
 

 

 

Onderwijskrant Actueel: Vluchtelingen 

 

Puzzel: Wat vinden de Nederlandse partijen? 
 

 

Korte omschrijving werkvorm 

De leerlingen proberen uit te vinden welk standpunt vijf politieke partijen (GroenLinks, PvdD, 

PVV, SGP en VVD) innemen in de discussie over de vluchtelingenproblematiek. Er zijn drie 

varianten: een spaghettipuzzel, een versie waarbij de leerlingen zelf de lijnen moeten trekken, 

en een versie waarbij de leerlingen losse argumenten koppelen aan de partijen.  

 

Leerdoel 

De leerlingen ontdekken welke standpunten de partijen hebben en ook welke argumenten de 

partijen daarvoor aanvoeren. 

 

Bronnen 

Verslag van het plenaire debat in de Tweede Kamer over het gemeenschappelijke asielbeleid in 

Europa (10 september 2015) 

 

Duur 

ca. 10 minuten 

 

Handleiding 

 

1. Kies eerst welke variant(en) u met de leerlingen wilt doen.  

- Werkblad 1 is meer geschikt voor leerlingen van vmbo en mbo 1 en 2. 

- Werkbladen 2 en 3 zijn meer geschikt voor mbo 3/4, havo en vwo, en voor leerlingen 

die al een beetje weten hoe de verschillende partijen denken. 

2. Print werkblad 1 (of werkblad 2 en 3) uit, voor elke leerling één. 

 

Werkblad 1 

1. Deel werkblad 1 uit. Geef de leerlingen even de tijd om de puzzel op te lossen.  

2. Bespreek de antwoorden klassikaal.  

U kunt daarna aan de leerlingen vragen welke argumenten hen het meeste 

aanspreken.  

 

Let op: dit onderwerp kan gevoelig liggen. Geef aan dat er geen goede of slechte 

argumenten zijn. Elk argument is in principe valide, alleen hebben verschillende 

mensen verschillende ideeën over wat wel en niet belangrijk is. 

 

Werkblad 2 en 3  

1. Deel werkblad 2 uit. Geef de leerlingen 5 minuten om de antwoorden te vinden. 

2. Bespreek de antwoorden klassikaal. Ga daarna eventueel door met werkblad 3. 
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3. Deel werkblad 3 uit. Deze opdracht is het vervolg op werkblad 2. Het is een 

oefening om te analyseren welke argumenten de partijen gebruiken. De 

antwoorden zijn te vinden aan de hand van de standpunten op werkblad 2. Geef 

de leerlingen 5 minuten om uit te zoeken welke argumenten uit welk standpunt 

komen, en dus bij welke partij die argumenten horen. Laat ze ook hun eigen top 3 

aankruisen.  

4. Bespreek de antwoorden klassikaal, met behulp van het antwoordmodel.  

Vraag een paar leerlingen om te vertellen wat zij de beste argumenten vonden. 

 

Let op: dit onderwerp kan gevoelig liggen. Geef aan dat er geen goede of slechte 

argumenten zijn. Elk argument is in principe valide, alleen hebben verschillende 

mensen verschillende ideeën over wat wel en niet belangrijk is. 
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Werkblad 1 

 
Welke uitspraak hoort bij welke partij? Volg de lijnen en ontdek het goede antwoord! 

 

  

Mensen in nood 

moet je helpen, dat 

hoort bij onze 

christelijke cultuur. 

Maar de deur moet 

niet wagenwijd 

open. 

We moeten 

solidair zijn 

met andere 

EU-landen. 

Sommige landen 

daar in de buurt 

steken geen hand 

uit, laat die eerst 

ook wat doen. 

We moeten de 

mensen daar in 

de regio 

opvangen, zodat 

ze niet naar ons 

toekomen.
Wij in het westen, met onze 

consumptiemaatschappij, 

zijn medeschuldig aan de 

ellende in die regio. 
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Werkblad 2 
 

 

Welke uitspraak hoort bij welke partij? Trek van elk partijlogo een lijn naar de uitspraak die bij 

die partij hoort.  

