
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MENINGEN OVER VLUCHTELINGEN 
OKTOBER 2015 – AAN DE SLAG MET … #7 

 

WAT HEB JE NODIG? 
 

 Zoekplaat 

 Een rolletje tape om een lijn 

op de vloer te maken 

 

DE WERKVORM IN HET KORT 

De vluchtelingenproblematiek is volop in het nieuws en iedereen heeft 

er een mening over. Ook uw leerlingen krijgen hier veel van mee. In 

deze werkvorm koppelen uw leerlingen in een zoekplaat politieke 

partijen aan het bijbehorende standpunt. Vervolgens kunt u aandacht 

besteden aan hun eigen opvattingen door middel van een aantal 

stellingen in de werkvorm ‘stemmen met je voeten’.  
 

LEERDOEL  

Leerlingen krijgen inzicht in standpunten over vluchtelingen van een 

aantal politieke partijen. Vervolgens denken ze na over hun eigen 

opvattingen. 

 

HOE LANG DUURT HET? 

± 45 minuten 



 

DE WERKVORM STAP VOOR STAP 

 

 

1. Introduceer het onderwerp ‘vluchtelingen’ in de klas. 
Waarom zijn er veel nieuwsberichten over 

vluchtelingen? Weten leerlingen waarom veel mensen 

nu vluchten? Merken ze hier zelf iets van? 

 

2. Vertel dat politici vergaderen en beslissen over de 

vraag wat er moet gebeuren met de vluchtelingen. 

Politieke partijen denken hier vaak verschillend over. 

Leerlingen leren in deze opdracht wat (enkele) 

politieke partijen vinden.  

 

3. Geef iedere leerling een eigen zoekplaat. Welk 

standpunt hoort bij welke partij? Geef de leerlingen 

een paar minuten de tijd om de zoekplaat in te vullen. 

 

4. Bespreek de uitkomsten van de zoekplaat met de 

leerlingen.  

 

5. Schuif vervolgens de tafeltjes aan de kant en trek met 

tape een lijn midden door het lokaal. Aan de ene kant 

van de lijn is het ‘eens’-vak. Aan de andere kant is het 

‘oneens’-vak.  

 

6. Vertel dat u straks een aantal stellingen voorleest.  

Leerlingen kunnen ‘stemmen met hun voeten’. Ben je 
het eens met de stelling? Dan ga je in het eens-vak 

staan. Ben je het oneens met de stelling? Dan ga je in 

het oneens-vak staan.  

 

7. Lees de eerste stelling voor en geef aan wanneer de 

leerlingen mogen lopen. 

 

8. Vraag aan een paar leerlingen of ze hun keuze (eens of 

oneens) willen toelichten. Het gaat er bij deze 

opdracht om dat leerlingen hun mening proberen toe 

te lichten en dat ze naar elkaar luisteren.  

Worden leerlingen overtuigd? Dan mogen ze nog van 

vak wisselen, maar dan moeten ze wel even toelichten 

waarom ze van mening zijn veranderd.  

 

9. Herhaal stap 7 en 8 met de andere stellingen.  

 

10. Eventueel kunt u de les afsluiten met de speciale 

uitzending van het Jeugdjournaal over vluchtelingen. 

In deze uitzending (10 min.) geven verschillende 

kinderen hun mening over dit onderwerp.  

http://jeugdjournaal.nl/item/850851-jeugdjournaal-

over-vluchtelingen.html  

 

STELLINGEN: 

 Nederland moet mensen in nood altijd helpen. 

 

 Landen in de buurt van het oorlogsland moeten meer 

doen om vluchtelingen op te vangen.  

 

 Nederland moet (meer) geld geven aan landen in de 

buurt van oorlogsgebieden. Die landen kunnen dan 

meer opvang regelen.  

 

 We moeten dit probleem met alle landen in Europa 

samen oplossen. Alle Europese landen moeten 

vluchtelingen helpen. 

 

 Alle grenzen moeten dicht. Er mogen geen 

vluchtelingen meer in. 

 

  

http://jeugdjournaal.nl/item/850851-jeugdjournaal-over-vluchtelingen.html
http://jeugdjournaal.nl/item/850851-jeugdjournaal-over-vluchtelingen.html
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HANDLEIDING 

ZOEKPLAAT 
 

Opdracht: Volg de lijnen. Kun jij zien welk standpunt bij welke politieke partij hoort? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENSEN IN NOOD 

MOET JE HELPEN. 

DAT HOORT BIJ ONS 

GELOOF. MAAR WE 

KUNNEN NIET 

IEDEREEN IN NOOD 

HELPEN!

ALLE EUROPESE 

LANDEN MOETEN 

SAMENWERKEN OM 

HET PROBLEEM MET 

VLUCHTELINGEN OP TE 

LOSSEN.  

BUURLANDEN VAN DE 

OORLOGSGEBIEDEN 

DOEN VEEL TE 

WEINIG. 

NEDERLANDSE 

GRENZEN DICHT! 

WE MOETEN 

VLUCHTELINGEN IN 

DE REGIO OPVANGEN, 

ZODAT ZE NIET NAAR 

NEDERLAND 

TOEKOMEN. JE KUNT 

VLUCHTELINGEN NIET 

EERLIJK VERDELEN OVER 

DE EUROPESE LANDEN. 

DAT GAAT GEWOON 

NIET WERKEN.  
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HANDLEIDING 

ANTWOORDMODEL  

 
GROENLINKS: ALLE EUROPESE LANDEN MOETEN SAMENWERKEN OM HET PROBLEEM MET VLUCHTELINGEN OP TE 

LOSSEN.  

VVD: WE MOETEN VLUCHTELINGEN IN DE REGIO OPVANGEN, ZODAT ZE NIET NAAR NEDERLAND TOEKOMEN. 

PARTIJ VOOR DE DIEREN: JE KUNT VLUCHTELINGEN NIET EERLIJK VERDELEN OVER DE EUROPESE LANDEN. DAT GAAT 

GEWOON NIET WERKEN.  

PVV: BUURLANDEN VAN DE OORLOGSGEBIEDEN DOEN VEEL TE WEINIG. NEDERLANDSE GRENZEN DICHT! 

SGP: MENSEN IN NOOD MOET JE HELPEN. DAT HOORT BIJ ONS GELOOF. MAAR WE KUNNEN NIET IEDEREEN IN NOOD 

HELPEN! 

 

 

 


