
  
 
  

Nieuwsuur in de klas 
Opvang in de regio 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Samengevat 
Steeds meer migranten komen naar Europa. De druk 
op de opvang van deze mensen wordt steeds groter. 
Daarom sluit de EU een deal met Turkije om in ruil 
voor geld vluchtelingen terug te nemen. Ook 
Nederland betaalt geld voor opvang van vluchtelingen 
in de regio.  
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde en Maatschappijwetenschappen 
 
Kernbegrippen 
Ontwikkelingssamenwerking, vluchtelingen, migratie 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende kerndoelen:  
Maatschappijwetenschappen 46; internationale 
verhoudingen: De leerling leert over de verdeling van 
welvaart en armoede over de wereld, hij leert de 
betekenis daarvan te zien voor de bevolking en het 
milieu en relaties te leggen met het (eigen) leven in 
Nederland. 
 
Verdieping 
Op Schooltv.nl vind je meer video’s over dit 
onderwerp, zoals: Hoe zorgt klimaatverandering voor 
meer vluchtelingen?, vluchtelingenparadijs Oeganda, 
Danny in Arabistan: Jordanië en Nieuwsuur: 
Vluchtelingen in Nederland.  
 
Antwoorden 
1 Syrië, Afghanistan, Irak en Pakistan  
2 Oorlog, armoede, politieke onveiligheid, droogte 
3 B en C  
4 Omdat ze de hoeveelheid vluchtelingen niet 
kunnen/willen opvangen in Europa 
5 C 1 op de 10 inwoners  
6 Om te voorkomen dat vluchtelingen naar Europa 
komen en om geld te verdienen aan de handel die het 
oplevert. 
7 Het creëert werkgelegenheid voor vluchtelingen. 
 

Vragen 
 
1 Uit welke vier landen komen in 2018 de meeste 
vluchtelingen naar Europa? 
 
2 Waarom vluchten de vluchtelingen? 
 
3 De EU heeft met Turkije een deal gesloten over de 
opvang van de vluchtelingen. Wat houdt de ‘Turkijedeal’ 
in? (Meerdere antwoorden mogelijk). 
A De vluchtelingen worden 50/50 verdeeld over Turkije 
en de EU 
B Turkije krijgt geld van de EU, in ruil daarvoor houden ze 
vluchtelingen tegen 
C Bepaalde vluchtelingen die in Europa zijn, worden 
teruggestuurd naar Turkije  
D Turkije geeft geld aan de EU, zodat zij de vluchtelingen 
op kunnen vangen  
 

 
 
4 Waarom betaalt de EU liever geld aan Turkije dan dat 
ze zelf vluchtelingen opvangen? 
 
5 Hoeveel van de inwoners van Jordanië zijn vluchteling? 
A 1 op de 1000 inwoners 
B 1 op de 100 inwoners 
C 1 op de 10 inwoners  
 
6 Nederland investeert in Jordanië om twee redenen. 
Welke twee? 
 
7 Met Nederlands geld is er een kas gebouwd in Jordanië. 
Op welke manier helpt dit vluchtelingen? 
 
Verdiepingsvraag 
Wat vind je van het vluchtelingenbeleid van de EU?  
Als jij minister was, hoe zou jij het vluchtelingenbeleid 
aanpakken? 
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/hoe-zorgt-klimaatverandering-voor-meer-vluchtelingen-opwarming-van-de-aarde-zorgt-voor-overstromi/#q=vluchtelingen
https://schooltv.nl/video/hoe-zorgt-klimaatverandering-voor-meer-vluchtelingen-opwarming-van-de-aarde-zorgt-voor-overstromi/#q=vluchtelingen
https://schooltv.nl/link/vluchtelingenparadijs-uganda/#q=vluchtelingen
https://schooltv.nl/video/danny-in-arabistan-in-de-klas-jordanie/#q=vluchtelingen
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-vluchtelingen-in-nederland/#q=vluchtelingen
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-vluchtelingen-in-nederland/#q=vluchtelingen


  
 
 
 

Nieuwsuur in de klas 
Opvang in de regio 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde en Maatschappijwetenschappen 
 
Samengevat 
Steeds meer migranten komen naar Europa. De druk 
op de opvang van deze mensen wordt steeds groter. 
Daarom sluit de EU een deal met Turkije om in ruil 
voor geld vluchtelingen terug te nemen. Ook 
Nederland betaalt geld voor opvang van 
vluchtelingen in de regio.  
 
Verdieping 
Op Schooltv.nl vind je meer video’s over dit 
onderwerp, zoals: Hoe zorgt klimaatverandering 
voor meer vluchtelingen?, vluchtelingenparadijs 
Oeganda, Danny in Arabistan: Jordanië en 
Nieuwsuur: Vluchtelingen in Nederland.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het onderwerp ‘Opvang in de regio’ is te gebruiken 
als thema voor je profielwerkstuk bij de vakken 
Aardrijkskunde en Maatschappijwetenschappen.    
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO 
Maatschappelijke dienstverlening 
 
HBO 
Migratierecht in de praktijk 
Docent NT2 
 
WO 
Internationale betrekkingen 
Humanistiek  
 

Vragen 
 
1 Uit welke vier landen komen in 2018 de meeste 
vluchtelingen naar Europa? 
 
2 Waarom vluchten de vluchtelingen? 
 
3 De EU heeft met Turkije een deal gesloten over de 
opvang van de vluchtelingen. Wat houdt de 
‘Turkijedeal’ in? (Meerdere antwoorden mogelijk). 
A De vluchtelingen worden 50/50 verdeeld over Turkije 
en de EU 
B Turkije krijgt geld van de EU, in ruil daarvoor houden 
ze vluchtelingen tegen 
C Bepaalde vluchtelingen die in Europa zijn, worden 
teruggestuurd naar Turkije  
D Turkije geeft geld aan de EU, zodat zij de 
vluchtelingen op kunnen vangen  
 

 
 
4 Waarom betaalt de EU liever geld aan Turkije dan dat 
ze zelf vluchtelingen opvangen? 
 
5 Hoeveel van de inwoners van Jordanië zijn 
vluchteling? 
A 1 op de 1000 inwoners 
B 1 op de 100 inwoners 
C 1 op de 10 inwoners  
 
6 Nederland investeert in Jordanië om twee redenen. 
Welke twee? 
 
7 Met Nederlands geld is er een kas gebouwd in 
Jordanië. Op welke manier helpt dit vluchtelingen? 
 
Verdiepingsvraag 
Wat vind je van het vluchtelingenbeleid van de EU?  
Als jij minister was, hoe zou jij het vluchtelingenbeleid 
aanpakken? 
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Leerlingenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/hoe-zorgt-klimaatverandering-voor-meer-vluchtelingen-opwarming-van-de-aarde-zorgt-voor-overstromi/#q=vluchtelingen
https://schooltv.nl/video/hoe-zorgt-klimaatverandering-voor-meer-vluchtelingen-opwarming-van-de-aarde-zorgt-voor-overstromi/#q=vluchtelingen
https://schooltv.nl/link/vluchtelingenparadijs-uganda/#q=vluchtelingen
https://schooltv.nl/link/vluchtelingenparadijs-uganda/#q=vluchtelingen
https://schooltv.nl/video/danny-in-arabistan-in-de-klas-jordanie/#q=vluchtelingen
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-vluchtelingen-in-nederland/#q=vluchtelingen

