II.1 vluchtelingen
reflectieve les - 2de graad B.O.

Inhoud
WOI algemeen
Wanneer in het begin van WOI na Antwerpen ook Leuven met geweld door de Duitsers ingenomen
wordt, slaan naar schatting 1,6 miljoen Belgen op de vlucht. Bijna 1 miljoen van die vluchtelingen trekt
naar Nederland, dat erin slaagt om vast te houden aan zijn neutraliteit. De vluchtelingen zijn angstig
maar hoopvol gestemd een beter leven te vinden weg van de oorlog. Tegen december 1914 keren
ongeveer 900.000 Belgische vluchtelingen vanuit Nederland terug naar ons land. De overige 100.000
Belgische vluchtelingen zitten voor de duur van de oorlog in Nederland verspreid. Zij die zelf niet in
hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, worden samengebracht in verschillende vluchtoorden
en opgevangen door de Nederlandse regering en bevolking.
WOI Brugge
In de eerste oorlogsmaanden, als Brugge nog niet bezet is, vangt Brugge duizenden vluchtelingen op.
De vluchtelingen brengen gruwelijke verhalen mee over de misdaden van Duitse militairen tegenover
de burgerbevolking.
Wanneer de Duitsers op 12 oktober 1914 Gent innemen, komt de oorlog heel dichtbij voor Brugge
(dat op 14 oktober ingenomen wordt). Ongeveer 6000 Bruggelingen vluchten in paniek over de Nederlandse grens naar Sluis en Cadzand, of binnen België richting Oostende. Sommigen keren na enkele
dagen terug, anderen na enkele maanden.
Gegoede burgers en adel blijven vaak tot na de oorlog weg uit Brugge. Velen verblijven gedurende
vier jaar in Nederland, Frankrijk of Engeland.

Doelstelling
De leerlingen komen te weten dat er tijdens WOI heel veel Belgen vluchten naar Nederland, Frankrijk
of Engeland, waar ze niet altijd even gastvrij ontvangen werden.
De leerlingen vergelijken de situatie tijdens WOI met de problematiek van vluchtelingen en
asielzoekers nu. Op een speelse manier leven ze zich in in de leefwereld van iemand die in een
vreemd land aankomt en daar geconfronteerd wordt met andere mensen, met andere gebruiken en
gewoontes.

Eindtermen
Eindtermen wereldoriëntatie
De leerlingen
3.1 drukken in een niet-conflictgeladen situatie, eigen indrukken, gevoelens, verlangens, gedachten en
waarderingen spontaan uit.
3.2 kunnen beschrijven wat ze voelen en wat ze doen in een concrete situatie en kunnen illustreren
dat zowel hun gedrag als hun gevoelens situatiegebonden zijn.
3.4 kunnen in concrete situaties verschillende manieren van omgaan met elkaar herkennen, erover
praten en aangeven dat deze op elkaar inspelen.
3.7* hebben aandacht voor de onuitgesproken regels die de interacties binnen een groep typeren en
zijn bereid er rekening mee te houden.
4.8 kunnen illustreren dat verschillende sociale en culturele groepen verschillende waarden en
normen bezitten.
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4.12 zien in dat racisme vaak gebaseerd is op onbekendheid met en vrees voor het vreemde.
5.8 kunnen aan de hand van een voorbeeld illustreren dat een actuele toestand, die voor kinderen
herkenbaar is, en die door de geschiedenis beïnvloed werd, vroeger anders was en in de loop der
tijden evolueert.
5.9* tonen belangstelling voor het verleden, heden en de toekomst, hier en elders.
6.9 kunnen aspecten van het dagelijks leven in een land van een ander cultuurgebied vergelijken met
het eigen leven.
Eindtermen muzische vorming - drama
De leerlingen kunnen
3.4 spelvormen in een sociale en maatschappelijke context hanteren.
3.5 ervaringen, gevoelens, ideeën, fantasieën uiten in spel.
Leergebiedoverschrijdende eindtermen - leren leren
3 De leerlingen kunnen op systematische wijze samenhangende informatie (ook andere dan teksten)
verwerven en gebruiken.
Leergebiedoverschrijdende eindtermen – sociale vaardigheden
1.5 De leerlingen kunnen bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een medeleerling
meewerken.
3 De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale achtergrond,
geslacht of etnische origine.

