
 

Nieuwsuur in de klas 
Zorg voor illegalen in 
Nederland 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onderbouw/bovenbouw 
 
Samengevat 
In Nederland moeten uitgeprocedeerde 
asielzoekers volgens de huidige wetgeving 
terug naar hun land van herkomst. Een 
nieuwe wet, door de Raad van Europa 
opgelegd, verplicht de overheid echter om 
voor deze groep mensen toch onderdak, 
voedsel en kleding te verzorgen. De 
regering is het hier in 2014 niet mee eens. 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer en Maatschappij-
wetenschappen: verzorgingsstaat, 
overheidsbeleid, De Raad van Europa 
versus de Nederlandse regering. 
 
Kernbegrippen 
Raad van Europa, uitgeprocedeerde 
asielzoekers, illegalen, humaan 
 
Eindtermen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
domeinen in het examenprogramma: 
A3: benaderingswijzen 
D2: overheidsbeleid 
D3: maatschappelijke positie 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Nieuwsuur in de klas’. Op de site van 
Schooltv.nl is meer te vinden over vluchte-
lingen. Bijv: het verhaal van Saman. 
 
Antwoorden 
1 Ieder mens heeft recht op onderdak, 
hygiëne en voedsel. 2 Zij vindt het inhu-
maan en gevaarlijk om de illegalen op 
straat te zetten. 3 Illegalen moeten vol-
gens de wet Nederland verlaten en niet 
beloond worden als ze weigeren te ver-
trekken. 4 Hij vindt dat Nederland soe-
verein is met haar eigen wetgeving. 5  
Internationale organisatie van Europese 
landen om mensenrechten en democratie 
te bevorderen 6b Oorlogsgevaar, geweld en 
armoede. 7 Argument voor: het is inhu-
maan om mensen aan hun lot over te laten. 
Argument tegen: als je dat doet heeft het 
geen zin de één toe te laten en de ander te 
weigeren. 
 

Kijkvragen 
1 Wat wordt bedoeld met de ‘bed, bad en 
brood uitspraak’? 
 
2 Waarom is wethouder Margriet Jongerius 
blij met de uitspraak van de Raad van 
Europa? 
 
3 Waarom is staatssecretaris Fred Teeven 
niet blij met de uitspraak van de Raad van 
Europa? 
 
4 Waarom denkt staatssecretaris Teeven 
toch zijn zin te kunnen doorzetten ondanks 
de uitspraak van de Raad van Europa? 
 
Verdiepingsvragen 
5 De ‘bed, bad en brood uitspraak’ komt van 
de Raad van Europa. Wat is de Raad van 
Europa en wat is haar doel? 
 
6 De vluchteling in deze video komt uit 
Somalië.  
a Kleur op de kaart van Afrika het land 
Somalië in. 
b Geef twee redenen waarom deze 
vluchteling niet naar zijn land terug wil. 
 

       
 
7 Gebruik de volgende stelling voor het 
voeren van een discussie in de klas 
Stelling: als je uitgeprocedeerd bent, moet 
de regering toch voor je eerste 
levensbehoeften zorgen zodat je in ieder 
geval kunt overleven. 
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http://schooltv.ntr.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-nederland-moet-zorgen-voor-illegalen/
http://schooltv.ntr.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-nederland-moet-zorgen-voor-illegalen/
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