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VOORAF

BEZOEK AAN DE MOBIELE TENTOONSTELLING: 

Dit schilderij heet de ‘Belgische volksverhuizers’ van Louis van Engelen en stamt af uit 1890.  
Het toont mensen die in de rij staan om  de boot te komen. Bekijk dit schilderij grondig.

a. Waar denk je dat dit tafereel zich afspeelt?

b. Wie denk je dat de mensen op het schilderij zijn?

         
c. Waar zouden ze naartoe gaan en waarom denk je dat ze vertrekken?

           
d. Hoe zou je dit tafereel in één woord kunnen beschrijven? 

1.



2

Zoek op internet ‘Red Star line’ op.

a. Leg uit in je eigen woorden wat dat is.

          
b. Leg uit wat de link zou kunnen zijn met het schilderij hierboven. 

           
c. Wat was de reden dat mensen vertrokken met de Red Star Line in die tijd? 

          
d. Vind je dat een goede reden? Waarom wel/niet?  

Dit is een oude foto van de ‘Gazette van Detroit’. Bekijk dit artikel goed.  
Begrijp je iets van wat er op staat?

2.

3.
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Zoek op het internet op wat de ‘Gazette van Detroit’ is en leg uit:

a. Wie waren de mensen die dit lazen? Waar woonden ze op dat moment? 

           
b. Voor wie was deze krant belangrijk denk je? En waarom?  

          

Stel: je moet plots verhuizen naar het buitenland, helemaal alleen naar de andere kant van  
de wereld, je weet niet wanneer en of je ooit nog terug komt naar België. Op welke manier zou jij  
contact houden met je vrienden? Met je (groot)ouders? Zou je het belangrijk vinden om  
op de hoogte te blijven van wat er in België gebeurt?

a. Wissel hierover 5 minuten uit met de persoon die naast je zit. 

b. Noteer in de tekstballonnen de belangrijkste zaken die jij en je buur bespraken.

4.

5.
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Belgen migreren vandaag nog steeds naar andere landen. Zij worden emigranten genoemd.  
Hoe worden de mensen genoemd die naar België migreren?6.

a. Bespreek deze stelling kort met de persoon die naast je zit. Had je deze stelling ooit al gehoord?  
 Is er misschien een andere stelling die je rond dit thema al hebt gehoord. Denken jullie dat deze stelling klopt? 

           
b. Duid op onderstaande schaal in welke mate je akkoord gaat met de stelling. 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏  
Niet akkoord                                                                                                                                                                                                                 Akkoord

Wat denk je van de stelling ‘migranten in België kunnen een verrijking zijn voor onze samenleving  
en economie’?7.

TIJDENS

Doorloop de tentoonstelling aandachtig en vul in:1.
a. 53% van de migranten die in België wonen komt uit:    

b. Volgens de VN is een migrant is elke persoon die:   

 
 

c. Van de migranten die buiten de EU geboren zijn werken er bijna    in een essentiële sector.  

Waar of niet waar.2.
Stelling Juist of fout Verbeter de stelling indien fout
In de jaren ’50 en ’60 kwamen er veel  
Nederlanders en Fransen naar België om 
in de kolen- en staalindustrie te werken

 

Migranten zijn ondervertegenwoordigd  
in de essentiële sector 

Discriminatie is een reden waarom  
het soms moeilijk is voor mensen van 
buitenlandse afkomst om aangenomen  
te worden voor een job

 
 

 

Migranten hebben België mee  
opgebouwd en doen dat nog steeds
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NADIEN

Wat heb je bijgeleerd?

Over welke zaken zal je nog verder uitwisselen met je vrienden/familie?

Wat heeft je geraakt/geïnspireerd?

Waar zou je graag nog meer over weten? 

 Zijn er zaken waar je niet mee akkoord gaat?
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Leg in eigen woorden uit: “Door de vergrijzing van de bevolking neemt de nood aan arbeidskrachten  
in België steeds meer toe.”

VERWERKINGSOPDRACHT

Lees dit krantenartikel en leg uit:1.
a. Wie zijn de mensen die in dit artikel worden geïnterviewd? Waar komen ze vandaan en waar wonen ze nu?   

 

 

 
b. “Ze botsten over de grens op vooroordelen” 
 > Geef hier een voorbeeld van uit het artikel

  
 > Heb je zelf al vooroordelen gehoord over migranten in België? Geef een paar voorbeelden  

 
 > Zie je een overeenkomst met de vooroordelen tegenover de Belgen die in het artikel worden beschreven?   
 Denk je dat deze vooroordelen gerechtvaardigd zijn? 

 
c. “Migranten laten grote en kleine erfenissen na.”  
 > Wat wordt hiermee bedoeld?  
 > Geef hier een voorbeeld van uit het artikel 

  
 > Geef een paar voorbeelden van migranten in België die een grote of kleine erfenis achterlaat
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REFLECTIE

Kijk terug naar je antwoord bij de stelling ‘migranten in België kunnen een verrijking zijn voor  
onze samenleving en economie’. Wat vind je nu van deze stelling? Is je mening veranderd?  
Waarom wel/niet? Bespreek opnieuw kort met de persoon die naast je zit. 

2.

CREATIEVE VERWERKING

Zoek in je omgeving naar een persoon met een migratieachtergrond. Dat betekent iemand die zelf  
migrant is of iemand die een ouder heeft die gemigreerd is naar België. Interview deze persoon  
en neem dit interview op. Dit kan door ofwel het interview te filmen met bijvoorbeeld je gsm of  
de audio op te nemen. Volgende vragen kunnen dienen als inspiratie:

Waarom ben je  
(of jouw ouders)  

naar België gekomen? 

Wat was er moeilijk in het begin,  
hoe heb je (of je ouders) dit aangepakt? 

Zijn er bijvoorbeeld mensen die je  
(of hen) geholpen hebben? Is er iets dat je mist  

(of je ouders missen)  
in België?

Word je soms geconfronteerd  
met racisme?

Wat heb je nodig  
om je thuis te voelen? Welke verandering  

zou jij willen zien  
in de samenleving?  