Voorbereiding
Informatie uit de inspiratiebundel die je best doorneemt als voorbereiding op deze les:
WOI algemeen:
4. Augustus – oktober 1914: België wordt onder de voet gelopen
WOI in Brugge:
2.4 Vluchtelingen

Werkvormen
1. Reportage over vluchtelingen op Youtube bekijken https://www.youtube.com/watch?v=Vfl0g88g3SQ
2. Klassikale bespreking van de belangrijkste thema’s die in de reportage aangehaald worden en deze
vergelijken met de problematiek van vluchtelingen nu.
3. Inleefspelletjes in leefwereld van vluchtelingen die in een vreemd land met vreemde gewoontes
terecht komen.

Materiaal
Voorzie dat je de reportage die je vindt op YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Vfl0g88g3SQ
kan projecteren of op een andere manier kan tonen.
Print de fiches met de beschrijving van de culturen + de spelregels van de spelen (zie bijlage)
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Print het document met de spelstukken (zie bijlage) 2 maal af: 1 keer in zwart/wit (voor land 1) en
1 keer in kleur (voor land 2) en knip de vormen uit.

Lesverloop
Inleiding
Geef indien nodig/gewenst een korte algemene inleiding op het ontstaan van WOI (zie hoofdstuk
WOI algemeen) of laat de kinderen naar dit filmpje kijken: http://www.hetklokhuis.nl/algemeen/Het%20
Klokhuis%20maakt%20geschiedenis/Eerste+Wereldoorlog
Vertel dat de oorlog zich niet enkel heeft afgespeeld in de loopgraven aan het front, maar dat ook
veel steden waaronder Brugge door de Duitse bezetters werden ingenomen tijdens de oorlog.
Reportage over vluchtelingen bekijken
Bekijk samen dit Nederlands educatief programma over Belgen die naar Nederland vluchten tijdens
WOI: https://www.youtube.com/watch?v=Vfl0g88g3SQ
Bespreking reportage
Bespreek de belangrijkste thema’s die in de reportage aangehaald worden en vergelijk deze met de
problematiek van vluchtelingen nu.
De Belgische vluchtelingen die in het begin van de oorlog naar Nederland vluchten zijn met heel
veel. Als er vandaag de dag oorlog uitbreekt in een land slaan de mensen ook meestal met veel
tegelijk op de vlucht. Vaak vluchten ze dan ook naar een dichtbij gelegen buurland. Het is voor zo’n
buurland niet altijd gemakkelijk om voor de grote groepen vluchtelingen de geschikte opvang te
vinden.
In het begin is iedereen in Nederland nog heel behulpzaam en gastvrij. Ze willen de arme Belgen
graag helpen. Wanneer de Belgen langer blijven dan verwacht, worden de verschillen tussen de
Belgen en de Nederlanders steeds duidelijker. De Nederlanders beginnen zich te ergeren aan de
Belgen omdat ze andere dingen eten en drinken en andere gewoontes hebben. Ze hebben ook schrik
dat de Belgen werk van de Nederlanders afnemen. Ook in België komen er soms grote groepen
mensen die weggaan uit hun eigen land, niet altijd omwille van oorlog, maar ook omdat ze hopen dat
ze het hier beter zullen hebben. Wanneer die mensen een heel andere levensstijl en andere gewoontes hebben dan wij, ergeren de Belgen zich daaraan (vb. Roma-zigeuners: zijn gewoon om veel meer
op straat te leven – zijn luidruchtiger – zijn niet gewoon om hun afval te sorteren – vinden het minder
belangrijk dat hun kinderen naar school gaan …)
De Nederlanders willen dat de Belgische vluchtelingen terug naar hun land gaan. Ze geven hen zelfs
gratis treintickets. Sommige Belgen gaan dan ook terug. Anderen willen liever in Nederland blijven tot
de oorlog voorbij is en het in België weer helemaal veilig is. Vluchtelingen die nu in België aankomen
van landen die buiten Europa liggen, omdat het in hun land oorlog is of omdat ze zich om andere
redenen niet meer veilig voelen, kunnen in België ‘asiel’ aanvragen. De Belgische overheid onderzoekt
dan of de redenen waarom ze niet meer naar hun land terug willen gaan voldoende zwaar wegen om
erkend te worden als asielzoeker en hier te kunnen blijven. Als men vindt dat vluchtelingen
