
Vluchtelingen 
in België
De verhalen achter de mediaberichten



2

Beginsituatie

 ‘B-Fast stuurt 200 tenten en 2.300 dekens naar Griekenland’ 

‘De vrijheid van de grens’

‘De asielcrisis’

‘3.7 miljoen Syrische kinderen gevormd door angst en geweld’ 

‘Aantal asielaanvragen blijft stijgen’ 

‘Ngo’s staken hulp op Griekse eilanden’

‘Vluchtelingen blijven toestromen’

‘Alleen pechvogels blijven achter in Izmir’

We horen steeds meer over vluchtelingen 
in de actualiteit. Begin 2015 sprak de 

Verenigde Naties al over de ergste humanitai-
re crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Hun 
jaarlijks rapport in 2015 sprak over 65,3 mil-
joen vluchtelingen en ontheemden. Deze men-
sen vluchtten weg omwille van vervolgingen, 
conflicten, geweld en rechtenschendingen 
(UNHCR, 2016).

De meeste vluchtelingen bevinden zich in Afri-
ka en het Midden-Oosten, waar de opvang niet 
altijd voldoet aan de noden van de mensen. In 
2014 bevond maar liefst 72% van alle vluchte-
lingen zich in deze regio’s (UNHCR, 2015). Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat velen onder 
hen op zoek gaan naar een leven verder weg 
van alle ellende. Zo zijn er duizenden die in 
een wanhopige poging gammele bootjes ne-
men richting Europa.

In 2015 vroegen ongeveer 35.000 mensen 
asiel aan in België (CGVS, 2016). Tijdens de 
asielprocedure verblijven de meeste asielzoe-
kers in collectieve centra of individuele huis-
vesting, georganiseerd door de overheid en 

partners zoals Caritas International en Rode 
Kruis Vlaanderen. 60% van de asielzoekers 
ontving uiteindelijk een verblijfsvergunning. 
De overige 40% kreeg het bevel om het land 
te verlaten (Walraven, 2016). Ongeveer de helft 
van de aanvragen gaat om families met kinde-
ren. Dit betekent ook dat steeds meer kinderen 
van vluchtelingen naar Vlaamse scholen gaan. 

Maar zijn onze Belgische leerlingen hierop 
voorbereid? En hoe gaan ze om met de be-
richten die ze vernemen via de media? Zijn zij 
klaar voor de huidige, diverse, snel verande-
rende samenleving?

Met deze ‘In de Kijker’ wil Caritas Internati-
onal de leerkrachten achtergrondinformatie, 
impulsen en didactische suggesties meegeven 
om jongeren te informeren, te sensibiliseren 
en te activeren rond het thema. Zo kunnen jon-
geren groeien in hun openheid naar de ander 
en idealiter zelf een actieve bijdrage leveren.

De ‘In de Kijker’ kun je ook online bekijken 
via http://www.caritasinternational.be/nl/
projects/onderwijs/in-de-kijker/

http://www.caritasinternational.be/nl/projects/onderwijs/in-de-kijker/
http://www.caritasinternational.be/nl/projects/onderwijs/in-de-kijker/
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Hermeneutische knooppunten

Moeten we de grenzen open houden of 
sluiten? Moet vrij verkeer van mensen 

een internationaal grondrecht zijn? Moeten 
we de grenzen sluiten om mensensmokkel te-
gen te gaan? Zorgt het sluiten van de grenzen 
voor een hogere veiligheid? Welke rol speelt 
levensbeschouwing in deze discussie? Hoe kij-
ken wij naar gastvrijheid, solidariteit en recht-
vaardigheid in deze context?

Welke vluchtelingen laten we toe? Uit heel de 
wereld of enkel uit een bepaalde regio? Moeten 
we ook toegang verlenen aan ‘economische’ 
vluchtelingen? Enkel aan christenen? Of ook 
aan moslims? En wat met de klimaatvluchte-
lingen?

Mogen we vluchtelingen opsluiten? Of is dat 
onmenselijk? 

Moeten wij mensen zonder verblijfsvergun-
ning terugsturen naar hun land van herkomst? 
En moeten we daarbij een onderscheid maken 
tussen mensen die wel of niet geïntegreerd 

zijn? Sturen we ook kinderen van mensen 
met een illegaal verblijf terug? Wat als ze al 
meerdere jaren illegaal in ons land verblijven? 
Willen we mensen helpen bij hun terugkeer? 
Kunnen we überhaupt spreken over ‘toegang 
weigeren’ en ‘terugsturen’ of is ons land van 
iedereen? En is ‘ons land’ dus ronduit ‘een land 
waar iedereen die wil kan wonen’? 

Kunnen verschillende culturen samenleven? 
Leiden verschillen altijd tot conflicten? Zijn 
verschillende culturen met elkaar te vereni-
gen? Welke rol speelt levensbeschouwing 
hierin? Moeten nieuwkomers ‘hun’ cultuur 
opgeven en zich ‘onze’ cultuur eigen maken? Is 
het mogelijk om in vrede samen te leven? Aan 
welke voorwaarden moet er voldaan worden 
om goed te kunnen samenleven? Hoe kunnen 
we verschillen overbruggen en omgaan met 
bijvoorbeeld verschillende geloofsbelevingen? 

Moeten nieuwkomers integreren? Is gastvrij-
heid onvoorwaardelijk? Moeten asielzoekers 
(nog in procedure) integreren? Wat houdt in-
tegratie in? Mag iedere gelovige zijn geloof 
zichtbaar belijden op openbare plaatsen, bij-
voorbeeld met een hoofddoek, een kruisje aan 
een halsketting of een bindi op het voorhoofd? 
En mag elke geloofsovertuiging zijn eigen ver-
lofdagen kiezen en tijd vragen tijdens de werk-
uren voor het gebed?

Is integratie een- of tweerichtingsverkeer? 
Moeten enkel de nieuwkomers zich aanpas-
sen? Of moeten de gastheren (huidige inwo-
ners van het gastland) zich ook aanpassen aan 
hun nieuwe gasten? En in welke mate? En op 
welke vlakken? 

Zien we de ander als verrijking of als bedrei-
ging? De verschillen in levensbeschouwelijke 
visies kunnen gezien worden als een uitdaging 
voor het opbouwen van een levensbeschouwe-
lijke identiteit. Kan de openheid voor de ander 
zorgen voor verrijking? Of verliezen we onze 
christelijke identiteit?

Syrisch meisje in schoolbus (©  Caritas International)
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Aanknopingspunten bij het leerplan

2e graad ASO

2e graad  
TSO/KSO

2e graad BSO

3e graad ASO

• 3.2.1.3 In de eigen identiteit een participeren aan groep(en) en 
gemeenschap(pen) ontdekken

• 3.2.2.1 Opsporen en bespreken waar mensen vandaag zoal leven, 
visie en kracht uit putten

• 3.3.1.7 Beoordelen wanneer een keuze authentiek en mens 
bevorderend kan genoemd worden

• 3.3.2.4 Aangeven wat bijdraagt tot een cultuur van ontmoeten 
(solidariteit)

• 3.3.3.2 De houding ten opzichte van het anders zijn van zichzelf 
en van anderen ontdekken en kritisch analyseren (afwijzing, 
discriminatie, geweld, multiculturaliteit, segregatie en integratie)

• 3.3.3.5 Het omgaan met verschil als uitdaging voor het opbouwen 
van een levensbeschouwelijke identiteit bespreken (de ander als 
verrijking)

• 3.3.3.6 De christelijke voorkeur voor de arme, de vijand en de 
vreemdeling bespreken als inspiratie en uitdaging

• 5.6.1.3 In verhalen mogelijke grondhoudingen die 
mensbevorderende keuzes mogelijk maken: op het spoor komen 
en expliciteren. 

• 5.6.2.1 Openstaan voor andere dan de eigen (levens)keuzes
• 5.6.2.2 Aangeven hoe omgaan met een conflict een kans of een 

grens wordt in de eigen groei en de opbouw van relaties
• 5.6.2.3 Vaardigheden in het omgaan met verschil oefenen en 

bespreken
• 5.6.2.4 Houdingen ontwikkelen in het constructief omgaan met 

verschil
• 5.6.2.6 Jezus’ omgaan met anders-zijn duiden en actualiseren
• 5.6.2.8 Het christelijk verzet tegen onrecht en de keuze voor 

gelijkwaardigheid illustreren / herkennen in de actualiteit
• 5.6.3.6 Aangeven en bespreken van levenshoudingen voor 

mensen onderweg en hun reisgenoten

• 4.2.2.3 Zien en aangeven hoe de inzet voor een ander in vele 
levensverhalen een bron van leven is

• 4.3.2.4 Levenskeuzes kritisch evalueren vanuit Bijbelse inspiratie 
• 4.3.3.1 Illustreren hoe geloven, innerlijke honger en rijkdom, 

belangen, bekommernissen, interesses … personen bijeenbrengen 
of verdelen in hun verscheidenheid

• 4.3.3.2 Bespreken hoe verscheidenheid een verrijking en/of een 
moeilijkheid kan zijn voor het eigen geloven

• 3.4.3.1 Aantonen dat een levensbeschouwing het ethisch denken 
en handelen beïnvloedt

• 3.4.3.3 De oriënterende en evaluerende functie van het geweten 
verwoorden (verantwoordelijkheid en engagement)

• 3.4.3.5 Met concrete voorbeelden aantonen dat een christelijke 
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houding van personen of groepen een originele en krachtdadige 
invloed kan uitoefenen op maatschappelijk denken en handelen

• 3.5.1.1 Door bespreking op het spoor komen van de eigenheid 
van verschillende levensstijlen (het eigenen van humanistische 
filantropie en van christelijke naastenliefde)

• 3.5.1.5 De praktische consequenties voor christenen van het 
beeld van God zijn op het vlak van sociale rechtvaardigheid, 
wereldgeweten en omgang met de (rijkdommen van de) aarde 
opsporen en actualiseren

3e graad  
TSO/KSO

3e graad BSO

• 5.7.1.2 De eigen grondhoudingen bevragen op deugdzaamheid, 
menswaardigheid en mensvervullende kwaliteit

• 5.7.1.3 In een concrete probleemsituatie de ethische vraag 
herkennen en verwoorden

• 5.7.1.4 De band aangeven tussen het ‘zo leven, denken en 
handelen’ van mensen en hun geloven

• 5.7.1.7 Publieke standpunten ten aanzien van kwaad en schuld 
confronteren met een evangelische benadering van ‘deze mens in 
deze situatie’

• 5.7.1.8 Kerkelijke en maatschappelijke normen bevragen en 
bespreken of hun gegrond zijn en gerichtheid op waardigheid

• 5.7.2.6 De band leggen tussen sociaal rechtvaardig zijn en een 
evangelische spiritualiteit

• 4.4.1.1 Basiswaarden om menswaardig te kunnen samenleven 
aangeven en levensbeschouwelijk situeren

• 4.4.1.2 Verschillende waardepatronen bevragen op hun 
mensbevorderende of mensverdrukkend karakter

• 4.4.1.3 In evangelieverhalen opsporen hoe Jezus omgaat met 
mensonwaardige situaties

• 4.5.2.5 De wisselwerking tussen levensbeschouwing en levensstijl 
concreet illustreren

Aansluitende sleutelwoorden  
bij het leerplan

• solidariteit
• discriminatie
• multiculturaliteit
• geweld
• segregatie
• integratie
• de vreemdeling

• sociale rechtvaardigheid
• het geweten
• engagement
• verantwoordelijkheid
• filantropie
• christelijke naastenliefde
• ethisch denken
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Interlevensbeschouwelijke 
competenties

Syrische vrouw uit Homs (© Caritas International)

Ik en mijn levensbeschouwing < Kennis

• De leerling ontdekt en verwoordt de levensbeschouwelijke kenmerken van de eigen ontwikkelende 
identiteit.

• De leerling ontdekt en verwoordt de eigenheid van de levensbeschouwing waarin hij/zij les volgt. 
 
Ik, mijn levensbeschouwing en deze van de ander < Vaardigheden en attitudes 

• De leerling verwoordt open en bedachtzaam gedachten, gevoelens, ervaringen en normen en 
waarden vanuit de eigen levensbeschouwing.

• De leerling gaat respectvol en open om met de eigenheid van de eigen levensbeschouwing.
• De leerling ontwikkelt een positief zelfbeeld en neemt initiatief gebaseerd op beleving van de eigen 

levensbeschouwing. 
 
Ik, mijn levensbeschouwing en deze van de ander < Kennis 

• De leerling ontdekt en verwoordt gelijkenissen en verschillen tussen levensbeschouwingen.  
 
ik, mijn levensbeschouwing en deze van de ander < Vaardigheden en attitudes 

• De leerling verplaatst zich in het levensbeschouwelijk perspectief van anderen 
 
Ik, mijn levensbeschouwing en de samenleving < Kennis

• De leerling ontdekt en verwoordt de verschillen tussen stereotyperingen over een 
levensbeschouwing en de binnenkant van een levensbeschouwing.

• De leerling ontdekt en verwoordt moeilijkheden en kansen voor ILD en ILS.
• De leerling ontdekt en verwoordt de rol van levensbeschouwingen voor zichzelf en de samenleving. 

 
Ik, mijn levensbeschouwing en de samenleving < Vaardigheden en attitudes

• De leerling onderscheidt levensbeschouwelijke-stereotypering van levensbeschouwelijke-
identiteit.

• De leerling gaat constructief om met moeilijkheden en kansen voor ILD en ILS.
• De leerling oefent ILD en ILS als noodzakelijke vaardigheid voor het leven in de realiteit van een 

multilevensbeschouwelijke samenleving.

https://www.kuleuven.be/thomas/page/competentie-1/
https://www.kuleuven.be/thomas/page/competentie-1/
https://www.kuleuven.be/thomas/page/competentie-2/
https://www.kuleuven.be/thomas/page/competentie-4/
https://www.kuleuven.be/thomas/page/competentie-4/
https://www.kuleuven.be/thomas/page/competentie-5/
https://www.kuleuven.be/thomas/page/competentie-7/
https://www.kuleuven.be/thomas/page/competentie-7/
https://www.kuleuven.be/thomas/page/competentie-1/
https://www.kuleuven.be/thomas/page/competentie-18/
https://www.kuleuven.be/thomas/page/competentie-18/
https://www.kuleuven.be/thomas/page/competentie-19/
https://www.kuleuven.be/thomas/page/competentie-20/
https://www.kuleuven.be/thomas/page/competentie-21/
https://www.kuleuven.be/thomas/page/competentie-21/
https://www.kuleuven.be/thomas/page/competentie-22/
https://www.kuleuven.be/thomas/page/competentie-23/
https://www.kuleuven.be/thomas/page/competentie-23/
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Achtergrondinformatie

1. Migrant
Zoals het woord al aangeeft, is een migrant 
iemand die migreert (verhuist). Het begrip 
wordt voornamelijk gebruikt voor iemand 
die van één land naar een ander verhuist om 
er langdurig of definitief te verblijven en een 
leven uit te bouwen. Dit kan om verschillende 
redenen: studies, werk, liefde, familie, poli-
tiek, oorlog, vervolging … Migranten verhui-
zen dus om hun eigen toekomst en die van 
hun familie te verbeteren (VMC, n.d.).

2. Vluchteling
Volgens artikel 1 van de Conventie van Genè-
ve (1951) is een vluchteling een persoon die 
‘uit gegronde vrees voor vervolging wegens 
zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het beho-
ren tot een bepaalde sociale groep of zijn po-
litieke overtuiging, zich bevindt buiten het 
land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die 
de bescherming van dat land niet kan of, uit 
hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil in-
roepen’. De definitie van het Hoog Commis-
sariaat voor de Vluchtelingen van de Verenig-

de Naties (UNHRC) is ruimer. Volgens hun 
definitie worden ook personen die hun land 
moeten verlaten voor een conflict of geweld 
en die niet noodzakelijk beantwoorden aan 
de criteria van de Conventie van Genève, als 
vluchtelingen beschouwd (Myria, 2015). Een 
vluchteling is dus een migrant, maar een mi-
grant is niet altijd een vluchteling.

3. Subsidiaire bescherming
Voor personen die niet kunnen beschouwd 
worden als vluchtelingen, maar die wel een 
reëel risico lopen bij terugkeer naar hun land, 
bestaat er de subsidiaire bescherming. Deze 
bescherming is voorzien dankzij een Europese  
richtlijn (2004), die omgezet werd in natio- 
naal recht (Myria, 2015). Men kent subsidi-
aire bescherming toe bij bijvoorbeeld risico 
op doodstraf, folterpraktijken of willekeurig 
geweld in een gewapend conflict. (Voor meer  
uitleg  zie Vluchtelingen in België – De verblijfs- 
vergunning.)

4. Asielzoeker
Een asielzoeker is iemand die asiel aan-
vraagt, iemand die een verblijfsvergun-
ning aanvraagt. Deze verblijfsvergunning 
kan men krijgen onder de vorm van een  
erkenning als vluchteling of van subsidi-
aire bescherming. Om erkend te worden 
als vluchteling moet men voldoen aan de 
voorwaarden gesteld in de Conventie van  
Genève. Subsidiaire bescherming kan men  
ontvangen, wanneer er ‘zwaarwegende gron-
den zijn om aan te nemen dat, wanneer hij  
naar zijn land van herkomst, of in het geval van  
een staatloze, naar het land waar hij vroe-
ger gewoonlijk verbleef, terugkeert een reëel  
risico zou lopen op ernstige schade, en hij 
zich niet onder de bescherming van dat land 
kan of, wegens dat risico, wil stellen’ (Kruis-
punt Migratie-Integratie, 2016). Beiden ont- 
vangen een tijdelijk verblijfsrecht. Na vijf 
jaar kan dit veranderen in een definitief  
verblijfsrecht, indien nog steeds aan de voor-
waarden is voldaan.

