
Scholen voor  
vluchtelingen

Over VluchtelingenWerk Nederland
VluchtelingenWerk Nederland zet zich in 
voor vluchtelingen in Nederland. Niemand 
laat zonder reden zijn vaderland, dierbaren 
en bezittingen achter. Mensen vluchten voor 
onderdrukking, oorlog of vervolging. 
Vluchtelingen die in ons land bescherming 
zoeken moeten weer helemaal bij nul 
beginnen. Onze vrijwilligers bieden onder 
andere deskundige hulp bij de ingewikkelde 
asielprocedure, het leren van de taal en het 
samenbrengen van verscheurde gezinnen. 

Ook hebben we speciale aandacht voor 
vluchtelingkinderen. Zo geven we 
voorlichting aan kinderen op asielzoekers
centra en organiseren we de 
kindervakantieweken. 

Belang van het onderwijs
Het onderwijs speelt een belangrijke rol in 
ons werk. Want kennis over vluchtelingen en 
begrip voor hun situatie zijn van groot 
belang om vluchtelingen succesvol te laten 
meedoen in onze maatschappij.

Neem contact op 
Meer weten of de mogelijkheden bespreken?  
Kijk op vluchtelingenwerk.nl/educatie of neem  
contact op met Arthur Bredemeijer.
E: scholen@vluchtelingenwerk.nl

Lespakketten • Een vluchteling voor de klas 
In actie komen! • Sponsorloop



 
Sponsorlooppakket voor scholen
Met behulp van ons complete sponsorlooppakket organiseren scholen in tien simpele stappen de 
VluchtelingenLoop. Tijdens deze sponsorloop komen leerlingen op een speelse manier in aanraking 
met vluchtelingen én steunen zij het goede doel. In 
het gratis pakket zit een handleiding met alle 
benodigde informatie waaronder een 
10stappenplan om de sponsorloop te organiseren, 
achtergrondinformatie over VluchtelingenWerk en 
tips&tricks om de sponsorloop tot een succes te 
maken. De leerlingen ontvangen na de loop een 
oorkonde voor deelname en een kleine verrassing. 
Ga voor meer informatie naar  
vluchtelingenwerk.nl/sponsorloop

Vluchtelingen in Nederland
Een belangrijk onderwerp in de klas
 
Samen met je docent en klasgenoten het nieuws bespreken is voor veel leerlingen een fijne manier om 
eigen ideeën te vormen over actuele gebeurtenissen. Een van de onderwerpen die de laatste jaren vaak 
in het nieuws voorbijkomt, is de komst van vluchtelingen naar Nederland. Vluchtelingen Werk biedt 
verschillende handvatten om dit onderwerp in de klas te behandelen, maar ook om zélf in actie te komen.  

 
Gratis lespakketten
Waarom moeten mensen vluchten? Hoe worden 
vluchtelingen in Nederland opgevangen? En wat 
is het verschil tussen een migrant, vluchteling en 
asielzoeker? Met onze gratis en complete 
lespakketten verdiepen leerlingen zich in deze 
en andere vragen. De lesprogramma’s bestaan 
uit filmpjes, verhalen van vluchtelingen, kwisjes 
en bieden aanknopingspunten voor discussie.  
Download het complete lespakket op  
vluchtelingenwerk.nl/educatie 

Wij bieden gratis lespakketten aan voor: 
• groep 7 en 8  • vmbo
• havo/ vwo  • mbo  

Een vluchteling voor de klas
Ons voorlichtings en ontmoetingsproject 
Bekend maakt Bemind faciliteert 
indrukwekkende en leerzame ontmoetingen 
tussen scholieren en vluchtelingen.  
Tijdens een voorlichting komen een 
medewerker van VluchtelingenWerk en een 
vluchteling langs in de klas. Zij gaan met 
leerlingen in gesprek over de vlucht, wat er 
speelt in het thuisland en over de ervaringen in 
Nederland. Kijk voor meer informatie op  
vluchtelingenwerk.nl/bekendmaaktbemind 

In actie komen!  
Door heel het land zetten leerlingen zich individueel, met de klas of zelfs met de hele school in voor 
vluchtelingen in Nederland. Want zij kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. Kom ook in actie! 
Denk aan een rommelmarkt, koekjes bakken, statiegeldflessen inzamelen... noem maar op.  
Op vluchtelingenwerk.nl/actie kunnen leerlingen een eigen of een gezamenlijke sponsorpagina maken 
en bijhouden hoeveel zij inzamelen! 

 
 
Tip: loop de Avond4daagse voor VluchtelingenWerk 
Door een kleine ophoging te vragen op het inschrijfgeld zamelen jullie als school heel  
makkelijk een mooi bedrag in voor vluchtelingen.
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