onvoldoende redenen hebben om te vluchten uit hun eigen land, worden ze uitgewezen en op het
vliegtuig gezet naar hun thuisland.
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Belgische vluchtelingen werden tijdens WOI niet enkel opgevangen bij de burgers thuis. Er werden
ook speciale vluchtelingenkampen opgericht. Wanneer het oorlog is en er veel mensen op de vlucht
slaan, gebeurt het nu ook nog vaak dat bijvoorbeeld de organisatie Het Rode Kruis vluchtelingenkampen opricht in een naburig land om de oorlogsvluchtelingen op te vangen. Het leven in die
vluchtelingenkampen is meestal geen pretje (minimale huisvesting, met heel veel op kleine oppervlakte, te koud/te warm, vies, saai …). Bekijk eventueel dit filmpje over het leven van kinderen in een
vluchtelingenkamp in Syrië ter illustratie: https://www.youtube.com/watch?v=bf4bQMG7FSQ
Inleefspelletjes
Om ons beter te kunnen inleven en te voelen hoe het is om als vluchteling in een vreemd land aan te
komen waar de mensen soms helemaal andere gewoontes hebben, gaan we nu een aantal spelletjes
spelen.
Elkaar begroeten
Wanneer je naar een ander land gaat en daar mensen tegenkomt, is het eerste wat je doet elkaar
groeten. Hoe begroeten wij meestal iemand die we nog niet zo goed kennen? Inderdaad: we geven
een hand. Bijvoorbeeld zo: Goedemiddag ... (naam kind zeggen + hand geven). Maar niet iedereen
doet dat zo. In andere landen doen ze het soms helemaal anders. We gaan dat eens uitproberen.
De leerlingen lopen door elkaar in de ruimte – op signaal leerkracht begroeten ze de dichtstbijzijnde leerling telkens op een bepaalde manier (= volgens de gewoonte in een bepaald land) +
zeggen ook telkens goedemiddag ... (naam zeggen) in de taal van het land in kwestie.
Groeten zoals in Engeland: Als je de andere begroet, houd je ongeveer 2 voet afstand van elkaar
en schud je elkaar maar lichtjes de hand: Good afternoon ...
Groeten zoals in Duitsland: Groet de andere met een sterke, stevige handdruk: Guten Tag/Guten
Mittag ...
Groeten zoals in Japan: Groet de andere door de handen in bidpositie te houden en voorover te
buigen: Konichiwa ...
Rusland: Groet de andere enorm hartelijk met een dikke knuffel: Dobryj denj (spreek uit: dobrie
djen) ...
Spanje: Groet de andere door elkaar te omarmen en elkaar twee kussen op de wang te geven:
Buenas dias/ Buenas tardes ...
Frankrijk – Parijzenaars: Groet de andere door elkaar te omarmen en elkaar vier kussen op de
wang te geven: Bonjour ...
Inuit (eskimo’s) uit Groenland: Groet de andere door de neuzen tegen elkaar aan te wrijven: Ai
(spreek uit: eii) = hallo (ter info: de taal van de Inuït heet: Inuktikut)
Clichés over de aard en de gewoontes van mensen uit een bepaald land
Niet alleen de begroeting is anders in andere landen – de mensen zien er ook anders uit en hebben
andere gewoontes. Vaak hebben mensen bepaalde vooroordelen over het uitzicht en de gewoontes
van mensen uit andere landen en worden al de mensen van dat land over dezelfde kam geschoren.
Welke vooroordelen over mensen uit andere landen hebben wij of welke clichés kennen wij?
‘Cultionary’ (= tekenspel over beeld dat wij hebben van andere volken - naar analogie met
Pictionary): leerlingen die dat willen, mogen om beurt tekenen op het bord – de tekenaar mag geen
cijfers/letters gebruiken in zijn/haar tekening en mag niets zeggen - de andere leerlingen raden wat er
getekend wordt – de nadruk ligt niet op mooi tekenen maar op iets herkenbaar in beeld brengen –
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goed kijken/raden is even belangrijk als goed tekenen. Woorden om te tekenen: Chinees – Fransman
– Nederlander – Duitser – Amerikaan – Belg - Italiaan – Indiaan – Indiër – Arabier. TIP voor de
tekenaars: teken deze personen met specifieke kledij en voeg kenmerkende attributen of decors toe.