Migratie in 10 kernbegrippen

Filmon H. is afkomstig uit Eritrea. In 2007 vluchtte 
hij uit zijn thuisland weg nadat hij door het regime 
gedwongen werd om zijn collega’s te bespioneren. 
Hij kreeg het niet over zijn hart zijn familie in te  
lichten, dus vertrok hij in het holst van de nacht. 
Vier jaar later kwam hij in België aan met een vrouw 
en twee kinderen. Hij vroeg asiel aan en werd 
uiteindelijk erkend als vluchteling. In de tussentijd 
werd hij begeleid door Caritas International. 

http://thuisland2-0.jimdo.com/filmon/

http://thuisland2-0.jimdo.com/filmon/
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Sohaib A. is een jongeman uit Palestina. Hij werd 
tijdens zijn studentenjaren regelmatig opgepakt 
door de geheime politie, omdat zijn vader lid 
was van een Palestijnse oppositiepartij. Enkele 
maanden later nam Sohaib de beslissing het land 
te ontvluchten en zijn geluk elders te zoeken. Na 
een eerste mislukte poging hielpen de connecties 
van zijn vader hem uiteindelijk Europa binnen te 
geraken. Vier jaar later studeert Sohaib toegepaste 
informatica in België, en werkt hij op de dienst 
‘integratie’ bij Caritas International. 

https://www.youtube.com/
watch?v=xKKVRf_EV3s

5. Niet-begeleide minderjarige 
vreemdeling (NBMV)
NBMV’s zijn jongeren onder 18 jaar die 
zonder hun ouders in België verblijven. Voor 
hen heeft Caritas International een team 
van professionele voogden samengesteld. 
Ze zijn de wettelijke vertegenwoordiger 
van de NBMV, ze verdedigen zijn of haar 
belangen, ze bouwen een vertrouwensrelatie 
op met de minderjarige, ze begeleiden en 
ondersteunen hem of haar en gaan samen 
met de minderjarige op zoek naar de beste 
duurzame oplossing, in ons land of elders.

6. Integratie
Er bestaan verschillende definities van inte-
gratie. In de Van Dale woordenboek definiëren  
ze ‘integratie’ als ‘het maken van of opne- 
men in een groter geheel’. Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen ziet integratie als ‘tweerichtings-
verkeer’. Ze zien integratie vanuit maatschap-
pelijk oogpunt als een gedeelde verantwoor-
delijkheid. Nieuwkomers passen zich aan aan 
de nieuwe samenleving. En die samenleving 
moet zich daarbij ontvangend opstellen en 
de nieuwkomer kansen bieden (Vluchtelinge-
werk Vlaanderen, 2015).

7. Monoculturaliteit, multiculturaliteit 
en interculturaliteit
Monoculturaliteit doet zich voor wanneer er 
één, duidelijk leidende cultuur is. Bij intercul-
turaliteit gaat men ervan uit dat verschillende 
culturen samen met elkaar kunnen bestaan en 
elkaar daarbij ook wederzijds zullen beïnvloe-
den, zonder echter geheel te verdwijnen.

Een multiculturele samenleving is een sa-
menleving waar verschillende culturen naast 
elkaar en gescheiden van elkaar leven. Men-
sen houden in ruime mate (en zeker in de  
privésfeer) vast aan hun eigenheid en tradi-
ties. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om 
sociaal-economische groepen, groepen met 
eenzelfde godsdienstige overtuiging of groe-
pen met eenzelfde etnische achtergrond. 
Deze vorm van samenleving is de meest  
vrijblijvende vorm (Foblets, 2006).

8. Illegaal
Mensen zijn niet illegaal. Het is behoorlijk 
onmenselijk om die term te gebruiken. Het 
is beter om te spreken van mensen zonder  
wettig (legaal) verblijf. Het is niet omdat ze iets  
illegaal doen, dat ze illegaal zijn. Bijvoorbeeld: 
een persoon die een diefstal pleegt, doet iets 
illegaals. Maar wordt daarom nog niet ille-
gaal genoemd (PICUM, 2014).

9. Economisch vluchteling.
Volgens de Conventie van Genève (1951) is een 
vluchteling een persoon die ‘uit gegronde vrees 
voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, 
nationaliteit, het behoren tot een bepaalde  
sociale groep of zijn politieke overtuiging zich  
bevindt buiten het land waarvan hij de natio-
naliteit bezit’. Je kunt dus niet als vluchteling 
(juridische term) erkend worden op basis van 
economische redenen. We spreken echter wel 
van economische migranten.

10. Allochtoon
De term allochtoon slaat op mensen die hun 
oorsprong elders hebben, maar hij wordt 
heel ongelijkmatig gebruikt. Zo wordt de 
term vaak gebruikt voor mensen met Marok-
kaanse origine, maar niet voor mensen met 
Amerikaanse roots. Opiniemakers opperen 
al geruime tijd om de termen allochtoon en  
autochtoon niet langer te gebruiken. 

https://www.youtube.com/watch?v=xKKVRf_EV3s
https://www.youtube.com/watch?v=xKKVRf_EV3s
https://www.youtube.com/watch?v=xKKVRf_EV3s
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Ze gaan uit van valse tegenstellingen en cre-
eren zo een zeker wij-zij-gevoel. “De mensen 
die ze allochtonen noemen, denken de hele 
dag na over wat het betekent om te horen bij 
de mensen die ze allochtonen noemen. Bij ie-
dere sociale interactie worden ze eraan her-
innerd dat dit niet hun land is” (Vuistje, 2008)

De term ‘allochtoon’ is zowel een weten-
schappelijke als een populaire term. In het 

eerste geval wijst het op een persoon die 
achtergesteld is omwille van zijn afkomst, in 
het tweede geval wijst het op iemand die van 
vreemde afkomst is. Maar niet iedereen van 
‘vreemde afkomst’ ziet men als allochtoon. 
Men gebruikt de term vooral voor mensen 
met ‘roots’ buiten West-Europa en komend 
uit een ontwikkelingsland. Het is dus erg  
arbitrair gebruikt (Arnaut, 2009).

Mensenrechten
Al in 1948 werd het recht op asiel vastgelegd in 
de Universele Verklaring van de Rechten van 
de Mens. Zo staat in Artikel 14 van het verdrag:  
“Een ieder heeft het recht om in andere landen  
asiel te zoeken en te genieten tegen vervol-
ging.” Op deze manier werd al gauw na de 
Tweede Wereldoorlog duidelijk te kennen  
gegeven dat het recht op asiel fundamenteel is 
(Amnesty International, n.d.).

In 1951 kwam er dan het welbekende Vluchte-
lingenverdrag van de Verenigde Naties. In dit 
verdrag werd ‘een vluchteling’ gedefinieerd als 
“iemand die vervolging te vrezen heeft vanwe-
ge zijn ras, godsdienst of politieke overtuiging, 
of omdat hij/zij tot een bepaalde sociale groep 
behoort of een bepaalde nationaliteit heeft” 
(Amnesty International, n.d.).

Daar het VN-vluchtelingenverdrag beperkt 
was tot vluchtelingen binnen Europa, werd 
het even later aangevuld met een protocol. In 
1967 trad het Protocol betreffende de Status 
van Vluchtelingen in werking. Dit Protocol 
was gericht op vluchtelingen van waar ook ter  
wereld, en werd door meer dan honderd landen 
ondertekend (Amnesty International, n.d.).

Maar ‘het Verdrag’ en ‘het Protocol’ bieden niet 
noodzakelijk voldoende bescherming. Als een 
asielverzoek immers niet goed wordt onder-
zocht, bestaat er het risico dat mensen worden 
teruggestuurd naar een land waar ze gevaar  
lopen. Maar in artikel 3 van het Europees  
Verdrag inzake de Rechten voor de Mens 
(EVRM) is het non-refoulement beginsel  

opgenomen. Dit zorgt ervoor dat landen men-
sen niet kunnen dwingen om naar een land te 
gaan waar ze risico lopen op een onmenselijke 
behandeling (College voor de Rechten van de 
Mens, 2016).

Het recht op bescherming wordt dus gewaar-
borgd via verschillende verdragen en proto-
collen, maar ook na de erkenning stoppen de 
rechten van een vluchteling niet. In Artikel 1 
van de Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens staat immers dat alle mensen  
gelijk zijn. Het beginsel van non-discriminatie 
kan hier dan ook uit afgeleid worden (Diplo-
matie België, n.d.).

Vluchtelingen uit Tsjaad in Kameroen (©  Caritas International)
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Conflictzones
Anno 2016 vinden er heel wat conflicten plaats, wat zorgt voor een groot aantal vluchtelingen  
en ontheemden. Om maar enkele voorbeelden te geven:

• Midden-Oosten bv. Taliban in Afghanistan, burgeroorlog in Syrië, Koerdisch conflict

• Sub-Sahara Afrika bv. Boko Haram in Nigeria, Al-Shabaab in Somalië, politiek geweld in 
Burundi

• Zuidoost Azië bv. territoriale discussies in de Zuid-Chinese Zee, sektarisch geweld in Myanmar

• Noord-Afrika bv. burgeroorlog in Libië

• Centraal-Amerika bv. crimineel geweld in Mexico

• Europa bv. conflict in Oekraïne

In 2016 kwamen de meeste vluchtelingen in 
België uit Irak, Afghanistan en Syrië.

1. Irak
In 1979 kwam Saddam Hoessein aan de macht 
in Irak. Een langdurige rivaliteit met het buur-
land Iran heeft in 1980 geleid tot een oorlog. 
Door deze oorlog werd Irak opgezadeld met 
hoge schulden bij de golfstaten, waaronder 
Koeweit. 

Omdat Koeweit weigerde om de schulden 
te annuleren, viel Irak uiteindelijk Koeweit 
binnen (1ste Golfoorlog). Met de hulp van de 
Verenigde Staten werd de inval gestopt, en 
uiteindelijk werd Irak onderworpen aan eco-
nomische sancties. Deze sancties hebben ge-
leid tot een zware humanitaire crisis. 

In 2003 verergerde de situatie nog verder, 
toen George W. Bush besloot om Irak bin-
nen te vallen (met hulp van onder andere 
Groot-Brittannië en Australië). Hoessein 
werd immers verdacht van het bezit van wa-
pens voor massavernietiging. Maar de infor-
matie hieromtrent bleek niet correct. Toch 
bleven de troepen in Irak tot 2011. 

De dictator Saddam Hoessein werd opge-
pakt en opgehangen. Het hierdoor ontstane 
machtsvacuüm heeft geleid tot grote insta-
biliteit in het land. Soennitische en sjiitische 
militanten begonnen in opstand te komen 
tegen de buitenlandse bezetting. Uiteindelijk 
kwam er steeds meer polarisatie, en de ver-
schillende islamstromingen geraakten in de 
clinch met elkaar. Hierbij kwam ook nog de 
opkomst van Al Qaeda en Daesh. Uiteindelijk 
is het land in een burgeroorlog terecht geko-
men. Nog steeds vinden er op regelmatige  
basis aanslagen plaats (Peace Direct, 2016).

2. Afghanistan
Afghanistan is al lange tijd een woelig land 
door zijn geografische ligging en zijn grote 
verscheidenheid aan etnische groepen. 

In 1978 kwamen er revolutionairen aan de 
macht in Afghanistan. De mujahedeen daar-
entegen gingen niet akkoord met het beleid 
van de marxistisch-lenistische regering, en 
vielen aan. De regering vroeg en kreeg de 
steun van de Sovjet-Unie. Maar de Verenigde 
Staten zagen hun kans schoon om de Sov-
jet-Unie te verzwakken, en bewapende de 
mujahedeen. In 1989 trok de Sovjet-Unie zich 
uiteindelijk terug uit het conflict. Maar 2 mil-
joen mensen hadden hun leven verloren in 
het conflict, en velen waren gevlucht naar de 
buurlanden (waaronder Pakistan).

In 1992 kwam de communistische regering 
ten val. Maar de nieuwe regering werd niet 
door iedereen erkend. Dit heeft uiteindelijk 
geleid tot een burgeroorlog. De jaren 90 ken-
den ook de opkomst van de Taliban. Zij wer-
den sterk gesteund door Afghaanse vluch-

Conflict in Oekraïne (© Caritas international)
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telingen in Pakistan, die voornamelijk een 
militante versie van de islam hadden onder-
wezen gekregen. In 1996 slaagde de Taliban 
erin om de macht over te nemen. Osama Bin 
Laden zorgde voor financiële ondersteuning.

Na de aanslagen op het World Trade Center 
werd Osama Bin Laden snel aangewezen als 
verantwoordelijke. De Verenigde Staten voer-
den een tegenaanval uit en uiteindelijk werd 
de Taliban regering omvergeworpen in 2001. 
In 2014 werden de operaties gestaakt en werd 
de macht terug overgedragen aan Afghani-
stan. Maar tot op heden blijft de situatie in-
stabiel. Regelmatig vinden er nog aanslagen 
plaats in het land (Peace Direct, 2016).

3. Syrië
De zelfontbranding van Mohamed Bouazizi in 
Turkije, ontketende een ketting van reacties 
in de Arabische wereld. Ook in Syrië kwamen 
mensen op straat tegen de armoede, werkloos-
heid, onderdrukking en corruptie. Hiermee 
werden steeds meer mensen geconfronteerd, 
doordat ze door klimaatswijziging hun gron-
den hebben moeten achterlaten en naar de stad 
zijn getrokken (National Geographic, 2015). 

Maar de vreedzame protesten tegen het be-
leid van Bashar el-Assad zijn uitgemond in 
een burgeroorlog. Geleidelijk aan veranderde 
het conflict in een religieuze strijd. Er kwamen 
immers buitenlandse sjiitische troepen (Iran 
en Libanon) en een opmars van soennitische 
extremisten, waaronder DAESH (NRC, 2016). 
Volgens sommige bronnen zijn de kiemen 
voor het huidige conflict al vroeger gezaaid. 
Tijdens het Ottomaanse rijk waren christe-
nen, soennieten, sjiieten en joden vrij om hun 
geloof te belijden. Maar de Fransen wilden 
hun macht veilig stellen door verdeeldheid te 
creëren (NEMO, 2013).

Syrische vluchtelingen op bus (© Caritas international)

Vluchtelingen in en rond de conflictregio’s
De meeste ontheemden en vluchtelingen komen terecht in vluchtelingenkampen in eigen regio.

1. Syrisch conflict
Syrië telt een bevolking van ongeveer 23 mil-
joen inwoners. Hiervan beschouwde UNHCR 
in augustus 2016 ongeveer 5 miljoen mensen 
als ‘people of concern’. Op 16 augustus 2016 
stonden er 4.808.229 Syriërs geregistreerd 
als vluchteling. Hiervan verblijft circa een 
half miljoen mensen in Syrische kampen en 
ongeveer 1 miljoen Syriërs hebben asiel aan-
gevraagd in Europa (UNHCR, 2016).

In augustus 2016 stonden ruim één miljoen 
Syrische vluchtelingen geregistreerd in Liba-
non, en dit op een bevolking van ongeveer 4,5 
miljoen (UNHCR, 2016). De meeste vluchtelin-
gen verblijven daar in steden. Ze vinden onder-
dak bij gastgezinnen of leven in leegstaande 
gebouwen of zelfgemaakte hutten (Stichting 

Vluchteling, 2016). In Libanon worden er gro-
te inspanningen geleverd om de vluchtelingen 
goed op te vangen en te integreren in de maat-
schappij.

Heel wat vluchtelingenkinderen komen aan in Libanon. 
Caritas International organiseert bijlessen voor hen,  
zodat ze nadien kunnen aansluiten in de gewone scholen.

https://youtu.be/9P4aRoxO4Zc

https://youtu.be/9P4aRoxO4Zc
https://youtu.be/9P4aRoxO4Zc
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Maar ook andere buurlanden vangen veel 
vluchtelingen op, zoals Turkije en Jordanië.
In augustus 2016 verbleven ongeveer 80.000  
Syrische vluchtelingen in het grootste vluchte-
lingenkamp in Jordanië – Zaatari. De situatie 
is er schrijnend. Zo mogen Syriërs niet zomaar 
het kamp verlaten. Een Jordaniër moet steeds 
garant staan. Verder zijn er meldingen dat 
meisjes worden gedwongen om te trouwen, als 
gevolg van de moeilijke financiële situaties. Een 
deel van de Syrische vluchtelingen verblijft dan 
ook buiten de kampen. In Jordanië stonden 
er in augustus 2016 meer dan 600.000 Syri-
sche vluchtelingen geregistreerd, en dit op een  
bevolking van ongeveer 6,5 miljoen.

2. Andere conflicten
Hoewel we in de media vooral horen over 
de opvang van Syrische vluchtelingen, zoe-
ken natuurlijk ook andere vluchtelingen een  
opvangplaats. Ook Iraakse vluchtelingen 
zoeken hun toevlucht tot de buurlanden. Dit 
betekent dat Jordanië ook een grote instroom 
kent van Irakezen. Maar over heel de wereld 
zijn er vluchtelingenkampen. Zo vangt Paki-
stan veel Afghaanse vluchtelingen op. Som-
migen verblijven daar al tientallen jaren.  
In Kenia vind je dan weer honderdduizenden 
vluchtelingen uit Somalië (Stichting Vluchte-
ling, 2016). In Niger dreigt er een voedselte-
kort door het aantal mensen, dat vlucht voor 
Boko Haram (Nu, 2016).

