
Antwoorden op de quizvragen:

 

Een vluchteling is iemand die…
b) In zijn eigen land niet veilig is. Bijvoorbeeld door oorlog,

politieke voorkeur of seksuele geaardheid. Asielzoekers die

komen voor een beter leven, krijgen geen verblijfsvergunning en

worden terug gestuurd.

Hoeveel mensen zijn er wereldwijd op de vlucht?
a) Meer dan 50 miljoen. Ruim 65 miljoen wereldwijd. Dat zijn

bijna 4x alle inwoners van Nederland.

Waar worden de meeste vluchtelingen opgevangen?
 b) In buurlanden. Slechts 1,8% van alle vluchtelingen komt naar

Europa, een veel kleiner deel naar Nederland. Ter vergelijking: in

buurland Libanon zijn er 1,5 mln vluchtelingen, dat is 25% op een

bevolking van 6 mln.

Kinderen die in een asielzoekerscentrum (AZC) wonen…
a) Gaan naar een Nederlandse school. Valt onder de leerplicht.

Binnen welke termijn moeten statushouders slagen voor hun
inburgeringsexamen?
b) binnen 3 jaar. Iedereen die in NL verblijft is verplicht in te

burgeren. Dit betekent de NL taal, waarden en normen leren. Als

je het examen niet op tijd haalt, kun je een boete krijgen. 

Mogen vluchtelingen die een status krijgen zelf kiezen
waar ze willen wonen?
a) Nee, alleen in uitzonderlijke gevallen (ernstige ziekte/werk

met vast contract/specifieke studie) krijgt een vluchteling soms

- niet altijd - meer inspraak.

Zitten er IS-strijders onder de vluchtelingen? 

a) Ja, maar veel vaker komen ze op andere manieren binnen. Ook

als we geen vluchtelingen meer toe zouden laten, zullen er

terroristen ons land binnen komen. Vluchtelingen die naar NL

komen, zijn vaak zelf op de vlucht juist voor terroristen.

Hoeveel Belgen vluchtten naar Nederland in de Eerste
Wereldoorlog?
 b) Meer dan 100.000. Zelfs meer dan een miljoen! De aantallen

vluchtelingen die nu naar ons land komen, zijn veel kleiner: 

42.093 mensen in 2015 en 14.716 mensen in 2017.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het verhaal van een vluchteling is niet

van zijn gezicht af te lezen.

 

 

Wat is jouw mening over

vluchtelingen?

 
Vluchtelingen. Mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en
onderdrukking. Die ons vragen om bescherming. Mensen uit een
vreemd, ver land. We horen en lezen erover, en vormen vaak onze
mening door wat we zien in het nieuws en op internet.
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorlichting op school
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Test jouw kennis! Doe de quiz.

Een vluchteling is iemand die...
a) in zijn eigen land niet veilig is

b) in zijn eigen land geen geld kan verdienen

 

Hoeveel mensen zijn er wereldwijd op de vlucht?
a) minder dan 50 miljoen mensen

b) meer dan 50 miljoen mensen

 

Waar worden de meeste vluchtelingen opgevangen?
a) in Europa

b) in buurlanden van het land van herkomst

 
Kinderen die in een asielzoekerscentrum (AZC) wonen...
a) mogen naar een Nederlandse school

b) mogen niet naar school tot ze weten of ze mogen blijven

 

Binnen welke termijn moeten statushouders slagen
voor hun inburgeringsexamen?
a) 2 jaar      b) 3 jaar      c) 5 jaar

 

Mogen vluchtelingen die een status krijgen zelf kiezen
waar in Nederland ze gaan wonen?
a) ja

b) nee

 

Zitten er IS-strijders onder de vluchtelingen?
a) ja

b) nee

 

Hoeveel Belgen vluchtten naar Nederland in de Eerste
Wereldoorlog?
a) minder dan 100.000

b) meer dan 100.000

 

(Zie achterzijde voor de antwoorden)

Waar komt jouw mening over vluchtelingen vandaan?

 

Vluchtelingen, de multiculturele samenleving en integratie zijn

gevoelige onderwerpen. Op sociale media laten mensen zich

gaan. Soms onnadenkend en respectloos. Soms overdreven

politiek correct. Soms ongegeneerd racistisch. De discussie over

vluchtelingen is hierdoor scherp.

 

Check jij de feiten? Durf jij over het muurtje te kijken; echt naar

de ander te luisteren en daadwerkelijk te proberen de ander te

begrijpen? We zijn in Nederland met elkaar verbonden door de

basisprincipes van ons samenlevingsmodel: vrijheid en

gelijkheid. Dit samenlevingsmodel staat toe dat we naast elkaar

kunnen leven, wat je mening, geloof of geaardheid ook is. We

hoeven het niet eens te zijn over hoe we ons leven invullen, maar

wel over hoe we hier willen samenleven. Het gebrek aan

gedeelde, vaste grond onder de voeten verklaart waarom er zo

snel morele paniek uitbreekt: we voelen ons bedreigd, zijn bang

dat we straks onszelf niet meer kunnen zijn. Als we vertrouwen

hebben dat we onszelf kunnen blijven, dan is het leven in

diversiteit ook niet meer zo’n grote bedreiging. Misschien biedt

het je wel mooie kansen en ervaringen...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VluchtelingenWerk wil als organisatie actief bijdragen aan

draagvlak in de samenleving. Draagvlak voor de opvang en de

participatie van vluchtelingen. Met het project Bekend Maakt

Bemind geven wij hier uitvoer aan: samen gaan we aan de slag

om jongeren, burgers, media en politici beter te informeren en

positiever te stemmen ten aanzien van juridische bescherming

en maatschappelijke participatie van vluchtelingen in

Nederland. Daarom geven we voorlichtingen en organiseren we

ontmoetingen, waarbij het verhaal van de vluchtelingen zélf

centraal staat en er met elkaar in dialoog wordt gegaan.

 

¨Laten we kennismaken¨ Project Bekend maakt Bemind

 
 
 

¨Als mensen zélf een vluchteling

spreken, dan is hij al snel niet meer

'die ander', maar een mens met een

verhaal, een mens net als jij en ik.¨
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