Bespreking: Als we iemand uit een ander land moeten tekenen (= uiterlijk) vallen we terug op vaste
beelden die we in ons hoofd hebben = voor iedereen herkenbare clichés/ soms bijna karikaturen ook vb. in strips van Kuifje – Jommeke – Nero ... gebeurt dit (voorbeelden covers strips: zie bijlage 1).
Variant of aanvulling op de tekenoefening: ook in moppen worden clichés over nationaliteiten
gebruikt . Wie kent er een mop over Belgen, Nederlanders, Italianen, Duitsers, Marokkanen ...
Natuurlijk is de realiteit een beetje ingewikkelder! Niet alle Belgen zijn dom en veel Belgische kinderen
eten liever spaghetti dan frieten ...
Simulatiespel
Tot hiertoe hebben we het gehad over de gewoontes van onszelf of van andere mensen die echt
bestaan in België en andere landen. Nu gaan we een stapje verder weg van de échte wereld en de
mensen die daar leven en stappen binnen in de wereld van de fantasie. We gaan namelijk een spel
spelen waarin we doen alsof we leven in een fictief (= niet-bestaand) land. De mensen uit deze
fictieve landen hebben natuurlijk weer heel andere - en soms vreemde – gewoontes.
Voor dit simulatiespel is het handig als er naast de leerkracht nog een andere volwassene is om het
spel te begeleiden, zodat er met de 2 groepen/landen (zie verder) parallel gewerkt kan worden. Je kan
ook samenwerken met de leerkracht van de parallelklas en dit spel samen begeleiden en met de 2
klassen spelen. Voorzie in dat geval wel dubbel zoveel spelstukken.
Verdeel de klas in 2 min of meer gelijke groepen.
Elke groep is een volk dat in een ander land = ander lokaal woont.
In elk land hebben de mensen een andere cultuur en een ander begroetingsritueel. Geef elk land
de fiche met de gegevens over hun cultuur en de spelregels van hun spel (zie bijlage 3). Laat hen een
eigen begroetingsritueel verzinnen en even inoefenen.
In elk land is er ook een bepaald spelletje dat erg populair is en dat alle kinderen van dat land goed
kennen. Geef elk land de spelstukken (zie bijlage 3) die ze nodig hebben om hun spel te spelen. Overloop met elk land de eigen spelregels om te zien of de kinderen alles begrijpen. Laat elk land het eigen
spel inoefenen, zodat al de kinderen de spelregels goed kennen.
In beide landen breekt er straks om beurt een oorlog uit. 4 kinderen uit het land waar het op dat
moment oorlog is, komen als vluchteling in het andere land terecht. Laat de kinderen uit elk land
bepalen wie van hen straks als vluchteling bij het andere land zal aankloppen.
De oorlog in land 1 is begonnen. De 4 vluchtelingen van land 1 gaan naar land 2. Daar worden
ze begroet met het begroetingsritueel van het gastland – daarna spelen ze samen het spel van het
gastland. Over de verschillende gewoontes (begroeting – spelregels van het spel) wordt geen verdere
uitleg gegeven. De vluchtelingen uit het andere land proberen alles gewoon zo goed mogelijk mee te
doen.
De andere kinderen uit het land in oorlog observeren vanop een afstand hoe hun vluchtelingen het
er in het gastland van af brengen, maar mogen niet meedoen en ook niets zeggen.
Vervolgens breekt de oorlog uit in land 2 en worden de rollen omgedraaid.
Breng de kinderen uit beide landen terug samen. Vraag aan de ‘vluchtelingen’ en aan de
‘observeerders’ wat ze zagen en wat hun ervaringen waren.
Vraag vervolgens aan enkele kinderen in welk van de 2 landen ze het liefst zouden wonen en
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waarom? Waarschijnlijk vinden ze hun eigen land het leukst omdat ze de gewoontes van dat land
het beste kennen en begrijpen. Ook in de realiteit kijken wij naar de gewoontes van de mensen van
andere landen door onze eigen bril. Daarom weten/begrijpen we niet altijd wat de anderen doen en
vinden we hun gewoontes vaak raar en minder leuk. Kinderen die uit een ander land in ons land
terecht komen, hebben het dan ook vaak niet gemakkelijk!