Syrische vluchtelingen in Jordanië (© Caritas international)
Nigeriaanse vluchtelingen in Niger (© Caritas International)

Vluchtroutes naar Europa
Door het groot aantal conflicten, is ook een groot aantal mensen op de vlucht. Ze gebruiken  
verschillende vluchtroutes om in Europa te geraken. Sommige vluchtelingen komen per vlieg-
tuig. Maar door de hoge kost van valse papieren en de alsmaar verhoogde veiligheidsmaat-
regelen en controles, is het vliegtuig voor de meesten geen optie. De meest gebruikte routes 
gaan bijgevolg over het water. Via Libië en via Turkije is de oversteek naar Europa het kortste.

1. Route via Turkije
Hoewel de meeste vluchtelingen worden  
opgevangen in eigen land of regio, besluit 
een deel de tocht te maken naar Europa. Tot 
maart 2016 startte de meest gebruikte route 
in Turkije, bij Izmir. Via bootjes kon men van 
daaruit een korte oversteek van 10-20 km 
maken naar één van de Griekse eilanden. 

Vanuit Griekenland trok men dan door Mace- 
donië en verder via de Balkan. Via Kroatië en 

Slovenië kwam men in Oostenrijk en vervol-
gens Duitsland. 

Maar deze tocht werd steeds moeilijker. De 
Balkanroute werd afgesloten door de plaat-
sing van hekken en muren. Om Europa bin-
nen te geraken gaan vluchtelingen bijgevolg 
op zoek naar alternatieve routes. Sommigen 
trachten zelfs via Noord-Afrika tot in Italië of 
Spanje te geraken.
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Sinds 20 maart 2016 is er ook een nieuw  
akkoord in voege tussen Turkije en de Euro- 
pese Unie dat de route nog minder aantrek-
kelijk maakt. Elke persoon die illegaal aan-
komt in Griekenland kan vanaf 20 maart 
teruggestuurd worden naar Turkije indien 
de asielaanvraag wordt geweigerd of indien 
hij/zij geen asiel aanvraagt in Griekenland. 
Voor elke illegaal aangekomen migrant die 
wordt teruggestuurd naar Turkije, zal Euro-
pa een vluchteling opvangen die momenteel 
verblijft in een Turks vluchtelingenkamp.  
De voorrang zal gegeven worden aan mensen 
die niet hebben geprobeerd om de grens ille-
gaal over te steken. Het effectief terugsturen 
van migranten is van start gegaan op 4 april 
2016. Tussen begin april en half mei 2016 
werden 350 mensen teruggestuurd. Sinds 
het nieuwe akkoord zitten er 4.000 personen 
vast in Griekenland, wachtend op het ant-
woord op hun asielaanvraag. En dit bovenop 
de 50.000 mensen die er al aanwezig waren 
(EU-commissie, 2016).

2. Route via Noord-Afrika
Een tweede route vertrekt in Noord-Afrika 
(Libië, Tunesië). Van daaruit moet een over-
steek van enkele honderden kilometer wor-
den gemaakt, richting Europa (vaak eilanden 
nabij Italië bv. Lampedusa en Malta). Deze 
route is gevaarlijker, maar je komt wel recht-

streeks in de Schengenzone terecht (Europa 
Nu, 2016).

Niet enkel de oversteek vormt een gevaar, ook 
het verblijf in Libië is niet zonder risico’s. Mi-
granten worden vaak het slachtoffer van ver-
krachting, marteling en ontvoering door men-
senhandelaren en –smokkelaars. Daarnaast 
worden verschillenden ook uitgebuit door 
werkgevers op hun weg, en belanden ze in een 
quasi slavernij (Amnesty International, 2015).

3. Legale weg
Landen zoals Italië en Griekenland dragen 
zware lasten in Europa. Ze ontvangen heel 
wat vluchtelingen, en de opvang is niet altijd 
zoals het hoort. Om de druk wat af te laten, 
stelde de Europese Commissie in 2015 voor 
om 160.000 mensen die bescherming nodig 
hebben, te hervestigen in andere landen bin-
nen de Europese Unie. In de praktijk bleek het 
aantal hervestigingen in 2015 en 2016 echter 
beperkt (Europese Commissie, 2016).

De hervestiging vanuit de conflictregio’s 
verloopt nog moeizamer. In juli 2015 beloof-
den de Europese regeringsleiders om 22.000 
vluchtelingen over te nemen die nog niet in 
de EU zijn, maar ook hier verschilt de praktijk 
(Leijendekker, 2015). Legaal zijn de opties dan 
ook sterk beperkt.

Vluchtelingenstromen zijn België niet vreemd. Tijdens de 80-jarige oorlog (1568-1648) viel 
Antwerpen in handen van Spaanse katholieken. Verschillende protestantse Antwerpenaren 
sloegen op de vlucht en trokken richting Holland. Dit heeft mede geleid tot de grote 
economische boost en de Gouden Eeuw. Ook tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog 
sloegen mensen op de vlucht voor het geweld. Voor de Belgen was het niet altijd zo 
gemakkelijk om te verblijven in een ander land. De Belgen werden soms aanzien als een 
nutteloze groep, als profiteurs. Maar nu zijn de rollen omgedraaid. In laatste decennia is 
de stabiliteit in België sterk gestegen en kwam er meer immigratie. Vluchtelingen zoeken 
hun toevlucht tot het veilige en welvarende België. De grootste pieken in aantal nieuwe 
vluchtelingen waren in 1992 (Bosnische burgeroorlog), 2000 (regularisatiecampagne 
Verhofstadt) en nu (Syrisch conflict en strijd tegen Daesh) (Isgeschiedenis, 2016).

Vluchtelingen in België 

1. Overzicht van de procedure
De huidige asielprocedure trad in werking op 
1 juni 2007. Eerst dient een asielzoeker asiel 
aan te vragen. Dit kan bij de douane op de 

luchthaven of bij de Dienst Vreemdelingenza-
ken (DVZ). Het is DVZ die de aanvraag regis-
treert en nagaat of België verantwoordelijk is 
voor de procedure. 
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Na de registratie volgt er een interview bij het 
Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelin-
gen en Staatlozen (CGVS). Het is hier dat de 
beslissing wordt genomen. Tijdens de proce-
dure en tot twee maanden na de uitspraak kan 
de asielzoeker opvang krijgen. 

Als een andere Europese lidstaat verantwoor-
delijk is, mag België de asielzoeker doorver-
wijzen. Dit is het gevolg van een verdrag dat 
werd aangenomen in 1990 in Dublin, dat stelt 
dat een asielzoeker slechts in één van de lid-
staten asiel kan aanvragen.

2. Aankomst in België
Personen die met het vliegtuig aankomen in 
België moeten naar het transitcentrum Cari-
cole in Steenokkerzeel. Zij verblijven daar tot 
hun asielaanvraag is behandeld. Dit nieuwe 
transitcentrum vervangt het vroegere transit-
centrum 127 in Melsbroek én het INAD-cen-
trum op de luchthaven van Zaventem, waar 
geen humane opvang meer mogelijk was.

Wie over land is gekomen, kan terecht bij de 
Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) vlakbij sta-
tion Brussel-Noord, voor een asielaanvraag.

DVZ registreerde 35.476 asielaanvragen in 
2015. Er waren toen 60.7% positieve beslis-
singen. In 2016 is het aantal asielaanvragen 
gedaald. In februari 2016 werden er 1.523 per-
sonen als asielzoeker in België geregistreerd. 
Dit is ongeveer een derde van het maandelijks 
gemiddeld aantal personen (5.885) dat in de 
piekperiode augustus – december 2015 een 
asielaanvraag indiende. 

Deze terugval in asielaanvragen is een alge-
mene tendens in Europa. Net als in 2015 ko-

men ook dit jaar asielzoekers voornamelijk 
uit Afghanistan, Syrië en Irak (CGVS, 2016).

3. Opvang van asielzoekers
Tijdens de asielprocedure verblijven asielzoe-
kers in individuele of collectieve opvang. In 
eerste instantie is de opvang collectief, maar 
na zes maanden kunnen mensen een verzoek 
indienen voor individuele opvang (De Kamer, 
2016).

Caritas International heeft er bewust voor ge-
kozen mee te werken aan het individuele op-
vangmodel. Tot op heden worden asielzoekers 
bij ons opgevangen in individuele woningen 
waarbij de mensen een grotere autonomie ge-
nieten, zich makkelijker kunnen integreren in 
de lokale gemeenschap en het kost de overheid 
minder dan de collectieve opvang. 

Opdat geen enkele asielzoeker op straat zou 
moeten overnachten tijdens de crisisperiode 
(najaar 2015) heeft Caritas International ook 
tijdelijke, collectieve opvangstructuren geo-
pend. Deze opvangplaatsen worden nu gelei-
delijk afgebouwd. 

Naast Caritas International zijn er nog tal 
van andere organisaties die collectieve op-
vang voorzien, waaronder Fedasil en het Rode 
kruis. In april 2016 telde België 92 opvang-
centra (Fedasil, 2016). Hierbij kunnen we twee 
soorten asielcentra onderscheiden. Een geslo-
ten opvangcentrum is een asielcentrum waar 
asielzoekers opgesloten zitten. Er zijn 5 geslo-
ten centra in België, beheerd door de Dienst 
Vreemdelingenzaken: Transitcentrum Cari-
cole, Repatriëringscentrum 127bis, Centrum 
in Merksplas, in Brugge en in Vottem (Fedasil, 
2016). Een open opvangcentrum is een asiel-

Procedure (Bron: CGVS)
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centrum waar asielzoekers vrij in en uit mo-
gen lopen. Bv. de tijdelijke Caritas opvang in 
Scherpenheuvel-Zichem.

Een aparte procedure wordt toegepast voor 
niet-begeleide minderjarige asielzoekers. Hun 
opvangtraject verloopt in drie fasen:
Fase 1: In het observatie- en oriëntatiecentrum 
(2-4 weken) wordt nagegaan of de jongeren in-
derdaad minderjarig zijn. Daarnaast maakt 
men ook een eerste medische, psychologische 
en sociale profielschets. 
Fase 2: De jongeren gaan naar een afzonder-
lijke leefgroep in een collectieve opvang (4-12  
maanden).
Fase 3: Vanaf 16 jaar worden ze voorbereid op 
begeleid individueel wonen.
(Kruispunt Migratie-Integratie, 2016)

4. Het interview
Normaliter binnen enkele weken na de regis-
tratie – maar tijdens crisisperiodes loopt deze 
duur vaak op – nodigt het Commissariaat-Ge-
neraal voor de Vluchtelingen en Staatlozen 
(CGVS) de asielzoeker uit voor een interview. 
Het CGVS verleent asiel en geeft documenten 

af aan mensen op de vlucht voor vervolging, 
oorlog of geweld. Het is hier dat het onderzoek 

wordt gevoerd en de beslissing genomen.

Als de asielzoeker niet akkoord gaat met de 
beslissing van het CGVS, mag hij beroep 
aantekenen bij de Raad voor Vreemdelin-
genbetwistingen (RvV). Zodra de RvV een 
eindbeslissing heeft genomen, wordt de asiel-
procedure afgesloten. Wel blijft er nog de mo-
gelijkheid om een cassatieberoep in te dienen 
bij de Raad van State (Fedasil, 2016).

Op het einde van de procedure volgt het ver-
dict. Sinds 2006 bestaan er drie mogelijke 
verdicten: erkenning als vluchteling, subsidi-
aire bescherming of uitwijzing. Volgens de wet 
van 28 april 2016 zou er een beslissing moeten 
vallen binnen de 9 maanden na de asielaan-
vraag; Deze termijn kan nog verlengd worden 
met twee maal drie maanden, in geval van 
complexe dossiers (De Kamer, 2016).

5. De verblijfsvergunning
De subsidiaire bescherming is een tijdelijk 
statuut. De eerste keer is je verblijfvergunning 
een jaar geldig. Na een jaar wordt nagegaan of 
de situatie in je land van herkomst opnieuw 
veilig is. Als het land op de lijst staat van vei-
lige landen, krijg je geen verlenging van je 
verblijfsvergunning en moet je terugkeren. Je 
kunt dan niet langer in België blijven. Is het 
land nog steeds onveilig, dan kan je nog twee 
keer een verlenging van je verblijfsvergunning 
van twee jaar krijgen. De situatie wordt dus 
opnieuw gecontroleerd na 3 jaar en 5 jaar in 
België. Indien de situatie nog steeds onveilig is 
na 5 jaar, mag je onbeperkt in België verblijven 
(Kruispunt Migratie-Integratie, 2016).
Dit was anders voor het statuut van erkend 
vluchteling. De erkenning als vluchteling gaf 
onmiddellijk recht op onbeperkt verblijf in 
België, maar sinds midden 2016 is ook dit sta-
tuut tijdelijk de eerste 5 jaar. Bovendien zijn er 
nu mogelijkheden voorzien om de erkenning 
in te trekken, bijvoorbeeld bij het plegen van 
een zwaar crimineel feit of wanneer de per-
soon een gevaar vormt voor de nationale vei-
ligheid (De Kamer, 2016). 

Eens je erkend bent, wordt men ingeschreven 
in het vreemdelingenregister. Je kan dan in de 
gemeente waar je woont een identiteitsdocu-
ment aanvragen. De elektronische vreemde-

Bewoners van het open centrum in Scherpenheuvel-Zichem  
(© Caritas international)

Gehoorzaal CGVS (Bron: CGVS)
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lingenkaart is, zoals de identiteitskaart voor 
Belgen, 5 jaar geldig.

Je hebt voortaan, zolang je verblijfsvergun-
ning geldig is, dezelfde rechten en plichten. Je 
kunt bijvoorbeeld gaan werken zonder dat je 
daarvoor een arbeidskaart moet aanvragen.

Je mag naar het buitenland reizen. (Mensen 
met subsidiaire bescherming dienen hiervoor 
wel nog een geldig identiteitsbewijs van hun 
land van herkomst te hebben.) Maar wanneer 
je besluit naar het land te reizen vanwaar je 
gevlucht bent, riskeer je je verblijfsvergunning 
in België te verliezen.

Na 5 jaar legaal verblijf in België kan je de 
Belgische nationaliteit aanvragen. Hieraan 
zijn een aantal voorwaarden verbonden. Voor 
meer informatie hierover, zie website Kruis-
punt Migratie-Integratie.

6. Integratie en gezinshereniging
Caritas International begeleidt erkende 
vluchtelingen en mensen met subsidiaire be-
scherming in hun administratieve stappen en 
hun integratieproces. Omdat wij het recht op 
een gezinsleven als fundamenteel beschou-
wen en van oordeel zijn dat gezinshereniging 
essentieel is voor een duurzame integratie, 
worden gezinnen ook ondersteund in hun 
gezinsherenigingsprocedure. Gezinshereni-
ging is er enkel voor partner en minderja-

rige kinderen (en eventueel meerderjarige 
kinderen met een beperking). Niet-begeleide 
minderjarigen kunnen ook hun ouders laten 
overkomen. De dienst Tracing van het Rode 
Kruis Vlaanderen helpt om familieleden op 
te sporen.

Familieleden die naar België komen via ge-
zinshereniging krijgen ook een tijdelijke ver-
gunning. Na vijf jaar wordt deze vergunning 
pas definitief. Bijgevolg lopen overgekomen 
partners een groot risico op uitzetting, wan-
neer ze scheiden van hun partner in de eerste 
vijf jaar dat ze verblijven in België. Het wets-
voorstel van 2 maart 2016 is bovendien heel 
streng voor fraude. Mensen die betrapt wor-
den op valse huwelijken of papieren kunnen 
op elk moment nog hun verblijfsrecht verlie-
zen (De Kamer, 2016).

7. Re-integratie
Caritas International werkt sinds 2004 aan 
re-integratie na vrijwillige terugkeer. Om een 
duurzame terugkeer van migranten of (ex-)
asielzoekers te kunnen waarmaken is het 
‘vrijwillige’ aspect van essentieel belang: de 
terugkeer moet een persoonlijke beslissing 
blijven. Daarnaast is het belangrijk het 
vertrek goed voor te bereiden en ervoor te 
zorgen dat terugkeerders in hun land van 
herkomst ondersteuning krijgen om opnieuw 
te integreren.

Dienst re-integratie bij Caritas International  
(© Caritas international)

 Identiteitsdocument (Bron: Irisnet)
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Theologie
In dit onderdeel geven we verwijzingen naar enkele inspirerende documenten aangaande de theo-
logie van de migratie. Samen belichten ze verschillende invalshoeken rond het thema ‘migratie’.

• Paus Franciscus (2015). Migranten en 
vluchtelingen dagen ons uit. Het antwoord 
van het evangelie van barmhartigheid. 
Geraadpleegd op 26 augustus 2016 via 
http://aartsbisdom.nl  

• Paus Franciscus (2013). Migranten en 
vluchtelingen: op weg naar een betere wereld. 
Geraadpleegd op 24 augustus 2016 via 
http://www.rkdocumenten.nl  

• Castillo Guerra, J.E. (2008). A Theology 
of Migration: Toward an Intercultural 
Methodology. In  Groody, D. & Campese, 
G. (Red.), A Promised Land, A Perilous 
Journey: Theological Perspectives on 
Migration. Notre Dame University Press. 
 
