
Toelichting voor de docent
Digitale lesbrief – Ontmoeting met een vluchteling

Met het project Bekend maakt Bemind maakt VluchtelingenWerk het mogelijk dat leerlingen zèlf iemand
met  een  vluchtelingenachtergrond  ontmoeten.  Een  medewerker  van  Vluchtelingenwerk  en  een
vluchtelingvoorlichter komen in de les. De vluchtelingvoorlichter vertelt zijn of haar persoonlijke verhaal,
waarna we met elkaar in gesprek gaan. 

Door de coronacrisis kunnen we op dit moment geen ontmoetingen verzorgen op scholen. Daarom
hebben  we  een  digitale  lesbrief  voor  jullie  leerlingen  gemaakt,  zodat  zij  zich  thuis  alvast  kunnen
verdiepen in wat het betekent om vluchteling te zijn. De lesbrief staat op zichzelf maar kan ook een
mooi opstapje zijn voor een Bekend maakt Bemind sessie later dit jaar.

De opdrachten in de lesbrief zijn gericht op persoonlijke verhalen, inleven en reflectie. 
In onderstaande tabel een kort overzicht van de opdrachten:

Opdracht Omschrijving Niveau Tijdsinvestering

1 – Welk verhaal 
      raakt jou?

Leerlingen maken kennis met 
persoonlijke verhalen van vluchtelingen.
Er zijn filmpjes, podcasts en 
geschreven verhalen. Leerlingen 
reflecteren hierop.

VO / MBO / HO +/- 60 min.

2 – Wat zou jij doen? Leerlingen denken na over wat zij 
zouden doen als ze moesten vluchten.

PO / VO / MBO / HO +/- 20 min.

3 – Wat wil jij weten? Leerlingen bedenken  vragen die ze 
willen stellen aan een vluchteling en 
gaan ook bij mensen in hun omgeving 
na welke vragen er leven.

PO / VO / MBO / HO +/- 20 min.

4 – Onderzoek het
      nieuws

Leerlingen onderzoeken in het nieuws 
wat de gevolgen van het coronavirus 
zijn voor mensen in 
vluchtelingenkampen en  voor 
asielzoekers die nu tijdens deze crisis in
Nederland aankomen of in afwachting 
zijn van of ze mogen blijven. 

Via onderstaande link vind je 
antwoorden op alle gestelde vragen: 
https://www.vluchtelingenwerk.nl/nieuws
/gevolgen-coronacrisis-voor-
vluchtelingen-en-asielzoekers-
nederland

VO / MBO / HO +/- 60-75 min.

Voordat leerlingen aan de slag gaan

Wil je je leerlingen vooraf wat meer context bieden? Overweeg dan om met de lesbrief onze animatie 
‘Vlucht en aankomst in Nederland’ mee te sturen. In deze animatie van 3 minuten wordt kort maar 
krachtig uitgelegd waarom mensen vluchten, via welke routes ze vluchten en hoe de asielprocedure er 
in Nederland uit ziet. Download hier de versie voor kinderen onder de 16 of de versie voor 
volwassenen. 

https://www.vluchtelingenwerk.nl/nieuws/gevolgen-coronacrisis-voor-vluchtelingen-en-asielzoekers-nederland
https://www.vluchtelingenwerk.nl/nieuws/gevolgen-coronacrisis-voor-vluchtelingen-en-asielzoekers-nederland
https://www.vluchtelingenwerk.nl/nieuws/gevolgen-coronacrisis-voor-vluchtelingen-en-asielzoekers-nederland
https://www.youtube.com/watch?v=7yHHtX8ROfo&t=73s
https://www.youtube.com/watch?v=7yHHtX8ROfo&t=73s
https://www.youtube.com/watch?v=wAVvtjQqK1Q


Toolkit en lespakketten

Je kunt ook gebruikmaken van de toolkit voor scholen met extra materialen van project Bekend maakt 
Bemind. Daarnaast wijzen we je graag op de lespakketten van VluchtelingenWerk die beschikbaar zijn 
voor verschillende niveaus.

Nodig ons uit bij jou op school

Wil je ons na de coronacrisis uitnodigen op jouw school? Stuur nu alvast een bericht naar: 
bekendmaaktbemind@vluchtelingenwerk.nl, dan kunnen we de voorlichtingen straks des te sneller voor
je inplannen. 

Voor vragen of suggesties kun je uiteraard ook altijd bij ons terecht via bovenstaand mailadres. 

Veel succes en inspiratie!

https://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/educatie
https://www.vluchtelingenwerk.nl/sites/default/files/imce/TOOLKIT_SCHOLEN_FEB2018.pdf
mailto:bekendmaaktbemind@vluchtelingenwerk.nl

