
Vluchtelingen hebben een zware en lange tocht moeten 
doorstaan om in Nederland aan te kunnen komen. Maar wat 
staat ze eigenlijk te wachten als ze in Nederland zijn?

Leerdoelen
– Je kunt uitleggen hoe de asielprocedure werkt in
 Nederland.
– Je kunt uitleggen wat verschillende organisaties doen  
 voor vluchtelingen.
– Je weet wat je zelf kunt doen om anderen zich welkom  
 te laten voelen.

Opdracht 1 – De weg naar asiel
Bekijk met elkaar het filmpje ‘Asielprocedure’. 

Schrijf daarna onder elk woord of elke zin op dit werkblad 
kort wat je daarover in het filmpje gezien of gehoord hebt. 
Deel je antwoorden met iemand anders uit je klas.

Asielzoekerscentrum (AZC)

De overheid

Verblijfsvergunning

Vertrek uit AZC

Hulp bij opbouw nieuw leven

Gezinshereniging

Na vijf jaar

Werkblad Les 2: Leven in veiligheid – Voortgezet Onderwijs
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Opdracht 2: Afwijzing

Als een asielaanvraag wordt afgewezen betekent dat de
asielzoeker niet wordt erkend als vluchteling. De vluchteling
moet Nederland weer verlaten.

Wat kan een asielzoeker doen na een afwijzing?
– In beroep gaan tegen de beslissing van de IND.  
 Dit betekent dat de asielzoeker opnieuw lang moet  
 wachten op een beslissing.
– De asielzoeker kan kiezen vrijwillig Nederland te verlaten.
– De asielzoeker kan wachten tot hij wordt opgehaald om
 Nederland te worden uitgezet.
– De asielzoeker kan ervoor kiezen om toch te blijven.  
 Dat betekent dat hij illegaal in Nederland is.

Wat zou jij doen als je te horen krijgt dat je asielaanvraag is
afgewezen?

 In beroep gaan
 Vrijwillig weggaan
 Wachten tot ik uit Nederland gezet word
 Illegaal in Nederland blijven

Waarom zou je dat doen?

Hoe zou je leven er uit zien als je deze beslissing hebt
gemaakt? Voel je je veilig?

Opdracht 3: Welkom
Stel je voor… naast jou komt een vluchtelingengezin wonen. 
Hoe heet jij hen welkom?

Bedenk bij elk woord hieronder iets leuks wat ook echt  
uitvoerbaar is. Je mag deze opdracht samen met iemand 
anders uit jouw klas doen.

Hobby

Eten

Asielaanvraag toegewezen: de persoon wordt erkend
als Vluchteling – hij of zij mag in Nederland blijven en
krijgt een voorlopige verblijfsvergunning voor 5 jaar.

Asielaanvraag afgewezen: de persoon wordt niet
erkend als vluchteling – hij of zij moet Nederland
verlaten.
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Excursie

Muziek

Van elkaar leren

Feestje
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