Ass. Prof. Guerra heeft heel wat geschreven 
rond migratie. Hij definieert theologie 
van de migratie als ‘een contextuele 
theologische reflectie op het fenomeen van 
de menselijke mobiliteit, de ontvangst, het 
wortelen en het samenleven met mensen 
met een andere culturele of religieuze 
oriëntatie’. In zijn werk focust hij vooral 
op de ontwikkeling van een interculturele 
methodologie.  

• Ihs (2016). Daniel Izuzquiza Sj. Geraadpleegd 
op 25 juli 2016 via http://www.jezuieten.org  
 
Volgens de Spaanse jezuïet Daniel Izuzquiza 
is het niet voldoende om te beamen dat 
we broeders zijn. Hij heeft een politieke 
theologie van de migratie geconstrueerd die 
de eucharistie als vertrekpunt neemt.  
Hij is overtuigd dat eucharistie alleen niet 
volstaat. Er moet ook actie volgen. Dit houdt 
in dat we de diversiteit moeten aanvaarden 
en discriminatie bestrijden. We moeten ook 
een lans breken voor de politieke en sociale 
rechten van migranten 

• McGrath, A. (1996). Conclusion. In Stanley 
et al. (Red.), Four views on Salvation in a 
Pluralistic World. MI: Zondervan. 

In ‘Conclusion’ spreekt de auteur over de 
uitdaging van de idee dat er maar één weg is 
naar God. Hij gaat in op vier verschillende 
perspectieven. 

• Battistella, G. (2003). The Human Rights of 
Migrants: A Pastoral Challenge. In Campese, 
G & Ciallella, P. (Red.), Migration, Religious 
Experience, and Globalisation. Center of 
Migration Studies. 
In dit werk gaat men in op sociale 
rechtvaardigheid en religieuze ervaring. 

• Bergant, D. (2003). Ruth: The Migrant Who 
Saved the People. In Campese, G & Ciallella, 
P. (Red.), Migration, Religious Experience, 
and Globalisation. Center of Migration 
Studies. 
 
Een interessant verhaal dat aansluit bij 
het thema, is het verhaal van Ruth. Het 
verhaal gaat over meer dan gastvrijheid. Bij 
gastvrijheid gaat het vaak over op termijn 
iets terugkrijgen. Jij bent welkom bij mij 
en ik bij jou. Maar bij een vreemdeling ben 
je niet zeker dat je iets zal terugkrijgen. De 
relatie is asymmetrisch. De vreemdeling 
is afhankelijk van jou. Boaz in het verhaal 
van Ruth staat als voorbeeld voor echte 
herbergzaamheid. Bij Boaz geldt niet ‘eigen 
volk eerst’.  
 
Dit verhaal kan nu nog veel voor ons 
betekenen. Zo krijgen we de duidelijke 
boodschap dat het land niet van ons is, 
maar van God. Migranten hebben recht op 
waardigheid. We dienen ze te respecteren 
als we bevrijding willen. Daartegenover 
staat wel dat migranten zich aan de wetten 
van het land moeten houden, en moeten 
samenwerken met anderen. 
 
Stef Bos heeft over het verhaal van Ruth 
een lied geschreven: my land is jou land. 
Zelf is hij verhuisd van Nederland naar 
België, en heeft hij in Zuid-Afrika gewoond. 
Door zijn ervaringen begrijpt hij dat je als 

http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=5289
http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=5289
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vreemdeling altijd blijft houden van de 
plek waar je vandaan komt, maar dat het 
ook nodig is om zich over te geven aan de 
nieuwe plek. 

• Blume, M.A. (2003). Migration and the 
Social Doctrine of the Church. In Campese, 
G. & Ciallella, P. (Red.), Migration, Religious 
Experience, and Globalisation. Center of 
Migration Studies. 
 
In dit artikel gaat Blume in op de sociale 
leer van de Kerk. Migratie zorgt ervoor dat 
er een roep is naar waardigheid, solidariteit 
en gemeenschap. En dit zijn nu net de pijlers 
van de sociale leer van de Kerk. Het zijn 
niet zomaar humanitaire idealen. Het is 
een samenvatting van wat Jezus Christus 
uitriep. In de sociale leer van de Kerk staat 
duidelijk dat elke persoon het recht heeft 
op leven, en op activiteiten om zich te 
onderhouden. Wanneer dat recht in gevaar 
is, hebben ze het recht om hun leven ergens 
anders te herbeginnen.  

• Marrujo, O.R. (2003). Immigrants at Risk, 
Immigrants as Risk: Two Paradigms of 
Globalization. In Campese, G & Ciallella, P. 
(Red.), Migration, Religious Experience, and 
Globalisation. Center of Migration Studies. 
 
Marrujo gaat in dit artikel in op twee 
paradigma’s van globalisering. Wanneer 
we spreken over vluchtelingen, komen 
al gauw twee verschillende visies naar 
boven. Men kan de vluchteling bekijken als 
kwetsbaar, iemand die hulp en bescherming 
nodig heeft. Of men kan de vluchteling 
bekijken als een bedreiging, een risico. 
Wanneer men de vluchteling bekijkt vanuit 
zijn/haar perspectief, dan heeft men oog 
voor zijn/haar hoop, dromen en lijden. 
Dan ligt de focus niet langer op nationale 
grenzen, maar op onze gemeenschappelijke 
mensheid.  

• Schreiter, R. (2003). Theology’s Contribution 
to (Im)migration. In Campese, G & Ciallella, 
P. (Red.), Migration, Religious Experience, 
and Globalisation. Center of Migration 
Studies. 
 

Theologie kan bijdragen aan een beter 
begrip van de wereld van vandaag. In zijn 
werkt stel Schreiter drie verschillende 
manieren voor, waarop theologie kan 
bijdragen tot de gesprekken rond migratie. 
Ten eerste vermeldt hij de mogelijkheid 
om te vertrekken van Bijbelse figuren 
en verhalen. Ten tweede kunnen ook 
de bredere thema’s binnen de theologie 
gebruikt worden als startpunt (bv. 
Bijbelse bezorgdheid voor de vreemde, 
en verzoening). En ten slotte kan de 
theologie ook gebruikt worden om kritiek te 
leveren op huidige visies (bv. kritiek op de 
ongelijkheid in de wereld). 

• Snyder et al. (2013). Theologies and Ethics of 
Migration: Muslim and Christian Perspectives. 
In J. Garnett & A. Harris (Red.), Rescripting 
Religion in the City: Migration and Religious 
Identity in the Modern Metropolis. Ashgate. 
 
In dit werk gaat Snyder onder andere in op 
de verwachtingen naar de Kerk toe. Een 
zeer relevant thema, daar er in de actualiteit 
(in de loop van 2015) regelmatig de vraag 
verscheen: en wat doet de Kerk nu? 

• Sweeden, N.B. (2015). Church on the Way: 
Hospitality and Migration. Pickwick. 
 
Sweeden behandelt het onderwerp 
‘gastvrijheid’. Als er iets verwacht wordt 
van christenen, dan is het wel gastvrijheid. 
Gastvrijheid is een eeuwenoude traditie, en 
niet enkel in het christelijke geloof. Vaak 
hield het in dat de gastheer een maaltijd en 
een slaapplaats aanbood. Maar dan gaat 
het om éénrichtingsverkeer. Sweeden heeft 
het in zijn werk over de nood aan volledige 
deelname van de gemarginaliseerde 
personen. Bovendien stelt hij de vraag 
wat gastvrijheid is. Het Noorden heeft een 
verantwoordelijkheid in de ongelijkheid in 
de wereld. Als we eerst alles afnemen en dan 
onze deur open zetten, kunnen we dan wel 
spreken van gastvrijheid?
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Het thema aanpakken in de klas
1. De godsdienstleerkracht als rolmodel

Lesgeven rond het thema diversiteit betekent 
ook diversiteit omarmen in de dagelijkse klas- 
praktijk. En dit is volledig in lijn met de uit-
spraken van Belgische bisschoppen over hun 
verwachtingen naar godsdienstleerkrachten 
toe (zie dossier ‘godsdienstleerkracht van-
daag’ op de Thomaswebsite):

• bijdragen aan een verbindend school- en 
klasklimaat 

• vooroordelen loslaten

• levensbeschouwelijke communicatie 
stimuleren

• levensbeschouwelijke diversiteit 
respecteren

• betrokkenheid tonen

• een voortrekkersrol nemen 

• solidariteit tonen

• goede relaties opbouwen met de leerlingen 
en andere leerkrachten

(Thomaswebsite, 2016)

2. Didactiek
In deze In de Kijker geven we impulsen en 
suggesties met aandacht voor hart, hoofd en 
handen. 
 
 
 

• Hart
Wanneer je rond dit thema werkt, wil je een 
zekere emotionele betrokkenheid creëren 
bij je leerlingen. Leerlingen zullen hun eigen 
houding in vraag moeten stellen, en via inle-
ving en ontmoeting verder groeien.  

• Hoofd
Daarnaast is correcte informatie essentieel. 
Zeker in een wereld waar de media vaak zor-
gen voor een vertekend beeld. Maar welke 
kennis wensen we op te bouwen? Het is be-
langrijk dat leerlingen een zo ruim mogelijk 
beeld ontwikkelen, en zicht krijgen op de on-
derlinge afhankelijkheid. Om dit te realise-
ren kan je als leerkracht in polyvalente teams 
werken. Verbreding en verdieping zijn hier 
kernwoorden.

• Handen
De opgedane kennis, inzichten, emoties heb-
ben tot uiteindelijk doel dat leerlingen over-
gaan tot actie. Uiteindelijk wensen we dat 
leerlingen gaan bijdragen aan een waarachti-
ge en verdraagzame manier van samenleven 
(Van Ongevalle, 2015).

Noodhulp voor Oekraïne (© Caritas international)
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Impulsen en didactische suggesties

1. Bijbelverhaal 
Het verhaal over de geboorte van Mozes  
tijdens de onderdrukking in Egypte (Hoofd-
stuk 1 en een deel van hoofdstuk 2 uit de  
Willibrordbijbel). 

Impuls
Hoofdstuk 1

Israël in Egypte onderdrukt
[1] DIT zijn de namen van de zonen van Isra-
el die in Egypte gekomen waren met Jakob, 
ieder met zijn familie: [2] Ruben, Simeon, 
Levi, Juda, [3] Issakar, Zebulon, Benjamin, 
[4] Dan, Naftali, Gad en Aser. [5] Het aantal 
afstammelingen van Jakob bedroeg in to-
taal zeventig. Jozef was daarvoor al in Egyp-
te gekomen. [6] Jozef en al zijn broers en alle 
mensen van die generatie stierven. [7] Maar 
de Israëlieten waren vruchtbaar en breidden 
zich uit, zij werden zeer talrijk en sterk, zodat 
het land vol van hen raakte. [8] Toen kwam er 
in Egypte een nieuwe koning aan de macht, 
die Jozef niet gekend had. [9] Hij sprak tot 
zijn volk: ‘Luister eens, die Israëlieten wor-
den te talrijk en te sterk. [10] Wij dienen dus 
verstandige maatregelen tegen hen te nemen 
om te voorkomen dat zij nog talrijker wor-
den. Als wij in oorlog raken, zullen zij zich bij 
onze tegenstanders aansluiten, strijd voeren 
tegen ons en uit het land wegtrekken.’ [11] 
Toen stelden ze werkbazen over het volk aan, 
om hen door dwangarbeid* te onderdruk-
ken. De Israëlieten moesten voor de farao de 
proviandsteden Pitom en Raämses bouwen. 
[12] Maar hoe men hen ook onderdrukte, ze 
bleven groeien in aantal en zich steeds meer 
vermenigvuldigen, zodat de Egyptenaren er 
bang van werden, [13] en zij dwongen de Is-
raëlieten om zware arbeid te verrichten. [14] 
Ze maakten hun het leven zuur door hen hard 
te laten werken in steenbakkerijen* en op het 
land. Dat was het zware werk waar zij hen toe 
dwongen.
     

[15] Ook richtte de koning van Egypte zich tot 
de Hebreeuwse vroedvrouwen, de ene heette 
Sifra, de andere Pua, [16] en sprak: ‘Wanneer 
jullie de Hebreeuwse vrouwen helpen bij de 
bevalling, let dan goed op het geslacht van het 
kind; is het een jongen dan moet je het doden, 
is het een meisje dan kun je het laten leven.’ 
[17] Maar de vroedvrouwen vreesden God en 
gaven geen gehoor aan het bevel van de ko-
ning; ze lieten de jongens in leven. [18] Toen 
liet de koning van Egypte de vroedvrouwen 
bij zich komen en vroeg: ‘Wat moet dat, waar-
om laten jullie die jongens in leven?’ [19] De 
vroedvrouwen antwoordden: ‘De Hebreeuwse 
vrouwen zijn nu eenmaal niet zoals de Egyp-
tische: ze baren zo vlug dat ze hun kind ter 
wereld brengen nog voordat de vroedvrouw 
erbij is.’ [20] God zegende de vroedvrouwen; 
en het volk bleef zich maar uitbreiden en werd 
zeer talrijk. [21] Omdat de vroedvrouwen God 
vreesden, schonk Hij hun nakomelingen. [22] 
Toen beval de farao al zijn onderdanen: ‘Iede-
re jongen die geboren wordt moet u in de Nijl 
gooien; de meisjes kunt u in leven laten.’

Hoofdstuk 2

Geboorte van Mozes
[1] Een man uit de stam Levi huwde een meis-
je uit die stam. [2] De vrouw werd zwanger en 
bracht een zoon ter wereld. Toen zij zag hoe 
mooi het kind was, hield zij het drie maanden 
lang verborgen. [3] Maar toen zij geen kans 
meer zag hem nog langer verborgen te hou-
den, nam zij een mandje van riet, streek het 
dicht met aardhars en pek en legde het kind 
erin. Toen zette zij het tussen het riet aan de 
oever van de Nijl. [4] Op enige afstand stelde 
de zuster van het kind zich verdekt op, om te 
zien wat er zou gebeuren. [5] De dochter van 
de farao ging naar de Nijl om te baden, ter-
wijl haar dienaressen op en neer bleven lopen 
langs de oever van de rivier. Ineens zag zij het 
mandje tussen het riet en stuurde haar sla-
vin om het te halen. [6] Zij maakte het open, 

Leven in conflict
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keek erin en daar lag een schreiend jongetje. 
Vol medelijden riep zij: ‘Dit is een Hebreeuws 
kind!’ [7] Toen kwam de zuster van het kind 
aan de dochter van de farao vragen: ‘Zal ik bij 
de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan 
zoeken, om het kind voor u te voeden?’ [8] 
De dochter van de farao antwoordde: ‘Ja, doe 
dat.’ Het meisje snelde weg en haalde de moe-
der van het kind. [9] De dochter van de farao 
beval haar: ‘Neem dit kind mee en voed het 
voor mij; ik zal u er persoonlijk voor belonen.’ 
De vrouw nam het kind mee en voedde het. 
[10] En toen het kind opgegroeid was, bracht 
zij het terug naar de dochter van de farao. 
Deze nam hem als haar eigen zoon aan. Zij 
noemde hem Mozes. ‘Want’, zo zei ze, ‘ik heb 
hem uit het water gehaald.’
(Bron: www.willibrordbijbel.nl)

Didactische suggesties
Het Israëlitische volk werd onderdrukt in 
Egypte. Het wordt immers een steeds gro-
ter volk, en de Egyptenaren zien dit als een 
bedreiging. Verschillende Israëlieten werden 
onderworpen aan slavernij. Jonge kinderen 
werden gedood. Jammer genoeg kunnen er 
overeenkomsten gevonden worden met de 
actualiteit, vandaag de dag. 

Laat de leerlingen eerst de inhoud van de Bij-
beltekst bespreken:

• Wie is er betrokken in deze verhalen?

• Zijn de betrokkenen migranten of 
vluchtelingen?

• Waar komen ze vandaan en waar gaan ze 
naartoe?

• Waarom trekken ze weg?

• Hoe zouden deze mensen zich voelen, in 
deze omstandigheden?

Vervolgens kan je hen gelijkenissen en 
verschillen laten zoeken met het thema 
migratie heden ter dag. Hiervoor dienen ze 
toegang te hebben tot betrouwbare bronnen.
Mogelijke verbanden, bv.

• Situatie in huidig Egypte: moeilijkheden 
die kopten ondergaan

• Situatie Israël-Palestina

• Situatie in België: We zien een opkomst van 
extreem rechts, en van moslimextremisme. 
Het samenleven verloopt niet altijd even 
vlot. Laat de leerlingen nadenken hoe dat 
komt. Wat zijn de gevolgen hiervan? Wat is 
er nodig om te zorgen voor verandering?

