
 

Nieuwsuur in de klas 
Vluchtelingen in Europa 

 
Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Het is al een tijd lang onrustig in het 
Midden-Oosten; met name in Syrië. Veel 
inwoners proberen, vaak met gevaar voor 
eigen leven, hun land te ontvluchten. Ze 
komen terecht in de nabijgelegen landen. 
Een deel van de vluchtelingen besluit om 
naar Europa te vluchten. Kan Europa dit 
wel aan? 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Vluchtelingen, oorlog, Syrië 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Maatschappij: 38, 43, 
46, 47. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Nieuwsuur in de klas’. Op Schooltv.nl vind 
je meer video’s over dit onderwerp, zoals: 
‘Vluchtelingen in Nederland’. 
 
Antwoorden 
1 Om naar Europa te vliegen, heb je een 
visum nodig. Die krijgt niet iedereen. 2 Via 
Turkije over land naar Noord- en West-
Europa. Vanuit Noord-Afrika over de 
Middellandse Zee naar Italië. Vanuit 
Turkije met bootjes naar bijvoorbeeld het 
Griekse eiland Lesbos. 3 Omdat ze ook via 
Athene verder door Europa kunnen reizen. 
4a Omdat dit het probleem niet oplost. b 
Omdat het voor Griekenland wel het 
probleem oplost, voor de EU verplaatst 
het probleem zich alleen. 5 De gedachte 
dat alle Syrische vluchtelingen naar 
Europa komen. Dit is slechts 7,5%. 6a B b 
Het gaat ons lukken, we kunnen (een 
grote stroom) vluchtelingen aan. c Veel 
mensen zijn bang voor de gevolgen. 

Kijkvragen 
 

 
 
1 Waarom nemen de vluchtelingen niet het 
vliegtuig naar Europa, maar kiezen ze de 
gevaarlijke land- en zeeroutes?  
 
2 Beschrijf minimaal twee routes die de 
vluchtelingen nemen om Europa te 
bereiken. 
 
3 Vluchtelingen die naar Lesbos komen, 
moeten zich registreren in het Moriakamp. 
Daar kunnen ze ook asiel in Griekenland 
aanvragen. Waarom doet bijna niemand 
dat?  
 
4a Waarom weigert de Europese Commissie 
mee te betalen aan het hek in Griekenland?  
b Waarom bouwt Griekenland dan toch het 
hek? 
 
5 Wat wordt in de video een misvatting 
genoemd als het gaat over het aantal 
vluchtelingen uit Syrië?  
 
Verdiepingsvragen 
 
6a Angela Merkel (Bondskanselier van 
Duitsland) heette in augustus 2016 vele 
vluchtelingen welkom. Welke uitspraak 
deed zij? 
A Jetzt geht’s los 
B Wir schaffen das 
C Ich bin ein Berliner 
b Wat bedoelde zij daarmee? 
c Waarom is niet iedereen in Europa het 
met haar eens?  
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