Ik verstopte me 
tussen twee huizen en wachtte tot  
het donker werd. ’s Avonds heb ik een  
bewoonster gevraagd mijn moeder te bellen. 
Ze haalde me op en bracht me naar een
oom in een andere stad. Vijf maanden lang 
heb ik me verscholen in een huis, terwijl de 
strijders mij zochten. Mijn moeder verkocht 
alles wat ze had, zodat ik kon vluchten. 
Tijdens de reis was ik bang en eenzaam.
Ik wist niet wat me te wachten stond en 
miste mijn moeder heel erg. Ik ging naar 
Nederland, maar had geen idee waar 
dat lag. Ik wist niet eens dat ik in Afrika 
woonde.’
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