2. Artikelen

Impuls
• Artikel ‘Staat Libanon op de rand van een 

burgeroorlog?’  
http://www.mo.be/nieuws/oorlog-syri-
groeiende-escalatie-libanon 

• Artikel ‘Cultuurreligieuze achtergrond van 
de spanningen in Kosovo’  
http://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/
cultuurreligieuze-achtergrond-van-de-
spanningen-in-kosovo/ 

• Artikel ‘Religie grote factor in Syrisch 
conflict’ 
http://nos.nl/artikel/360905-religie-grote-
factor-in-syrisch-conflict.html 

• Artikel ‘De Taliban zijn het kleinste 
probleem van Afghanistan’ 
http://www.mo.be/analyse/de-taliban-zijn-
het-kleinste-probleem-van-afghanistan 

• Artikel ‘Wat leert het monsterverbond 
tussen Koerden en sjiieten ons over de 
toekomst van Irak?’ 
http://www.mo.be/analyse/wat-leert-het-
monsterverbond-tussen-koerden-en-
sjiieten-ons-over-de-toekomst-van-irak 

• Artikel ‘Minstens 1000 burgerdoden in 
Nigeria sinds januari’ 
http://www.mo.be/nieuws/minstens-1000-
burgerdoden-nigeria-sinds-januari 

• Artikel ‘Noodhulp voor verplaatste perso-
nen en gastgezinnen in kuststrook Syrië’ 
http://www.caritasinternational.be/nl/
projects/noodhulp-ontwikkeling/midden-
oosten/syrie-nl/noodhulp-aan-ontheemde-
syriers-en-lokale-gemeenschappen-in-de-
kustregio/

http://www.willibrordbijbel.nl
http://www.mo.be/nieuws/oorlog-syri-groeiende-escalatie-libanon
http://www.mo.be/nieuws/oorlog-syri-groeiende-escalatie-libanon
http://www.mo.be/nieuws/oorlog-syri-groeiende-escalatie-libanon
http://www.mo.be/nieuws/oorlog-syri-groeiende-escalatie-libanon
http://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/cultuurreligieuze-achtergrond-van-de-spanningen-in-kosovo/
http://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/cultuurreligieuze-achtergrond-van-de-spanningen-in-kosovo/
http://nos.nl/artikel/360905-religie-grote-factor-in-syrisch-conflict.html
http://nos.nl/artikel/360905-religie-grote-factor-in-syrisch-conflict.html
http://www.mo.be/analyse/de-taliban-zijn-het-kleinste-probleem-van-afghanistan
http://www.mo.be/analyse/de-taliban-zijn-het-kleinste-probleem-van-afghanistan
http://www.mo.be/analyse/wat-leert-het-monsterverbond-tussen-koerden-en-sjiieten-ons-over-de-toekomst-van-irak
http://www.mo.be/analyse/wat-leert-het-monsterverbond-tussen-koerden-en-sjiieten-ons-over-de-toekomst-van-irak
http://www.mo.be/analyse/wat-leert-het-monsterverbond-tussen-koerden-en-sjiieten-ons-over-de-toekomst-van-irak
http://www.mo.be/nieuws/minstens-1000-burgerdoden-nigeria-sinds-januari
http://www.mo.be/nieuws/minstens-1000-burgerdoden-nigeria-sinds-januari
http://www.caritas-int.be/nl/project/noodhulp-voor-verplaatste-personen-en-gastgezinnen-kuststrook-syrie
http://www.caritas-int.be/nl/project/noodhulp-voor-verplaatste-personen-en-gastgezinnen-kuststrook-syrie
http://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/midden-oosten/syrie-nl/noodhulp-aan-ontheemde-syriers-en-lokale-gemeenschappen-in-de-kustregio/
http://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/midden-oosten/syrie-nl/noodhulp-aan-ontheemde-syriers-en-lokale-gemeenschappen-in-de-kustregio/
http://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/midden-oosten/syrie-nl/noodhulp-aan-ontheemde-syriers-en-lokale-gemeenschappen-in-de-kustregio/
http://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/midden-oosten/syrie-nl/noodhulp-aan-ontheemde-syriers-en-lokale-gemeenschappen-in-de-kustregio/
http://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/midden-oosten/syrie-nl/noodhulp-aan-ontheemde-syriers-en-lokale-gemeenschappen-in-de-kustregio/
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Didactische suggesties
Aan de hand van de artikelen kun je onder an-
dere verder ingaan op hoe geloven en belangen 
personen kunnen verdelen. Het artikel over 
noodhulp kan dan weer aanzetten tot naden-
ken over mogelijke acties. Op die manier kun je 
het onderwerp verbreden en verdiepen.

Voor een analyse van de artikelen hebben de 
leerlingen heel wat kennis nodig en moeten ze 
verbanden kunnen leggen. Deze kennis kun je 
op verschillende manieren opbouwen. Zo kun 
je gaan voor een eerder narratieve aanpak, een 
eerder communicatieve aanpak of een com-
binatie van beiden. Hieronder geven we een 
voorbeeld van de communicatieve aanpak. 
Het voordeel van deze aanpak is dat we aan de 
slag gaan met de diversiteit van de klas.

En hoe beter de diversiteit gebruiken, dan door 
de leerlingen in groep te laten werken. Hier ge-
ven we een voorbeeld van een complementair 
groepswerk: de jigsawmethode. De jigsawme-
thode is een coöperatieve techniek waarbij de 
inbreng van elke leerling noodzakelijk is. Om 
de jigsawmethode toe te passen, dienen vol-
gende stappen gevolgd te worden:

• Verdeel de leerlingen in jigsawgroepen bv. 4 
groepen van 5-6 leerlingen. 

• Duid in elke groep een leider aan. 

• Verdeel de inhoud in 5-6 onderdelen (bv. per 
conflictgebied).

• Vraag de groepen om elk lid van de groep 
een onderdeel te geven.

• Vraag elke leerling informatie op te zoeken 
over zijn/haar onderdeel (artikel als 
uitgangspunt, maar verder opzoekwerk naar 
oorzaken, verbanden).

• Vraag de leerlingen die hetzelfde onderdeel 
hadden, samen plaats te nemen in een 
expertgroep, zodat ze hun informatie 
kunnen samenvoegen. Laat hen een 
samenvatting maken, die ze elk zullen delen 
met hun eigen jigsawgroep.

• Laat elke leerling de samenvatting over zijn/

haar onderdeel delen met de andere leden 
van zijn/haar groep.

• Bij de afsluiting van de activiteit is het 
cruciaal dat de leerlingen alle onderdelen 
samenbrengen en de verbanden tussen 
de onderdelen bespreken. De leerlingen 
kunnen de verbanden aantonen door op een 
creatieve manier aan de slag te gaan. 

• Het voordeel van deze actieve methode is 
dat leerlingen geen passieve ontvangers 
zijn. Ze gaan zelf actief de kennis verwerken. 
Deze methode zorgt voor een grote 
betrokkenheid van de jongeren, en dit is ook 
één van de krachten ervan. Verder helpt het 
ook om leerlingen attitudes en vaardigheden 
bij te brengen waaronder: 
– interculturele vaardigheden  
– zelfgestuurd werken 

 
3. YouTube fragment:  
‘Ainkawa Mall, Erbil, Iraq’

Impuls
Videofragment over Syrische kinderen in Irak,  
die zeggen dat ze ISIS vergeven.
https://www.youtube.com/watch?v=Wsxw_
x4HIC4

Didactische suggesties
Laat de leerlingen eerst hun feedback geven 
over het fragment. Welke gevoelens en idee-
en wekt dit bij hen op? In deze fase kan er 
best nog geen ruim debat worden gevoerd. Er 
moet vooral wat tijd gegeven worden om de 
emoties te kanaliseren. De link kan gemaakt 
worden met Lukas (23:34-43).
 
Vervolgens kunnen ze het standpunt lezen van 
Paus Benedictus XVI: ‘Stop bloedvergieten in 
Syrië’. http://www.knack.be/nieuws/wereld/
paus-benedictus-xvi-stop-bloedvergieten-
i n - s y r i e/a r t i c l e - n o r m a l-7 5 5 8 8 . h t m l 
 
Na deze input kan een carrousselgesprek 
georganiseerd worden. Hierbij wordt er 
gewerkt met een dubbele kring. Elke leerling 
staat tegenover een partner, om de minuut 
wordt er doorgeschoven;

http://www.knack.be/nieuws/wereld/paus-benedictus-xvi-stop-bloedvergieten-in-syrie/article-normal-75588.html
http://www.knack.be/nieuws/wereld/paus-benedictus-xvi-stop-bloedvergieten-in-syrie/article-normal-75588.html
http://www.knack.be/nieuws/wereld/paus-benedictus-xvi-stop-bloedvergieten-in-syrie/article-normal-75588.html
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Vragen voor het gesprek:

• Hoe moeten we met kwaad omgaan?

• Is het rechtvaardig dat kwaad altijd bestraft 
wordt?

• Dient genade onvoorwaardelijk te zijn?

• Dient genade er te zijn op voorwaarde van 
berouw?

• Is het rechtvaardig om te vergeven zonder 
straffen?

• Moeten we verplicht vergeven?

• Is er een verschil tussen vergeving en ver-
zoening?

• Hoe vaak moet je vergeving geven?

• Kunnen we alles vergeven?

• Is een mens gelukkiger als hij kan vergeven? 

• Kan er zonder vergeving een toekomst 
zijn?

• Hoe kan je wrok overwinnen?

• Is vergeving een gevolg van rationele over-
weging?

• Zal God uiteindelijk alles vergeven? 

 
 
 
 
 
 

4. Videofragment ‘thuisland’ 

Impuls

Deze video is ontwikkeld door R. Demyttenaere,  
student journalistiek, op vraag van Caritas 
International. Het eerste deel van de video 
(00:00 tot 02:30) toont het verhaal van Aws 
Adnan, die opgroeide in Irak. Hij vertelt over 
het leven in conflictgebied.

Didactische suggesties
Laat de leerlingen hun gevoelens en ideeën 
delen. Confronteer de leerlingen vervolgens 
met volgende uitspraak (Sweeden, 2015): 
Sweeden stelt de vraag wat gastvrijheid is. 
Het Noorden heeft een verantwoordelijkheid 
in de ongelijkheid in de wereld. Als we eerst 
alles afnemen en dan onze deur open zetten, 
kunnen we dan wel spreken van gastvrijheid?
Laat de leerlingen eerst voor zichzelf defi-
niëren wat gastvrijheid wil zeggen. Houd 
vervolgens een gesprek over de uitspraak. 

• Wat zijn hun eerste reacties, emoties …?

• Kunnen ze tegenargumenten bedenken?

• Kunnen ze redenen bedenken die deze uit-
spraak staven?

• Hoe kunnen we gastvrij zijn?

https://youtu.be/8Fiv5NEZ7H4

https://youtu.be/8Fiv5NEZ7H4
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Vluchtelingen in Hongarije (© Caritas international)

Na aanslag Boko Haram (© Caritas international)

Op de vlucht

1. Fotomateriaal 

Impuls  

Didactische suggesties
Een beeld zegt meer dan een woord. Het is 
dan ook interessant om fotomateriaal te  
gebruiken uit de actualiteit over de vluchte-
lingencrisis. De leerlingen mogen dan één of 
meerdere foto’s uitkiezen, die hen aanspre- 

 
 
 
 

 
 
 
 

ken. Bij deze foto’s plakken de leerlingen dan 
post-its met hun indrukken.
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2. Beroemdheden 

Impuls
Mika werd geboren in 1983 in Libanon. Het 
jaar voor zijn geboorte viel Israël Libanon 
binnen. Bij de terugtrekking van Israël viel 
het Libanese leger helemaal uit elkaar. Dit 
zorgde voor een lage interne veiligheid. 

Rita Ora werd geboren in 1990 in Kosovo. 
Haar moeder is katholiek en haar vader mos-
lim. De ouders zijn gevlucht omwille van poli-
tieke redenen, toen Rita 1 jaar oud was. Er was 
immers de ongerustheid over de vervolging 
van etnische Albanezen bij de opsplitsing van 
Joegoslavië. 

De vader van Phara de Aguirre kwam als 
vluchteling naar België. In Spanje was er im-
mers een burgeroorlog uitgebroken. Tijdens 
de Spaanse Burgeroorlog werden 32.000 kin-
deren naar het buitenland geëvacueerd. 5.000  
 
 

ervan komen in België bij pleeggezinnen te-
recht. Zo ook de vader van Phara de Aguirre. 

Didactische suggesties
Laat de leerling vertellen of ze vluchtelingen 
kennen. Vraag hen ook naar het beeld dat ze 
hebben van vluchtelingen. 

Activeer hun voorkennis rond het thema. En-
kele suggesties:

• In groepjes een mindmap maken over vluch-
telingen en daarna klassikaal bespreken. Dit 
kan ook digitaal met de app Mindmeister.

• Gedachten registreren. Geef de leerlingen 2 
minuten en laat hen alles opschrijven waar-
aan ze denken bij het woord ‘vluchtelin-
gen’. De bedoeling is dat ze elke gedachte 
opschrijven, ook eventuele aarzelingen. De 
leerlingen mogen niet stoppen met schrijven 
tot de 2 minuten voorbij zijn. Met deze activi-
teit krijg je niet alleen een zicht op de kennis, 
maar ook op de attitudes wat betreft vluch-
telingen.

Waarschijnlijk heersen er bepaalde vooroor-
delen rond vluchtelingen. Haal er daarom dan 
de foto’s bij van de beroemdheden en vertel 
hun verhaal. Door de verhalen van beroemd-
heden te gebruiken, beseffen leerlingen dat het 
geen ver-van-hun-bed-show is. En kunnen ze 
hun ideeën rond ‘een vluchteling’ bijstellen.

Foto Mika (Bron: Caserta News)

Foto Rita Ora (Bron: CNN)

Foto Phara De Aguirre (Bron: Belga)
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3. De Samaritaan 
Een man die van Jeruzalem naar Jericho 
reist, komt onderweg in de problemen.  
De man is in nood, maar velen lopen hem 
gewoon voorbij. Een Samaritaan helpt hem 
echter wel. (Lukas 10:25-37, uit de Willibrord-
bijbel)

Impuls
Gesprek met een wetgeleerde; gelijkenis van 
een barmhartige Samaritaan

     [25] Daar kwam een wetgeleerde naar Hem 
toe om Hem op de proef te stellen. ‘Rabbi,’ zei 
hij, ‘wat moet ik doen om deel te krijgen aan het 
eeuwig leven?’ [26] Hij zei tegen hem: ‘Wat staat 
er in de wet geschreven? Hoe leest u dat?’ [27] 
Hij gaf ten antwoord: ‘U zult de Heer uw God 
liefhebben* met heel uw hart, met heel uw ziel, 
met heel uw kracht en met heel uw verstand, 
en uw naaste als uzelf.’ [28] Hij zei tegen hem: 
‘Juist geantwoord! Doe dat en u zult leven.’

     [29] Maar hij wilde zich rechtvaardigen en 
vroeg aan Jezus: ‘Ja maar, wie is mijn naaste?’ 
[30] Jezus* nam weer het woord en zei: ‘Op 
reis van Jeruzalem naar Jericho viel iemand in 
handen van rovers. Ze schudden hem uit, mis-
handelden hem en lieten hem halfdood achter. 
[31] Toevallig kwam er een priester langs die 
weg; hij zag hem, maar liep in een boog om hem 
heen. [32] Ook een Leviet die voorbijkwam en 
hem zag, liep in een boog om hem heen. [33] 
Toen kwam er een Samaritaan langs die op reis 
was; hij zag hem en was ten diepste met hem 
begaan. [34] Hij ging naar hem toe, goot olie en 
wijn op zijn wonden en verbond ze. Toen zette 
hij hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar 
een herberg, waar hij hem verder verzorgde. 
[35] De volgende ochtend haalde hij twee dena-
riën tevoorschijn en gaf ze aan de waard. “Zorg 
voor hem,” zei hij, “en als u nog meer kosten 
moet maken, zal ik ze u op mijn terugreis ver-
goeden.” [36] Wie van die drie is naar uw me-
ning de naaste geweest van de man die in han-
den van de rovers was gevallen?’ [37] Hij zei: 
‘Hij die hem barmhartigheid heeft bewezen.’ 
Jezus zei tegen hem: ‘Doe dan voortaan net als 
hij.’(Bron: www.willibrordbijbel.nl)

Didactische suggesties
Het verhaal van de Samaritaan heeft sterke 

gelijkenissen met de verhalen van vele vluch-
telingen. Zij vluchtten weg van een conflict. 
Ze zijn in nood, maar niet iedereen is bereid te 
helpen. Velen zouden liever hebben dat ze op-
gevangen worden in een ander land of ver van 
hun huis. Maar er zijn ook mensen die met 
plezier willen helpen. Er zijn ook mensen die 
hun huis openstellen of helpen als vrijwilliger. 

Na het bespreken van het verhaal, kan je 
vooraan in de klas een lege stoel plaatsen. 
De leerling die op de stoel gaat zitten, dient 
zich in te leven in verschillende personages: 
de vluchteling, de gastheer, de man die voor-
bijloopt. Laat de andere leerlingen vragen aan 
hen stellen. Een alternatief is om de leerlin-
gen een dagboek te laten schrijven. Laat de 
leerlingen schrijven over een dag in het leven 
van een vluchteling. 

Onderstaande vragen kunnen helpen bij het 
schrijven:

• Wat zijn de grootste uitdagingen? 

• Hoe pak je die uitdagingen aan? 

• Welke hulp zou je appreciëren? 

• Wat kom je onderweg tegen? 

• Wil je terug naar huis? 

• Hoe voel jij je nu je al je bezittingen hebt 
moeten achterlaten?

• Je moet vertrekken met een kleine rugzak. 
Wat neem je mee? 

• Hoe voel jij je nu je een deel van je familie 
hebt moeten achterlaten? 

• Waar ben je bang voor? 

