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Inleiding  
In deze les gaan leerlingen nadenken over migratie, met daarbij de focus op 
kinderen die migreren met hun ouders. Welke impact heeft dit op hun leven? 

 
Vakken en kerndoelen  
Kerndoel 47  
 

Lesdoelen 
Aan het einde van de les weten de leerlingen 

• Het verschil tussen vluchtelingen, migranten en asielzoekers 

• Dat migratie een ingewikkeld thema is met veel verschillende aspecten 

• Hoe Woord en Daad in Ethiopië probeert meer banen te creëren zodat 

jongeren niet de keuze maken om te gaan migreren omdat er veel kansen in 

hun eigen land zijn.   

 

Doelgroep  
Deze les is bedoeld voor groep 7-8 

 
Duur van de les 
Deze les duurt 60-90 minuten 
 

Benodigdheden  

• Koffer vol vakantiespullen (zwemkleding, strandbal, zomerkleding, 

tijdschriften, handdoeken, toiletspullen enz.) 

• PP Op reis! 

  

Lesidee 
 
Introductie 
Deze les gaan we met elkaar nadenken over migratie. Een heel boeiend en tegelijk 

ingewikkeld onderwerp!  
 
Inleiding 
Laat PP dia 2 zien. Zet de koffer met vakantiespullen op het bureau. Vraag de 

leerlingen wat je meeneemt als je op vakantie gaat. Schrijf dit op het bord en check 
het daarna met de spullen die in de koffer zitten. Hebben ze alles opgenoemd?  
‘Op reis gaan is leuk, toch? Stel dat je je koffer niet gaat pakken voor vakantie, maar 
voor een reis naar een onbekend land omdat het in je geboorteland niet meer veilig 

is om te wonen. Wat zou je dan meenemen? Je mag één kleine koffer vullen die je 
zelf moet dragen.’ Laat leerlingen in tweetallen of groepjes overleggen. Vraag 
daarna wat hen opgevallen is aan de inhoud van hun koffers. Waren er veel 
overeenkomsten of juist veel verschillen? 
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Kern 
Vraag of de leerlingen iemand kennen die uit een ander land in Nederland is komen 

wonen en de reden daarvan? (N.B. als er migrantenkinderen in uw klas zitten, zorg 
dan dat u vooraf met hen hebt besproken dat deze les op de planning staat. 
Misschien willen ze wel kort vertellen hoe hun reis is verlopen en wat hun eerste 
indruk van Nederland was?). 

Waar zou je allemaal moeite mee kunnen hebben? (taal, cultuur, temperatuur, 
klimaat, mensen, school, vervoer enz). Laat PP dia 3 zien. Snappen leerlingen wat 
hier staat? Laat leerlingen de woorden proberen goed uit te spreken. Wat doet dat 
met je? (wellicht onzeker, buitengesloten, machteloos). Jammer dat je de tekst niet 

snapt, want eigenlijk staat er een leuke, positieve boodschap op het briefje! Lees de 
vertaling uit het Amhaars (Ethiopië) voor:  
 
‘Hoi! 

Wat fijn dat je veilig in Nederland woont. Welkom in onze klas. We hopen dat je het 
heel gauw naar je zin hebt bij ons. Waarschijnlijk snap je nu nog niet alles. Wij willen 
je graag helpen. Vraag het gerust!  
Fijne tijd bij ons en succes!’ 

 
Vervolg de les: ‘Het is dus heel heftig om na een lange, gevaarlijke reis in een ander 
land, bijvoorbeeld Nederland, aan te komen. Blij dat je veilig bent, maar hoe nu 
verder? Waarom zouden ouders hier toch voor kiezen? (vervolging, meer toekomst, 

veilig land, te gevaarlijk in land van herkomst).  
 
Laat dia 4 van de PowerPoint zien. Hoeveel mensen zijn er gedwongen op de 
vlucht? 70,8 miljoen (cijfers september ’19, check info: https://www.unhcr.org/nl/wie-

we-zijn/cijfers/). Dat is een enorm aantal, om stil van te worden. Bekijk met elkaar 
een aantal cijfers. Interessant: waar worden mensen opgevangen, top 3 landen waar 
vluchtelingen vandaan komen, welke landen vangen de meeste vluchtelingen op?  
Het is belangrijk om de juiste termen te gebruiken, zie hiervoor PP dia 5.  