3. Je gaat als politieke vluchteling niet twaalf 

veilige landen door om te eindigen in Zweden. Dat 

doe je voor een uitkering, voor een huis, voor iets 

anders dan veiligheid. Deze islamitische invasie 

bedreigt onze welvaart, veiligheid, cultuur en 

identiteit. Er zitten ook terroristen tussen. Het 

gaat ons miljarden kosten, terwijl de rijke Saudi's 

en de Golfstaten vrijwel niemand opvangen. 

Nederland moet de grenzen sluiten. 

2. De EU-landen moeten de vluchtelingen 

gezamenlijk opvangen, zodat niet alle 

vluchtelingen in één land terechtkomen. 

We moeten ook zorgen dat er veilige 

vluchtroutes zijn en dat vluchtelingen de 

kans krijgen om snel te integreren in onze 

samenleving. 

1. De vreemdeling die in nood 

aanklopt, verdient ruimhartige 

herbergzaamheid. Dat hoort bij onze 

christelijke cultuur. Maar de deur van 

het asielbeleid moet niet wagenwijd 

open. De integratie van groepen die 

veraf staan van onze cultuur kan veel 

spanning en frustratie opleveren. Het 

is realistisch om daar oog voor te 

hebben. Daarom: meer inzetten op 

opvang in de regio zelf. 

4. De kern van ons plan is dat we 

mensen zo dicht mogelijk bij hun eigen 

huis en haard opvangen. Daar in de 

regio bieden we een veilige plek, zodat 

er in Europa voor deze mensen geen 

asielprocedures meer nodig zijn. 

Daarmee bieden we echte vluchtelingen 

veiligheid en dammen we de 

toenemende migratiestroom richting 

Europa en richting Nederland in. 

5. De vluchtelingenstroom herverdelen over 

Europa is wensdenken. De EU kent nu 

eenmaal vrij verkeer van personen. We 

moeten de voedingsbodem voor de 

vluchtelingenstroom duurzaam wegnemen 

door een andere industrie- en 

handelspolitiek, waarin mededogen en 

duurzaamheid het uitgangspunt vormen. 
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Werkblad 3 

 
Vul het schema in. Eén argument kan door meerdere partijen worden gegeven. 

 
 

Argument Welke partij zegt dit? 

Omcirkel de goede partij. 

Welke drie argumenten vind 

jij het best? Zet daar een 

kruisje bij. 

 

1. Mensen in nood moet je 

helpen, dat hoort bij 

onze christelijke cultuur. 

GL / PvdD  / PVV / SGP / VVD  

2. Sommige landen daar in 

de buurt steken geen 

hand uit, laat die eerst 

ook wat doen. 

GL / PvdD  / PVV / SGP / VVD  

3. Iedereen is het beste af 

als ze dicht bij huis 

kunnen blijven. 

GL / PvdD  / PVV / SGP / VVD  

4. We moeten solidair zijn 

met andere EU-landen. 

GL / PvdD  / PVV / SGP / VVD  

5. We moeten zorgen dat er 

geen mensen meer 

doodgaan. 

GL / PvdD  / PVV / SGP / VVD  

6. Wij zijn door onze 

politiek medeschuldig 

aan de ellende in die 

regio. 

GL / PvdD  / PVV / SGP / VVD  

7. Het is niet mogelijk om 

mensen over de EU te 

verdelen. 

GL / PvdD  / PVV / SGP / VVD  

8. Die mensen maken 

misbruik van ons. 

GL / PvdD  / PVV / SGP / VVD  

 

9. We moeten ons eigen 

land beschermen. 