• Wat mis je van je thuisland? 

• Hoe ga je om met de onzekerheid (lot fami-
lieleden, eindbestemming)?

Helemaal interessant wordt het als er in de 
diepte wordt gegaan. Volgende tabel kan hier-
bij een leidraad vormen:

www.willibrordbijbel.nl
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Focus  
(persoon in de kijker) Feiten (wat je ziet)

Interpretatie  
(waarom zou  
die persoon  

zo reageren?)

Waarden  
(welke waarden  
zijn belangrijk  

voor die persoon?)

Welk mens-,  
wereld- en  

godsbeeld past  
bij deze persoon

Slachtoffer

Samaritaan

Man die voorbij loopt

4. Videofragment ‘vluchtweg’ 

Impuls

https://youtu.be/1WN48EG2gz4

Deze video is ontwikkeld door R. Demyttenae-
re, student journalistiek, op vraag van Cari-
tas International. Aws (uit Irak) en Jonathan 
(uit Burundi) vertellen in dit filmpje over hun 
vluchtroute.

Didactische suggesties
Naar aanleiding van de video kan een gesprek 
worden gehouden in kleine groepen. Nadien 
kan het opengetrokken worden naar de hele 

klasgroep, waarbij de leerkracht begeleidt. 
Mogelijke vragen:

• Wat betekent het onderwerp voor mij? 

• Wat raakt me? 

• Met welke vragen zit ik?

• Wat betekent het onderwerp voor het chris-
tendom?

• Wat leeft er rond het onderwerp in de actu-
aliteit?

Bovendien kan de video als ingangspoort 
worden gebruikt om zich verder in te leven in 
de situatie van mensen op de vlucht. Zo kan 
er een inlevingsdag op school worden geor-
ganiseerd. 

Hierbij een suggestie voor een spel:

Introductie

De leerlingen worden verdeeld in gezinnen 
(A, B …). Iedereen krijgt een identiteit. Elk ge-
zin ontvangt een startbudget.

https://youtu.be/1WN48EG2gz4
https://youtu.be/1WN48EG2gz4
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A

vader
46 jaar

chronisch ziek
kan zwemmen

5000 euro

moeder
32 jaar

kan niet zwemmen

zoon 
7 jaar

kan niet zwemmen

dochter 
3 jaar

baby 
6 maand

B

vader
48 jaar

kan zwemmen
4000 euro

moeder
42 jaar

kan zwemmen

zoon 
17 jaar

wil dokter worden
kan zwemmen

zoon
15 jaar

kan zwemmen
houdt van voetbal

dochter 
12 jaar

kan niet zwemmen

C

moeder
38 jaar
christen

kan zwemmen
1000 euro

oma
69 jaar
christen

heeft astma

dochter
15 jaar

draagt geen 
hoofddoek

zoon 
13 jaar

zoon
10 jaar

D

nonkel
34 jaar

kan zwemmen
1000 euro

vader
32 jaar

kan zwemmen
1000 euro

moeder
31 jaar

kan zwemmen
1000 euro

zoon
5 jaar

neef
2 jaar

E

neef
2 jaarvader

52 jaar
kan zwemmen

6000 euro

moeder
48 jaar

kan niet zwemmen

zus
44 jaar

kan niet zwemmen
1000 euro

dochter
19 jaar

kan zwemmen
wil naar unief

pleegzoon
17 jaar

kan niet zwemmen

Spelinhoud

Fase 1: Conflictzone (in de klas)

Elk gezin mag 3 zaken uitkiezen die ze meenemen (bv. GSM, water, lunchpakket …).  
De rest moeten ze achterlaten. 

Fase 2: Op de vlucht (in de omgeving)

De leerlingen worden meegenomen op een lange tocht (5 uur). Onderweg wordt hen elk uur 
een dilemma voorgelegd. Ze moeten keuzes maken die bepalend zijn voor het vervolg. 

Dilemma 1: Verder wandelen of meegaan met mensensmokkelaars die beloven om je naar 
Europa te brengen (5000 euro)?

Verder wandelen Geen consequenties

Mensensmokkelaars Wie meegaat met de mensensmokkelaars, komt terecht in mensenhandel. Ze worden 
opgesloten in een klein lokaal. Al hun bezittingen worden afgenomen.
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Dilemma 4: De omwonenden zijn al die hordes vluchtelingen beu. De overheid stuurt een bus 
zodat jullie direct naar het vluchtelingenkamp gaan. Het aantal plaatsen is wel beperkt (10). 
Wie gaat er mee?

Verder wandelen Iedereen tussen 3 en 7 jaar is uitgeput. Ze kunnen niet meer te voet verder.  
De familie moet op de locatie blijven wachten.  
Ze worden pas op het einde naar het kamp gebracht.

Met de bus Wie meerijdt met de bus, wordt opgewacht door een grote groep.  
Die groep gooit eieren en maakt duidelijk dat ze niet welkom zijn.  
Ze moeten voorbij de protesterende groep om in het kamp te geraken.

Illegaal oversteken De militairen wachten je op. Alle mannen tussen 20 en 40 jaar worden gedood. 
(De ‘gedode leerlingen’ worden observatoren. Zij noteren hun bevindingen en 
bedenkingen. Op het einde van het spel delen ze hun ideeën met de anderen.)

Blijven wachten Er is een aanval. Uiteindelijk sterft iedereen onder de 5 jaar en boven de 60 jaar.  
De vrouwen worden verkracht. De overlevenden gaan verder.

Dilemma 2: Je bent aan een grens gekomen. Steek je illegaal over of blijf je wachten?

Niet op ingaan Geen consequenties

Wel op ingaan De man betaalt correct en neemt het meisje mee.

Dilemma 3: Een man stelt voor om de dochters te kopen. Hij zal onmiddellijk een bruidsschat 
betalen van 5000 euro. Hiermee kun je later de reis naar Europa bekostigen.

Dilemma 5: Naar Europa gaan (over het water) met Ahmed voor 3000 euro per persoon of 
met Youssef voor 1000 p.p., of in het vluchtelingenkamp blijven?

Naar Europa met Ahmed Van wie met Ahmed meegaat, sterven alle kinderen en volwassenen,  
die niet konden zwemmen. De rest bereikt Europa.

Naar Europa met Youssef Youssef gaat er met al het geld vandoor. Ze kunnen kiezen om alsnog met Ahmed 
mee te gaan of om in het kamp te blijven.

In kamp blijven Van diegenen die in het kamp blijven, sterft uiteindelijk iedereen onder de 5 jaar 
door ziektes.
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Fase 3: eindbestemming (op de speelplaats)

Vluchte-
lingenkamp

De speelplaats is onderverdeeld in verschillende hoeken. In elke hoek is een begeleider  
die de leerlingen informeert, de nodige materialen bezorgt, toezicht houdt en nabespreekt. 
Volgende hoeken kan je voorzien:

Onderdak
Materiaal: dekens, karton, platen
Taak leerlingen: Een eigen onderdak bouwen. Elke persoon krijgt slechts 2 m² ruimte. 
Nabespreking: Hoe is dit onderdak in vergelijking met jullie eigen thuis?  
Heb je voldoende privacy? Voel je je veilig?

Water
Materiaal: bidon met 10 liter water, lijst met hoeveel water elke taak verbruikt
Taak leerlingen: Noteren wat ze gaan doen met die 10 liter op een dag. Laat hen bepalen  
hoeveel water ze voor elke taak zullen gebruiken (drinken, afwas, was, koken, …) 
Leuk extraatje: Laat hen hun haar wassen met zo weinig mogelijk water.
Nabespreking: Wat verbruikt veel water? Wat is het belangrijkste? Wat zijn de moeilijkheden?

Voedsel
Materiaal: aansteker, papier, ingrediënten, takken
Taak leerlingen: Een sobere maaltijd klaarmaken en opeten.
Leuk extraatje: Laat hen ook takken verzamelen om een vuurtje te maken.
Nabespreking: Hebben ze hier voldoende aan? Zouden ze dit elke dag aankunnen?

Gezondheid
Materiaal: bouwmaterialen
Informatie: Er is 1 toilet per 20 personen. Soms zijn dat gaten in de grond.
Taak leerlingen: Nadenken wat de gevolgen zijn van een gebrek aan sanitair.
Leuk extraatje: Eventueel kunnen de leerlingen een buitentoilet bouwen.
Nabespreking: Hoe proper zouden de toiletten zijn? Wat gebeurt er als het hevig regent? 

School
Materiaal: boeken in vreemde talen
Taak leerlingen: Opdracht uitvoeren die in een andere taal wordt gegeven.
Leuk extraatje: Eventueel kan een ouder gevraagd worden om een les te geven in  
een andere taal.

Nabespreking: Hoe is het als je lange tijd niet naar school bent geweest?  
Hoe is het om les te volgen samen met jongere kinderen? Hoe is het om niet te kunnen volgen? 
Hoe is het om de taal niet te begrijpen?

Europa In België moeten ze opnieuw keuzes maken.
Asiel aanvragen of niet? Geen asiel aanvragen, is terugkeren naar eigen land. 
Voor wie wel asiel aanvraagt, wordt de procedure gestart.  
De helft wordt geweigerd en wordt teruggestuurd.
Wie is goedgekeurd, mag blijven en gezinshereniging aanvragen.  
Enkel partners en minderjarige kinderen mogen overkomen.
Wie in Europa blijft, krijgt een deftige maaltijd aangeboden.
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Nabespreking

• Welke keuzes hebben jullie gemaakt? 

• Wat waren de moeilijkheden bij het maken van keuzes? 

• Waarop hebben jullie jullie gebaseerd om de keuze te maken? 

• Wat waren de gevolgen van jullie keuzes? 

• Zouden jullie andere keuzes maken nu jullie de gevolgen kennen? 

• Zouden jullie dezelfde keuzes gemaakt hebben als dit in het echte leven was? 

• Waren er elementen die jullie oneerlijk vonden?  

• Welke gevoelens riep dit spel op? 

• Heeft dit spel jullie geholpen om jullie in te leven in de situatie van vluchtelingen? 

• Wat werd er wel en niet nagebootst door dit spel? 

• Hoe heeft het jullie beeld van de vluchtelingencrisis veranderd?

5. TV-programma  
’Terug naar eigen land’ 

Impuls
‘Die mensen worden echt als beesten 
behandeld’
Welke behandeling van vluchtelingen is 
menswaardig?

‘Het doet mij een beetje denken aan deportatie’
Welke gelijkenissen en verschillen merken 
we op?

‘Ik verloor 13 familieleden op zee’
Moet Europa meer mogelijkheden geven 
aan vluchtelingen om legaal naar Europa te 
komen?
Moeten mensen verhinderd worden om via 
bootjes te komen?
Is een grote reddingsoperatie op zee een 
goed idee (bv. Mare Nostrum)?

Didactische suggesties
Laat de leerlingen scènes bekijken van het 
tv-programma ‘Terug naar eigen land’. Laat 
de leerlingen zelf uitspraken selecteren waar-
mee ze al dan niet akkoord gaan. Op basis 
hiervan kun je een groepsdiscussie in de klas 
houden.

http://www.vier.be/terugnaareigenland

http://www.vier.be/terugnaareigenland


32

6. Cartoons 

Impuls

Didactische suggesties
Sprekende beelden stralen een zekere kracht 
uit. Bovendien sluiten cartoons goed aan bij 
de leefwereld van jongeren. Cartoons werpen 
een kritische blik op de actualiteit. Ze kunnen 
aanzetten tot denken en helpen om de ver-
schillende opvattingen naar de oppervlakte te 
brengen. Hun meningen kunnen ook naast de 
christelijke visie gelegd worden.

Toch moet je een zekere voorzichtigheid aan 
de dag leggen bij het gebruik van cartoons. 
Cartoons kunnen door sommigen als grappig 
worden aanzien, maar voor anderen schok-
kend of beledigend zijn.

Mogelijke vragen die je bij de cartoons kunt 
stellen:

• Worden wij overspoeld door vluchtelingen? 

• Moeten we alle vluchtelingen die naar 
Europa komen opvangen? 

• Maakt het uit of vluchtelingen moslim of 
christen zijn?  

• Draagt iedereen voldoende zijn steentje bij? 

• Hoe kunnen we een menswaardig antwoord 
bieden op de vluchtelingencrisis? 

• Wat is rechtvaardig? 

Hierbij is het belangrijk dat argumenten ook 
gestaafd (of ontkracht) worden op basis van 
feiten (bv. cijfermateriaal) – zie het deel ‘ach-
tergrondinformatie’ in deze ‘In de Kijker’.

7. Krantenartikel 

Impuls
Paus Franciscus neemt 12 Syrische vluchte-
lingen mee naar Vaticaan. (Nieuwsblad, 2016)

Didactische suggesties
Aan de hand van het artikel over paus Fran-
ciscus kun je een gesprek op gang brengen 
rond 

• Christelijke visie

• Solidariteit 

• De christelijke voorkeur voor de arme,  
de vijand en de vreemdeling

• Het christelijk verzet tegen onrecht

• De invloed van levensbeschouwing  
op het ethisch denken en handelen 

8. YouTube film:  
‘What does it mean to be a refugee?’  

Impuls
YouTube filmpje dat informatie bezorgt over 
de weg van vluchtelingen:
http://ed.ted.com/lessons/what-does-it-
mean-to-be-a-refugee-benedetta-berti-and-
evelien-borgman

Cartoon Latuff (Bron: Latuff Cartoons)

Cartoon Granlund (Bron: Political Cartoons)

http://ed.ted.com/lessons/what-does-it-mean-to-be-a-refugee-benedetta-berti-and-evelien-borgman
http://ed.ted.com/lessons/what-does-it-mean-to-be-a-refugee-benedetta-berti-and-evelien-borgman
http://ed.ted.com/lessons/what-does-it-mean-to-be-a-refugee-benedetta-berti-and-evelien-borgman
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1. YouTube fragment  
‘So you think you can stay.’  
 
Impuls
So you think you can stay is een campagne 
van een Noorse organisatie voor asielzoe-
kers. Ze hebben een parodie gemaakt op het 
bekende programma So you think you can 
dance.

Didactische suggesties
Het YouTube-fragment kun je gebruiken om 
de aandacht te trekken van de leerlingen. Op 
basis van dit fragment kun je een discussie 
voeren over de rechten van vluchtelingen.

2. ROB-tv: Achter de kasteelmuren 

Impuls
Via de opnames van ROB-tv kun je achter de 
muren kijken van het tijdelijke opvangcen-
trum in Scherpenheuvel, gerund door Caritas 
International. Er wordt ingegaan op verschil-
lende thema’s bv. familie, thuisland.

https://www.youtube.com/watch?v=oDJ-
Wo1LKXMk

Didactische suggesties
Via de afleveringen van ROB-tv kun je op ver-

schillende thema’s inzoomen. Waarschijnlijk 
zitten de leerlingen hierna met tal van vragen. 
Laat hen al hun vragen opschrijven en tracht 
er een antwoord op te bieden in de loop van 
een lessenreeks of project.

Een mogelijkheid is om met de leerlingen een 
opvangcentrum te bezoeken. Een bezoek aan 
een opvangcentrum brengt de vluchtelingen-
problematiek tot leven.

Door een bezoek te brengen aan een opvang-
centrum kunnen de leerlingen:

• Kennismaken met het dagelijkse leven in 
een opvangcentrum 

• Kennismaken met de functies van een 
opvangcentrum  

• Kennismaken met de mogelijkheden en de 
beperkingen 

• Kennismaken met de bewoners van een 
opvangcentrum 

• In gesprek gaan met asielzoekers 

• Kennismaken met alternatieve visies rond 
het thema, door in dialoog te gaan met 
anderen. 

3.Verklaring van de bisschoppen van 
België

Impuls
Hierbij enkele fragmenten uit de Verklaring 
van de Bisschoppen van België (13 oktober 
2015).

In een vreemd land 

Didactische suggesties
Laat de leerlingen zelf een filmpje ontwik- 
kelen, waarin ze hun kennis en emoties kwijt 
kunnen. Dit kan gebruikt worden als verwer-
king. Een mogelijkheid is een stop-motion 
film. Hiervoor bestaan tal van interessante 
apps. Ter inspiratie:

https://www.youtube.com/
watch?v=rRiOCOoJMIM

https://www.youtube.com/watch?v=2zaS1-
DN79w

https://www.youtube.com/watch?v=E0vd-8pAl_g
https://www.youtube.com/watch?v=oDJWo1LKXMk
https://www.youtube.com/watch?v=oDJWo1LKXMk
https://www.youtube.com/watch?v=oDJWo1LKXMk
https://www.youtube.com/watch?v=rRiOCOoJMIM
https://www.youtube.com/watch?v=rRiOCOoJMIM
https://www.youtube.com/watch?v=2zaS1-DN79w
https://www.youtube.com/watch?v=2zaS1-DN79w
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Wij zijn getuigen, maar niet zomaar toeschou-
wers. Als christenen is het onze evangelische 
plicht aan de zijde te staan van mensen die lij-
den. Wij kunnen niet anders. “Ik was vreem-
deling en jullie hebben mij opgenomen”, zegt 
Jezus in het evangelie van Mattheüs (Mt 
25,35).

Als bisschoppen zijn wij, samen met vele 
christenen, met mensen van alle gezindten, 
met onze kerkelijke organisaties en bewe-
gingen, bijzonder bekommerd om het lot van 
mensen die gedwongen en zonder houvast, 
zonder begeleiding en soms zonder uitzicht 
in ons land terechtkomen.

