
 

EenVandaag in de klas 
Het asielzoekerscentrum: 
toen en nu 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Stevensbeek kreeg in 1987 het eerste 
asielzoekerscentrum (azc) in Nederland. 
Toen was er, net als nu, veel protest van 
inwoners tegen de komst van een azc. 
Maar twintig jaar later zijn veel inwoners 
positiever. Ze zien dat de opvang van 
vluchtelingen hun gemeente ook kansen 
biedt.  
 
Vakgebied 
Mens en maatschappij / Maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Vluchtelingen, asielzoekerscentrum, 
voorzieningen 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende 
kerndoel/domein in het voortgezet 
onderwijs:  Onderbouw: Mens en 
Maatschappij: 44.  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘EenVandaag in de klas’. Op Schooltv.nl is 
meer te vinden over vluchtelingen en de 
Nederlandse asielprocedure. Bijvoorbeeld 
deze video: ‘Een jaar zonder mijn ouders’. 
 
Antwoorden 
1 A 2 C 3 voormalig Joegoslavië – meer – 
veel 4 Ze kregen een bushalte en ze 
hebben genoeg kinderen voor de 
jeugdelftallen. 5a Eigen antwoord b Eigen 
antwoord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 In welk gebouw in Stevensbeek kwam in 
1987 een azc? 
A in een klooster 
B in een middelbare school 
C in een sporthal 
 
2 Waar maakten inwoners van 
Stevensbeek zich zorgen om in 1987? 
A Over het dalende aantal jeugdleden van 
de voetbalclub 
B Over de verkeersveiligheid in het dorp 
C Of ze nog wel veilig over straat konden. 
 
3 Omcirkel de juiste woorden: 
Midden jaren negentig kwamen vooral 
vluchtelingen uit Syrië / voormalig 
Joegoslavië naar ons land. Dat ging om veel 
meer / minder vluchtelingen dan nu.   
Toenmalig minister d’Ancona had veel / 
weinig moeite om gemeenten te vinden die 
de vluchtelingen wilden opvangen.  
 
4 Volgens de burgemeester van 
Stevensbeek biedt de komst van 
vluchtelingen in het dorp ook kansen.  
Geef twee voorbeelden. 
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Verdiepingsvragen 
 
5 Zoek op twee verschillende nieuwssites 
een bericht over vluchtelingen. Bv. bij Nu.nl, 
Telegraaf, de Volkskrant of NOS.  
a Kom je in deze berichten het soort 
woorden tegen dat d’Ancona noemt: 
stroom, overstroming, golf, bedreiging? 
b Wat zijn de verschillen in berichtgeving 
tussen de nieuwssites? 
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http://www.schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-het-azielzoekerscentrum-toen-en-nu/#autoplay
http://www.schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-het-azielzoekerscentrum-toen-en-nu/#autoplay
http://www.schooltv.nl/programma/eenvandaag-in-de-klas/
http://www.schooltv.nl/video/mensjesrechten-een-jaar-zonder-mijn-ouders/#q=trefwoord%3A%22vluchteling%22