GL / PvdD  / PVV / SGP / VVD  

 

 



 

 

 

Onderwijskrant Actueel: Vluchtelingen 

 

Antwoordmodel 1 

 
Welke uitspraak hoort bij welke partij? 

 

  

Mensen in nood 

moet je helpen, dat 

hoort bij onze 

christelijke cultuur. 

Maar de deur moet 

niet wagenwijd 

open.

We moeten 

solidair zijn 

met andere 

EU-landen. 

Sommige landen 

daar in de buurt 

steken geen hand 

uit, laat die eerst 

ook wat doen. 

We moeten de 

mensen daar in 

de regio 

opvangen, zodat 

ze niet naar ons 

toekomen.
Wij in het westen, met onze 

consumptiemaatschappij, 

zijn medeschuldig aan de 

ellende in die regio. 
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Antwoordmodel 2 
 

Standpunt Partij 

1. De vreemdeling die in nood aanklopt, 

verdient ruimhartige herbergzaamheid. Dat 

hoort bij onze christelijke cultuur. Maar de 

deur van het asielbeleid moet niet wagenwijd 

open. De integratie van groepen die veraf 

staan van onze cultuur kan veel spanning en 

frustratie opleveren. Het is realistisch om 

daar oog voor te hebben. Daarom: meer 

inzetten op opvang in de regio zelf. 

 

2. De EU-landen moeten de vluchtelingen 

gezamenlijk opvangen, zodat niet alle 

vluchtelingen in één land terechtkomen. We 

moeten ook zorgen dat er veilige 

vluchtroutes zijn en dat vluchtelingen de kans 

krijgen om snel te integreren in onze 

samenleving. 

 

3. Je gaat als politieke vluchteling niet twaalf 

veilige landen door om te eindigen in 

Zweden. Dat doe je voor een uitkering, voor 

een huis, voor iets anders dan veiligheid. 

Deze islamitische invasie bedreigt onze 

welvaart, veiligheid, cultuur en identiteit. Er 

zitten ook terroristen tussen. Het gaat ons 

miljarden kosten, terwijl de rijke Saudi's en 

de Golfstaten vrijwel niemand opvangen. 

Nederland moet de grenzen sluiten. 

 

4. De kern van ons plan is dat we mensen zo 

dicht mogelijk bij hun eigen huis en haard 

opvangen. Daar in de regio bieden we een 

veilige plek, zodat er in Europa voor deze 

mensen geen asielprocedures meer nodig 

zijn. Daarmee bieden we echte vluchtelingen 

veiligheid en dammen we de toenemende 

migratiestroom richting Europa en richting 

Nederland in. 

 

5. De vluchtelingenstroom herverdelen over 

Europa is wensdenken. De EU kent nu 

eenmaal vrij verkeer van personen. We 

moeten de voedingsbodem voor de 

vluchtelingenstroom duurzaam wegnemen 

door een andere industrie- en 

handelspolitiek, waarin mededogen en 

duurzaamheid het uitgangspunt vormen. 
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Antwoordmodel 3 

Argument Welke partij zegt dit? Welke drie argumenten 

vindt jij het best? (eigen 

antwoord) 

1. Mensen in nood moet je 

helpen. 

SGP  

2. Sommige landen daar in 

de buurt steken geen 

hand uit, laat die eerst 

ook wat doen. 

PVV  

3. Iedereen is het beste af 

als ze dicht bij huis 

kunnen blijven. 

VVD, SGP  

4. We moeten solidair zijn 

met andere EU-landen. 

GL  

5. We moeten zorgen dat er 

geen mensen meer 

doodgaan. 

GL  

6. Wij zijn door onze 

politiek medeschuldig 

aan de ellende in die 

regio. 

PvdD  

7. Het is niet mogelijk om 

mensen over de EU te 

verdelen. 

PvdD  

8. Die mensen maken 

misbruik van ons. 

PVV  

 

9. We moeten ons eigen 

land beschermen. 

PVV, SGP  

 