De achtergronden en redenen voor die ont-
wrichtende migraties zijn heel divers en 
complex. Maar altijd weten wij dat mensen 
hun land slechts verlaten omdat zij de hoop 
koesteren elders een beter leven te vinden. 
Wanneer mensen oorlogen, onderdrukking, 
honger, grote armoede, vervolging en discri-
minatie ontvluchten, liggen structurele op-
lossingen niet kant-en-klaar. Iedereen weet 
dat gedwongen migratie slechts zal ophouden 
als, in de landen van oorsprong, de woon-, 
werk- en leefomstandigheden ten gronde ge-
zond zullen zijn.

Omdat wij wel getuigen zijn, maar niet zo-
maar toeschouwers, mogen onze diepe be-
kommernissen ten aanzien van die complexe 
fenomenen ons nooit beletten vragen te stel-
len en antwoorden te zoeken. Hoe kunnen en 
willen wij als Kerk in België en als christelijke 
gemeenschappen, omgaan met vluchtelingen 
en migranten? Wat verwachten zij van ons? 
Wat kunnen wij gemeenschappelijk hebben?
(…)
Onlangs hebben wij, elk in ons eigen bisdom, 
open en gesloten instellingen voor migranten 
en vluchtelingen bezocht. Het zijn plaatsen 
waar mannen en vrouwen en hun kinderen 
leven in afwachting van een beslissing over 
hun toekomst: ofwel kunnen zij in ons land 
blijven ofwel moeten ze terugkeren naar de 

plaats vanwaar ze kwamen. Tijdens die ont-
moetingen hoorden wij hun angsten, hun 
frustraties, het bange wachten, de grote onze-
kerheid. En wij kwamen onder de indruk van 
de begeleiders die met veel zorg en tact de 
mensen zo goed ondersteunen in die moei-
lijke omstandigheden. In verband met de ge-
sloten centra – detentiecentra – stellen wij de 
vraag: heeft een samenleving het recht men-
sen van hun vrijheid te beroven omdat hun 
asielaanvraag nog hangende is of omdat ze 
geen officiële documenten kunnen voorleg-
gen? Zijn mensen zonder geldige documen-
ten, ook na een grondige screening, dan cri-
minelen of een gevaar voor de samenleving? 

In verband met migranten die in terugkeer-
huizen wonen en wachten, stellen wij de 
vraag: worden zij echt voorbereid om waardig 
en met een ernstig en stabiel perspectief naar 
hun land terug te keren? Wat is dus een cor-
recte onthaalpolitiek als we ons bewust zijn 
van de gelijkwaardigheid van alle mensen, 
zonder onderscheid? Kan het politieke beleid 
van ons land ook weerstand bieden tegen een 
vrees van de bevolking, tegen de druk van 
zijn kiezers, als humaniteit voorrang moet 
krijgen?

Didactische suggesties
De vragen uit de verklaring kunnen gebruikt 
worden voor een groepsdiscussie:

• Hoe kunnen en willen wij omgaan met 
vluchtelingen en migranten?  

• Wat verwachten zij van ons? 

• Heeft een samenleving het recht mensen 
van hun vrijheid te beroven omdat hun 
asielaanvraag nog hangende is of omdat 
ze geen officiële documenten kunnen 
voorleggen? 

• Wat is een correcte onthaalpolitiek als we 
ons bewust zijn van de gelijkwaardigheid 
van alle mensen, zonder onderscheid?
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4. ‘De Zeven Werken van  
Barmhartigheid’ 

Impuls
1. De hongerigen voeden
2. De naakten kleden
3. De dorstigen drinken geven
4. De doden begraven
5. De gevangenen bezoeken
6. De zieken bezoeken
7. De vreemdelingen onderdak bieden

Het oordeel van de Mensenzoon
[31] Wanneer de Mensenzoon* komt, bekleed 
met zijn heerlijkheid en rondom Hem alle en-
gelen, dan zal Hij plaatsnemen op de troon van 
zijn heerlijkheid. [32] Alle volkeren zullen vóór 
Hem bijeengebracht worden, en Hij zal ze van 
elkaar scheiden, zoals een herder de schapen 
van de bokken scheidt. [33] De schapen zal Hij 
aan zijn rechterhand opstellen, de bokken aan 
zijn linkerhand. [34] Dan zal de koning tegen 
hen die aan zijn rechterhand staan zeggen: 
“Kom, gezegenden van mijn Vader, neem het 
koninkrijk in bezit dat vanaf het begin van de 
schepping voor jullie klaar ligt. [35] Want Ik 
had honger en jullie hebben Me te eten gege-
ven, Ik had dorst en jullie hebben Me te drin-
ken gegeven, Ik was vreemdeling en jullie 
hebben Me opgenomen. [36] Ik was naakt en 
jullie hebben Me gekleed, Ik was ziek en jullie 
hebben naar Me omgezien, Ik zat in de gevan-
genis en jullie kwamen naar Me toe.” [37] Dan 
zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: 
“Heer, wanneer hebben we U hongerig gezien 
en U te eten gegeven, of dorstig en U te drin-
ken gegeven? [38] Wanneer hebben we U als 
vreemdeling gezien en U opgenomen, of naakt 
en hebben we U gekleed? [39] Wanneer heb-
ben we U ziek of in de gevangenis gezien en 
zijn we naar U toe gekomen?” [40] De koning 
zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie, alles 
wat je voor één van deze minste broeders van 
Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan.” [41] 
Dan zal Hij zich ook richten tot hen die aan zijn 
linkerhand staan en tegen hen zal Hij zeggen: 

“Ga weg van Mij, vervloekten, naar het eeuwi-
ge vuur, dat aangelegd is voor de duivel en zijn 
engelen. [42] Want Ik had honger en jullie heb-
ben Me niet te eten gegeven, Ik had dorst en 
jullie hebben Me niet te drinken gegeven, [43] 
Ik was vreemdeling en jullie hebben Me niet 
opgenomen, Ik was naakt en jullie hebben Me 
niet gekleed, Ik was ziek en zat in de gevange-
nis en jullie hebben niet naar Me omgezien.” 
[44] Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, 
wanneer hebben we U hongerig gezien of dor-
stig of als vreemdeling of naakt of ziek of in 
de gevangenis en hebben we U niet geholpen?” 
[45] Dan zal Hij hun antwoorden: “Ik verze-
ker jullie, alles wat je niet voor één van deze 
minsten hebt gedaan, heb je ook niet voor Mij 
gedaan.” [46] Zij zullen naar de eeuwige straf 
gaan, maar de rechtvaardigen naar het eeuwig 
leven.’ (Bron: www.willibrordbijbel.nl)

Didactische suggesties
Houd een gesprek rond barmhartigheid. 
 
• Wat kan barmhartigheid in deze tijden nog 

betekenen?  

• Hoe maken we barmhartigheid concreet?
  
Laat de leerlingen enkele artikelen verken-
nen rond barmhartigheid ten aanzien van 
migranten en vluchtelingen. 

• Brief paus Franciscus voor de mondiale 
dag rond migranten en vluchtelingen.
http://www.jezuieten.org/nl/nieuw/brief-
paus-franciscus-voor-mondiale-dag-
migranten-en-vluchtelingen-zondag-17-
januari-2016 

• Wat kunnen wij hier doen voor 
asielzoekers, vluchtelingen en nieuwe 
migranten? (Orbit vzw, 2015)  
http://bit.ly/1VrA4cg

Bespreek met de leerlingen de acties die de 
christelijke gemeenschap heeft ondernomen. 
Laat hen dan zelf nadenken over mogelijke 
acties die zij kunnen ondernemen. 

De school kan bijvoorbeeld een solidariteit-
sactie organiseren. Een voorbeeld van zo’n 
actie is ‘Kerstmis op de vlucht’. Bij deze ac-

De werken van barmhartigheid (Bron: geheugen van Nederland)

http://www.willibrordbijbel.nl
http://www.jezuieten.org/nl/nieuw/brief-paus-franciscus-voor-mondiale-dag-migranten-en-vluchtelingen-zondag-17-januari-2016
http://www.jezuieten.org/nl/nieuw/brief-paus-franciscus-voor-mondiale-dag-migranten-en-vluchtelingen-zondag-17-januari-2016
http://www.jezuieten.org/nl/nieuw/brief-paus-franciscus-voor-mondiale-dag-migranten-en-vluchtelingen-zondag-17-januari-2016
http://www.jezuieten.org/nl/nieuw/brief-paus-franciscus-voor-mondiale-dag-migranten-en-vluchtelingen-zondag-17-januari-2016
http://bit.ly/1VrA4cg
http://bit.ly/1VrA4cg
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tie schrijven de leerlingen brieven of kaarten 
aan vluchtelingen om hun solidariteit te to-
nen. Meer informatie over deze actie vind je 
op www.caritasinternational.be.

Als school is het ook mogelijk om een inza-
melactie te houden. Zo kun je als school een 
bijdrage leveren aan het onderwijs van vluch-
telingenkinderen in Jordanië en Libanon. In 
samenwerking met Caritas Jordanië, Caritas 
Libanon, Jesuit Refugee Service Lebanon en 
Caritas Oostenrijk wil Caritas International 
de volgende drie jaren een programma imple-
menteren dat 10.200 mensen zal steunen. 70 
tot 75% hiervan zijn Syrische vluchtelingen, 25 
tot 30% zijn kwetsbare mensen uit Jordanië en 
Libanon zelf. Het project zal 8.700 kinderen 
kwaliteitsvol onderwijs bieden, in combinatie 
met psychosociale hulpverlening. In 2015 fo-
custe Caritas International zich op Jordanië. 
2016 zal in het teken staan van Libanon.

Men kan als school ook druk zetten op de Bel-
gische beleidsmakers. Zend een mail en laat 
hen jullie wensen en verwachtingen weten 
ten opzichte van de aanpak van de asielcrisis. 

Een brief kan natuurlijk ook naar een verant-
woordelijke uit de kerkgemeenschap. In de 
brief kunnen de leerlingen hun bezorgdheid 
uiten, hun vragen stellen en hun geloof in die 
persoon naar voren brengen.

Je kunt het beleid ook indirect beïnvloeden 
door de media te betrekken. Zet een grote ac-
tie op in de school en nodig de pers uit. Ook 
de schoolkrant of –website kun je hiervoor 
gebruiken. Dit zorgt voor meer aandacht over 
het onderwerp. Bij een grote actie op school 
kun je ook de ouders betrekken. Op die ma-
nier kun je komen tot een groter bewustzijn 
van de huidige problematiek.

Maar soms moet je het ook niet te ver zoe-
ken. Een school kan ook een mooie bijdrage 
leveren door te helpen bij de integratie van de 
kinderen van vluchtelingen. Een deel van de 
leerlingen zijn misschien zelf vluchtelingen. 

Dit brengt de vluchtelingenproblematiek tot 
op school. Door gezamenlijke activiteiten te 
doen met leerlingen uit een OKAN-klas leren 
beide groepen elkaar beter kennen. En zo kun 
je vooroordelen en racisme bestrijden.

Mogelijke contactmomenten voor de OKAN- 
leerlingen en de andere leerlingen: kennisma-
ken met de opleidingen (snuffelstage)
• Deelnemen aan een mondiale dag
• Samen een minionderneming opzetten
• Deelnemen aan een sportdag
• Gemeenschappelijke uitstap
• Deelnemen aan een toneelvoorstelling
• Samen een project uitwerken
• Gezamenlijke pauzes

Leerlingen van de reguliere klassen kun je 
best op voorhand informeren over wat wel 
en niet kan. Ze hebben mogelijk persoonlijke 
vragen, maar daar moeten ze voorzichtig mee 
omgaan. Wanneer de OKAN-jongeren hun 
persoonlijk verhaal niet willen vertellen, dan 
moeten ze dat respecteren.

5. Film La Promesse  
(Jean-Pierre en Luc Dardenne) 

Impuls
‘La Promesse’ schetst een bescheiden maar 
diepgaande kijk op illegale immigratie en de 
uitbuiting van werknemers, verankerd in de 
morele complexiteit van de relatie tussen een 
Belgische aannemer en zijn tienerzoon.

Didactische suggesties
Laat de leerlingen hun emoties uitdrukken 
naar aanleiding van de film:

Huiver Angst Afschuw Walging Wreedheid 
Weerzin Onbegrip Onrust Verbijstering Ver-
bazing Opwinding Blijdschap Ontroering 
Fascinatie Bewondering Spanning Herken-
ning Begrip Weemoed Ontzag …

Naar aanleiding van de film kan een gesprek 
gevoerd worden rond rechtvaardigheid.

www.caritasinternational.be
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Samenleven
1. Stef Bos lied 

Impuls
My land is jou land, lied van Ruth
https://www.youtube.com/
watch?v=gSpIk3cmdNA
Ek is ‘n vreemde hier 
 
Ek het my land gelos 
Ek het jou pad gekruis 
Ek het jou spoor gevolg 
 
Jy het gesê gaan terug 
Moe nie op my vertrou 
Maar jy’s ‘n deel van my 
Wat doen ek sonder jou 
 
En ek weet die toekoms is onseker 
En die donker is digby 
En ek weet ons wag ‘n lang reis 
Reg deur die woestyn 
 
Maar jou land is my land 
Jou volk is my volk 
Jou taal is my taal 
Jouw God is my God 
Jou droom is my droom 
Jou pad is my pad 
Jou toekoms my toekoms 
Jou hart in my hart 
 
Ek weet jou volk is bang 
Voor ons wat anders is 
Maar ek sal brugge bou 
Daar waar die afgrond is 
 
En ek sal terugverlang 
Wanneer die wind sal waai 
Wat uit die suide kom 
Van my geboorte grond 
 
Maar ek sal sterk wees 
En ek sal oorleef 
Want ek wil naas jou staan 
Al sal dit moeilyk wees  
 

Maar jou land is my land 
Jou volk is my volk 
Jou taal is my taal 
Jouw God is my God 
 
Jou droom is my droom 
Jou pad is my pad 
Jou toekoms my toekoms 
Jou hart is my hart 
 
My deel is jou deel 
My brood is jou brood 
Jou lewe is my lewe 
Jou dood is my dood 
 
En wanneer die donker kom 
En jou mense my ontwyk 
Sal ek my liefde gee 
Totdat die haat verdwyn 
 
Want jou huis is my huis 
Jou angs is my angs 
Jou stilte my stilte 
Jou land is my land

Didactische suggesties
Houd een gesprek rond ‘ons land’. Mogelijke 
aanzetten:

• Het toebehoren tot groepen aangeven en 
bespreken 

• Bespreken van de begrippen: ras, etniciteit, 
natie 

• De concrete ervaringen van ‘wij’-gevoel 

• Conflicten tussen ‘wij’ en ‘zij’ 

• Voorwaarden voor het goed functioneren 
van een groep 

De leerlingen kunnen nadien gevraagd 
worden om een eigen lied uit te werken, rond 
het thema migratie.

https://www.youtube.com/watch?v=gSpIk3cmdNA
https://www.youtube.com/watch?v=gSpIk3cmdNA
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2. UNHCR lego poster 

Impuls

Didactische suggesties
Aan de hand van de poster kan een gesprek 
op gang worden gebracht rond verschillen, 
afwijzing, vooroordelen, discriminatie en ge-
weld. Hier kun je best vertrekken uit de eigen 
ervaringen van de leerlingen. 

De leerlingen kunnen ook een eigen gedicht 
schrijven, waarin ze hun emoties en ideeën 
verwerken.

3. Opiniestuk Manuela Kalsky

Impuls
Manual Kalsky is een Duitse, die in Neder-
land woont. Ze ervaart zelf hoe het is om een 
vreemdeling te zijn. Ze is de schrijfster van 
essaybundel ‘De vreemdeling en de Bijbel’.
http://www.nieuwwij.nl/
verdieping/%EF%BB%BF-zelf-
vreemdelingen-geweest-egypte/ 

Didactische suggesties
Aan de hand van de poster kan een gesprek 
op gang worden gebracht rond verschillen, 
afwijzing, vooroordelen, discriminatie en ge-

weld. Hier kun je best vertrekken uit de eigen 
ervaringen van de leerlingen. 

De leerlingen kunnen ook een eigen gedicht 
schrijven, waarin ze hun emoties en ideeën 
verwerken.

4. Videofilmpje ‘integratie’

Impuls
Deze video is ontwikkeld door R. Demyt-
tenaere, student journalistiek, op vraag van 
Caritas International. Kavira (uit Democra-
tische Republiek Congo) en Ibrahim (uit Pa-
lestina) vertellen hoe zij integreerden in de 
Belgische samenleving.

Didactische suggesties
Aan de hand van het videofragment kun je 
een gesprek op gang brengen rond integratie. 
Hoe ver moet integratie gaan? 

Een groepsgesprek is erg vrijblijvend en helpt 
om tot nieuwe inzichten te komen. Ietwat 
formeler is het spelen van een stellingenspel. 
Hierbij doen de leerlingen ook ervaringen op 
in het argumenteren. Er bestaan verschil-
lende mogelijke manieren om met stellingen 
aan de slag te gaan.

• Kant kiezen. De leerkracht leest een stelling 
voor en de leerlingen die voor zijn gaan dan 
aan de ene kant van de klas staan en tegen 
aan de andere kant. Vervolgens kan elk zijn 
argumenten geven.