 
Het hele migratiethema is zo groot en ingewikkeld dat je er moedeloos van zou 
kunnen worden. Hoe kunnen wij hier toch ons steentje aan bijdragen? Er zijn 
verschillende manieren. Woord en Daad zet zich in op de volgende manier: 

Laat dia 6-12 zien, met een kort filmpje op dia 11. Vertel dat Woord en Daad zich 
graag inzet voor kansarme jongeren. Wij vinden het belangrijk dat iedereen recht 
heeft op een eerlijke kans om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Woord en Daad biedt 
jongeren de kans om kwalitatief goed onderwijs te krijgen, om een vakopleiding af te 

ronden en een passende baan te vinden.  
 
Migratie kunnen wij niet tegengaan. Maar Woord en Daad kan wél kansen bieden 
die er anders niet zouden zijn. Ook kunnen we mensen eerlijk voorlichten over 

migratie, zodat ze niet migreren op basis van verkeerde en te mooie voorstellingen.  
 
Meer informatie  
Kijk op onze website: www.woordendaad.nl/sterkvoorwerk  
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Afsluiting 
Leg de slotopdracht uit. De leerlingen bereiden in groepjes een rollenspel voor. 

Andres (17) uit een dorp in Ethiopië ziet geen toekomst in zijn dorp. Hij wil naar de 
hoofdstad Addis Abeba en daarna het liefst naar Europa om werk te zoeken. Hij 
woont in een dorp waar partners van Woord en Daad werken.  
Hoe reageert zijn omgeving?  Er zijn verschillende rollen: Andres, vader/moeder, 

directeur school, vakdocent lasopleiding, directeur lasbedrijfje. (mogelijke 
uitbreidingen: broertjes/ zusjes, medeleerlingen, buren enz.). Laat leerlingen 15 
minuten hun rollen oefenen. Het is leuk als daarna de verschillende groepjes hun 
rollenspel voor heel de groep kunnen uitspelen, stel een tijdslimiet voor de lengte 

van de rollenspelen. 
 
Extra 

• Actie voeren voor Sterk voor werk? Graag! Kijk voor inspiratie op 

www.woordendaad.nl/scholen.  

• Het is leuk om een aantal keer het spel ‘Ik ga op reis en ik neem mee’ te 

spelen met de kinderen. Wie wint?  

• Laat leerlingen een muurkrant maken over deze les. Wat hebben ze geleerd?  

 
Tijdsplanning 
Introductie    2 minuten 
Inleiding    8 minuten 

Kern    30 minuten 
Afsluiting  20 minuten (exclusief uitspelen voor klas) 
Uitspelen  30 minuten (optioneel, afhankelijk van aantal groepen en tijd) 
 

Bronnen 
www.unhcr.org 
www.woordendaad.nl  
Foto’s in pdf en PowerPoint: o.a. Marien Bergsma en Huibert van den Bos 

 
 
Tips voor andere groep 
Migratie is een lastig onderwerp. Met jongere groepen kunt u een leergesprek 

houden. De introductie met de koffer kan bij alle groepen gedaan worden. Start 
daarna met een ervaringsvraag, bijvoorbeeld: Wanneer ben je op reis geweest of 
waar ging je laatste reis heen? Stel hierna een sleutelvraag, bijvoorbeeld: Ga je altijd 
voor plezier op reis of niet? Bevorder hierbij de interactie tussen leerlingen. Vat de 

reacties samen en zorg dat het gesprek terechtkomt op een lange reis waarvoor je 
niet vrijwillig kiest. Waarom zouden mensen toch zo’n gevaarlijke reis maken? Hoe 
zou jij je voelen als je op reis moest? Wat zou je mee willen nemen? Laat leerlingen 
zich bewust inleven. Vat tot slot samen: ‘Er zijn kinderen die dus weinig keuze 

hebben of ze wel of niet op reis gaan. Ze moeten een gevaarlijke reis maken, met 
hun ouders mee, op weg naar een onbekend land.’ Maak een tekening/ stripverhaal 
over zo’n reis. 
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Speciaal scholenmagazine Verrekijker 
Ieder jaar in september verschijnt er een nieuwe Verrekijker. Boordevol 
verhalen, knutsels, een kleurplaat en een kluskaart. Een heerlijk lees- en 
doeblad dus! Voor de kleuters is er een bouwplaat.  

 

Kijk voor meer informatie op woordendaad.nl/verrekijker 

http://www.woordendaad.nl/verrekijker