• Post-its plakken. Elke leerling krijgt een 
reeks post-its: van 1 tot 5. Op bord ver-
schijnen er stellingen. Wie helemaal eens 

https://youtu.be/5YJhlinSjVU

UNHCR Lego Poster (Bron: UNHCR)

http://www.nieuwwij.nl/verdieping/%EF%BB%BF-zelf-vreemdelingen-geweest-egypte/
http://www.nieuwwij.nl/verdieping/%EF%BB%BF-zelf-vreemdelingen-geweest-egypte/
http://www.nieuwwij.nl/verdieping/%EF%BB%BF-zelf-vreemdelingen-geweest-egypte/
https://youtu.be/5YJhlinSjVU
https://youtu.be/5YJhlinSjVU
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is plakt 1. Wie helemaal oneens is plakt 5. 
Nadien volgt er een bespreking.

• Touw. Op vergelijkbare wijze kun je ook met 
een touw werken. Het ene uiteinde stelt pro 
voor en het andere uiteinde contra. Elke 
leerling krijgt vervolgens een paperclip 
en hangt het op een plek aan het touw die 
overeenkomt met zijn/haar standpunt ten 
opzichte van de stelling (eventueel samen 
met een stukje papier met zijn/haar naam). 
Ook hier volgt er een nabespreking.

• Dubbele kring. De leerlingen gaan in een 
dubbele kring staan. De leerkracht leest een 
stelling voor. De leerlingen bespreken die 
stelling met de leerling die voor hen staat. 
Na een minuut wordt er doorgeschoven en 
bespreken ze de stelling verder met de vol-
gende leerling. 

• Duo-gesprekken. Elke leerling krijgt een 
papiertje met een stelling. Wanneer ze ie-
mand tegenkomen, dan lezen ze elk hun 
stelling voor en vragen de mening van de 
andere. Nadien wisselen ze van papiertje 
en gaan ze naar een andere leerling toe.  

Wanneer leerlingen zich openstellen voor 
andere visies, andere ideeën, kan hun eigen 
perspectief evolueren. Er bestaan verschil-
lende technieken om dit bij leerlingen te oe-
fenen.

• Luister interview. Enkel door naar elkaar 
te luisteren, kun je groeien in je standpun-
ten. Het drie stappen interview kan hierbij 
helpen. Elk duo krijgt hierbij een stelling 
voorgelegd. Leerling A geeft zijn mening 
hierover aan leerling B. Nadien geeft B zijn 
mening aan A. Nadat ze naar elkaar hebben 
geluisterd, moeten ze de mening van de an-
dere verkondigen aan de rest van de klas. 
Op basis hiervan volgt er een klassikale be-
spreking van de stellingen.

• Denkhoeden. Het is belangrijk dat leerlin-
gen verschillende perspectieven zien en 
begrijpen. Denkhoeden kunnen hierbij hel-
pen:

 ◊ De witte hoed richt zich op pure feiten 
(neutraal). 

 ◊ De rode hoed geeft emoties weer. 

 ◊ De groene hoed geeft alternatieven,  
is creatief. 

 ◊ De zwarte hoed focust op het negatieve. 

 ◊ De gele hoed focust op het positieve. 

 ◊ De blauwe hoed vat samen.

Leerlingen moeten zich ook bewust zijn van 
de consequenties van keuzes. Leerlingen 
kunnen in kleine groepjes nadenken over de 
mogelijke gevolgen van bepaalde keuzes. 

De meest formele manier om in dialoog te 
gaan, is het debat. Debatteren is veel forme-
ler dan discussiëren. Bij een debat ligt het on-
derwerp vast en is er een vaste tijd bepaald. 
Er zijn sprekers aanwezig, die een verschil-
lende mening zijn toegedaan, en ook toe-
schouwers die moeten overtuigd worden. 
Het spreekt dan ook voor zich dat voldoende 
achtergrondkennis rond het thema een be-
langrijke basisvoorwaarde is om grondig te 
argumenteren. 

Een mogelijke methode is om de leerlingen 
een standpunt te laten verdedigen waar ze 
zelf niet noodzakelijk achterstaan. Ten eerste 
leren ze op die manier om zich in te leven. Ten 
tweede zorgt het ervoor dat alle standpunten 
– ook de minder aanvaarde in de groep – aan 
bod komen.

We mogen echter niet uit het oog verliezen 
dat dergelijke discussies en debatten een ze-
kere controverse kunnen veroorzaken. Daar-
om zijn er enkele belangrijke voorwaarden:

• Veilig klasklimaat 

• Duidelijke afspraken bij de start 

 ◊ Mening bondig weergeven 

 ◊ Standpunten beargumenteren
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 ◊ Anderen laten uitspreken 

 ◊ Respect tonen voor de meningen van  
anderen 

 ◊ Niemand belachelijk maken 
Ideeën bekritiseren, niet personen

• Bij verhitte reacties een time-out houden 
 

De rol van de leerkracht hierin is ook belangrijk: 

• Bewaar een neutrale houding  
(bv. geen meningen als feiten voorstellen) 

• Vraag om verduidelijking 

• Daag ideeën uit door feiten aan te dragen 

• Stel kritische vragen om het nadenken  
te stimuleren 

• Zorg dat de leerlingen terzake blijven 

• Moedig gelijke participatie aan 

• Help bij het vormen van een conclusie 

Een leerkracht kan bij oudere leerlingen ook 
andere rollen opnemen, maar dan moet je 
hierover duidelijk communiceren. Bijvoor-
beeld de rol als advocaat van de duivel.

5. Videofilmpje ‘jouw rol in integratie’

Impuls
Caritas International stelde volgende vraag 
aan twee erkende vluchtelingen: “Welke rol 
hebben de Belgische jongeren in integratie?” 
In dit filmpje geven Ibrahim (uit Palestina) en 
Aws (uit Irak) verschillende impulsen.

Didactische suggesties
Aan de hand van het videofragment kun je 
een gesprek op gang brengen rond integratie. 
Integratie als 1- of 2-richtingsverkeer? Welke 
rol kunnen de jongeren spelen? 

6. De Antwerpse Trialoog

Impuls
Joods Actueel 
De Antwerpse trialoog: een model van 
samenleven 

Onder grote belangstelling werd op 3 mei in 
de prachtige Trouwzaal van het Antwerpse 
Stadhuis de volledig herwerkte uitgave voor-
gesteld van Trialoog. In dit inmiddels beken-
de boek voert Jan De Volder, redacteur bij het 
weekblad Tertio en lid van de Gemeenschap 
van Sant’Egidio, gesprekken met rabbijn 
Aharon Malinsky, priester Hendrik Hoet en 
imam Jamal Maftouhi.

Jan De Volder zat de vergadering voor en 
herinnerde aan de opzet van de gesprekken. 
In 2005 kregen ze een eerste vorm. De con-
text was toen anders dan vandaag. Er heerste 
toen angst. Ondertussen is het hele project 
gerijpt. De gesprekspartners van de trialoog 
bezochten tal van scholen, hielden voor veel 
groeperingen lezingen en verdiepten hun  
eigen trialooggesprekken. 

Meer dan ooit zijn ze ervan overtuigd dat in 
onze maatschappij onverschilligheid en on-
wetendheid tegenover religies toeneemt, met 
alle mogelijke gevolgen. Onverschilligheid 
mag niet de norm zijn, dit boek moet daar-
tegen een dam vormen. De jongere genera-
tie wordt zich vanuit de ‘trialoog’ bewust dat 
godsdienst geen factor is van maatschappe-
lijke verdeeldheid. 

Jamal Maftouhi zei treffend dat godsdien-
sten de dragers zijn van vier woorden: vrede, 
verantwoordelijkheid, veiligheid en vrijheid. 
Aharon Malinsky onderstreepte dat gods-
diensten pleiten voor solidariteit; dit is in 
onze tijd, waar steeds meer in markttermen 
wordt gedacht en geleefd, een moeilijke, doch 
primaire opdracht.

https://youtu.be/3qPstiLBy1c

https://youtu.be/3qPstiLBy1c
https://youtu.be/3qPstiLBy1c
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Wat betekent ‘trialoog’?
Hendrik Hoet formuleert de betekenis van 
trialoog in het boek als volgt: “Trialoog is 
een fantasiewoord, afgeleid van dialoog, 
dat gesprek betekent. Het Griekse dia heeft 
eigenlijk niets te maken met twee maar wel 
tussen of onder elkaar spreken. Maar goed, 
het is mooi om met dat woord naar onze ge-
sprekken met drie te verwijzen. Concreet ont-
stond het initiatief in de gespannen sfeer na 
de moord op islamleraar Mohammed Achrak 
in Antwerpen in november 2002 en de rellen 
die daarop volgden in Borgerhout. 

Een christen, een moslim en een jood, alle 
drie theologisch geschoold, die samen in ge-
sprek gingen en bovenal liever lieten zien dat 
ze vrienden zijn: dat was in Antwerpen nog 
niet vertoond en de stad had er nood aan”.

Een greep uit de motieven  
voor ‘trialoog’:
De drie gesprekspartners belichtten bij de 
voorstelling hun motieven voor de trialoog. 
Een greep hieruit, zoals ze in het boek zijn 
geformuleerd:

Aharon Malinsky: “Het geloof in de ene God 
brengt ons samen. Alle monotheïsten hebben 
een directe verhouding met Hem. De dialoog 
die wij voeren helpt mij te begrijpen wat het 
betekent dat wij in de ogen van God allemaal 
gelijk zijn. Er is een conflict tussen religie en 
geschiedenis. 

De Thora staat vol verzen die ons res-
pect aanleren voor anderen, die spreken 
over gelijkheid. Onze historische ervaring  
met christenen en moslims echter maakt die 
dialoog soms moeilijk. Niet de godsdienst, 
maar de gebeurtenissen scheiden ons. De 
trialoog is een zeer goed antwoord op de  
gebeurtenissen. Je ziet dat ontmoetingen het 
ijs doen breken”.

Jamal Maftouhi: “Het doel is dat wij, vertrek-
kende van ons geloof, duidelijk maken dat het 
mogelijk is voor moslims, joden en christe-
nen, ondanks hun verschillen, samen te le-
ven… De trialoog is voor mij een oefening om 
de ander te aanvaarden. Hoe kun je in God 
geloven zonder al zijn schepselen te aanvaar-

den. Als God dat wilde, had Hij aan iedereen 
hetzelfde geloof gegeven. God zelf heeft dus 
de verschillen gewild, in taal, in overtuiging. 
Als God dat heeft gewild, moet ik dat aan-
vaarden en ermee leren omgaan”.

Hendrik Hoet: “Onze vriendschapsband 
helpt ons eerlijk met elkaar te spreken, zon-
der taboes. We kennen elkaar. Ik weet dat ik 
de ander niet ga kwetsen maar dat ik toch 
mijn mening mag geven. Meer nog, de reactie 
van de ander helpt mij om bepaalde proble-
men duidelijker te zien”.

Schepen Philip Heylen:  
“Religie onscheidbaar deel  
van iemands culturele identiteit”
Schepen Philip Heylen beklemtoonde in zijn 
toespraak dat, telkens als hij spreekt voor een 
publiek van joodse, christelijke of moslimor-
ganisaties, het al snel over integratie gaat. In 
het woord integratie bespeuren we het woord 
in-teger, aldus Heylen. Dat betekent heel, 
gaaf, af, volledig. Een mens kan nooit volledig 
of af zijn, als men hem zijn recht op identiteit 
ontneemt. “Religie is een onscheidbaar deel 
van iemands culturele identiteit. Vandaar de 
nood aan het in-te-greren van verschillende 
religieuze visies. Eigenlijk betekent dat niet 
meer of minder dan dat men alle mensen het 
recht op volwaardigheid gunt”.

Schepen Heylen ziet vanuit het stadsbestuur 
het unieke in van de Antwerpse Trialoog, die 
in de afgelopen jaren gerijpt is en vruchten 
afwerpt. Hij beschreef deze uniciteit als volgt:

“De Antwerpse Trialoog is een uniek initia-
tief van dialoog tussen godsdienstige leiders 
van de drie monotheïstische godsdiensten, 
jodendom, christendom en islam. Uniek om-
dat hun onderlinge gesprekken en vriend-
schapsband al meer dan tien jaar standhou-
den. Uniek omdat dit initiatief is ingebed in 
een specifieke context, die van Antwerpen, 
maar met een universele blik op Europa en 
de wereld. Uniek, omdat priester Hendrik 
Hoet, rabbijn Aharon Malinsky en imam  
Jamal Maftouhi aan de jongere generaties 
in één beeld duidelijk maken dat godsdienst 
geen factor van maatschappelijke verdeling 
hoeft te zijn, maar integendeel een kracht is 
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om onze samenleving leefbaar te houden.  
De geglobaliseerde wereld zal maar leefbaar 
zijn waar een beschaving van het ‘samenle-
ven’ wordt opgebouwd. De Trialoog wil daar-
toe, in Antwerpen en ver daarbuiten, aanzet-
ten geven”. (Bron : Joods Actueel)

Didactische suggesties
Rabbijn Aharon Malinsky, priester Hendrik 
Hoet en imam Jamal Maftouhi komen met 
plezier naar de klas. Naar aanleiding van een 

panelgesprek, kunnen leerlingen verder de 
theologische perspectieven verkennen.

Natuurlijk kan er ook een gesprek worden ge-
organiseerd tussen leerlingen met verschil-
lende levensbeschouwingen. Op die manier 
kunnen de leerlingen hun vaardigheden in 
het omgaan met verschil oefenen en bespre-
ken. Ze kunnen zo houdingen ontwikkelen 
om constructief om te gaan met het verschil.
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Extra

Beschikbare materialen

organisatie materiaal thema doelgroep

Caritas International Solidariteitsactie • Kerstmis op de vlucht vluchtelingen > 12 jaar

De Aanstokerij
Spel • Rafa Rafa diversiteit, integratie, 

vooroordelen > 12 jaar

Spel • Op de vlucht vluchtelingen > 16 jaar

Tumult Spel • Integreer integratie > 15 jaar

Amnesty Vlaanderen Brochure
10 vooroordelen 
over vluchtelingen 
ontkracht

> 16 jaar

Kleur Bekennen Spel • Brussel, enkele reis? vluchtelingen > 16 jaar

Vluchtelingenwerk Nederland Educatief pakket  
Vluchten doe je niet zomaar vluchtelingen > 16 jaar

UNHCR
Educatief pakket Meer dan een nummer vluchtelingen > 12 jaar

Inlevingsspel • Passages vluchtelingen Secundair onderwijs

School zonder racisme Lesidee / film / bezoeken / spel vluchtelingen > 14 jaar

De Boeck Educatief pakket  
Schipper mag ik overvaren? vluchtelingen > 14 jaar

Vormen vzw Visietekst vluchtelingen > 14 jaar

Rode Kruis Werkboek Tracing vluchtelingen > 12 jaar

Vluchtelingenwerk Vlaanderen Educatief pakket vluchtelingen > 12 jaar

Evangelische omroep Inlevingsspel vluchtelingen > 14 jaar 

Youth for Christ Educatief materiaal  
Kerstprogramma 2015 Rock Solid vluchtelingen /Jezus > 11 jaar
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Relevante workshops

organisatie onderwerp vorm doelgroep duur

Caritas International Between 2 worlds Sessie & getuigenis 2de en 3de graad 
secundair

Min. 2 lesuren  
(max. 4 lesuren)

Orbit vzw Heeft België een  
vreemdelingenbeleid? Interactief gesprek > 16 jaar 2 uur

Tumult vzw Vluchtelingen en asielzoekers Sessie > 15 jaar 1 lesuur

Kleur Bekennen Getuigenis van een  
vluchteling uit Tsjetsjenië Getuigenis secundair 1,5 uur

Jeugd Rode Kruis Youth on the run Inleefspel secundair 24 uur

Verschillende documentaires kunnen gebruikt worden om leerlingen te laten kennismaken 
met het leven van mensen op de vlucht. Bijvoorbeeld:

• De documentaire ‘Kakuma: The Invible City’ toont ons het leven in het grootste 
vluchtelingenkamp in Kenia’: 

http://www.mooov.be/film/The_Invisible_City___Kakuma/2016/ 

• De documentaire ‘The Art of Becoming’ toont het leven van 3 jongeren op de vlucht:
http://www.lesseninhetdonker.be/filmaanbod/309/The-Art-of-Becoming

• De documentaire ‘Weg van België’ brengt het verhaal van vluchtelingen, die worden 
teruggestuurd naar hun land:

http://www.canvas.be/weg-van-belgie

Bezoeken

organisatie onderwerp doelgroep duur

School zonder racisme Bezoek Klein Kasteeltje (open centrum) 2de en 3de graad secundair 1 uur

http://www.mooov.be/film/The_Invisible_City___Kakuma/2016/
http://www.lesseninhetdonker.be/filmaanbod/309/The-Art-of-Becoming
http://www.canvas.be/weg-van-belgie
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Voor meer informatie 

Caritas International behoort tot een wereldwijd netwerk van 165 christelijke organisaties, 
die zich inzetten voor internationale samenwerking en asielzoekers & vluchtelingen.  
Wil je graag meer weten over onze werking? Neem dan een kijkje op onze website:  
www.caritasinternational.be.

Zit je met bepaalde vragen, heb je interesse in een workshop op je school of wil je graag 
meer weten over ons nascholingsaanbod rond het thema? Stuur dan een mailtje naar Debby, 
onze projectmedewerkster educatie-lerarenvorming: d.vanpaesschen@caritasint.be.
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