Deze les voor andere leeftijdsgroepen
Deze les is ook geschikt voor de 3de graad van het basisonderwijs.
Ook voor de eerste graad van het secundair onderwijs kan je de werkvormen uit deze les
gebruiken. Let wel op dat je de inleefspelletjes niet te kinderachtig voorstelt en bij de bespreking
ervan telkens voldoende verbanden legt tussen de spelletjes en de vluchtelingen- en asielproblematiek
vandaag: vluchtelingen die aankomen in Lampedusa, asielprocedures bij ons, Syrische vluchtelingenkampen …
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BIJLAGE 1:

clichés over bepaalde bevolkingsgroepen in strips
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BIJLAGE 2:

gegevens over de cultuur van de volkeren en spelregels van de spelen
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BESCHRIJVING CULTUUR volk 1
De mensen in jullie land houden van:
orde en netheid
strakke vormen en lijnen
zwart en wit

BEGROETINGSRITUEEL volk 1
Verzin een begroetingsritueel dat past bij jullie cultuur en schrijf hier hoe het gaat:

SPELREGELS volk 1
De spelers staan of zitten in een kring en spelen het spel heel ordelijk en netjes, zoals het hoort in
jullie cultuur.
Er is een stapel zwart-witte spelstukken in verschillende vormen: cirkels – driehoeken – vierkanten.
De spelleider neemt een spelstuk met een cirkelvorm en legt dit even apart.
De spelleider deelt de andere spelstukken één voor één uit aan de spelers. Iedere speler moet
minstens 1 stuk hebben. Het kan dat sommige spelers meer stukken hebben dan andere.
De spelleider start met het spel: hij/zij legt het cirkelvormige spelstuk dat hij/zij daarnet apart heeft
gelegd in het midden van de kring op de grond.
Daarna is de speler links van de spelleider aan de beurt. En zo steeds verder in wijzerzin.
De speler die aan de beurt is mag ‘aanbouwen’ bij het stuk/de stukken in het midden.
Dit aanbouwen gebeurt door 1 eigen spelstuk erbij te leggen. Zo krijgen we een ‘spelstukken-slang’
(cf. domino). Je mag aan de 2 uiteinden van de slang aanbouwen. Er zijn verschillende mogelijkheden
om dit te doen.
Bij voorkeur bouw je aan met een nieuw spelstuk dat dezelfde vorm heeft (= ook een cirkel,
driehoek of vierkant) als het stuk waarbij je aanbouwt.
Bijvoorbeeld zo:

> dit zijn de spelstukken die er al liggen

> dit zijn de spelstukken van de speler die aan de beurt is
in dit geval legt hij dus best zijn cirkelstuk links naast de andere cirkel.
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Als de speler die aan de beurt is geen spelstuk heeft met dezelfde vorm als één van de stukken
aan het uiteinde van de slang, mag hij ook aanbouwen met een spelstuk dat meer hoeken heeft dan
het stuk waarop hij wilt aanbouwen. Een vierkant mag dus volgen op een driehoek - een driehoek of
vierkant mag volgen op een cirkel (want die heeft geen hoeken).
Bijvoorbeeld zo:

> dit zijn de spelstukken die er al liggen

> dit is het spelstuk van de speler die aan de beurt is
met dit stuk mag hij zowel links als rechts aanbouwen, want een vierkant heeft meer hoeken dan een
cirkel en ook meer dan een driehoek.
Als een speler met zijn spelstuk(ken) helemaal niet kan aanbouwen volgens één van bovenstaande
regels mag hij passen. In dat geval zegt hij ‘pas’ en is het de beurt aan de volgende speler in de kring.
Het spel is gedaan als alle stukken aangebouwd zijn of als geen enkele speler nog een stuk bezit
waarmee hij kan aanbouwen.
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BESCHRIJVING CULTUUR volk 2
De mensen in jullie land houden van:
een beetje chaos en gezellige drukte
veel verschillende motieven
veel verschillende kleuren

BEGROETINGSRITUEEL volk 2
Verzin een begroetingsritueel dat past bij jullie cultuur en schrijf hier hoe het gaat:

SPELREGELS volk 2
De spelers staan of zitten in een kring. Tijdens het spel mag het er best een beetje chaotisch en
druk aan toe gaan, zoals het past in jullie cultuur.
Er is een stapel gekleurde spelstukken die bedrukt zijn met allerhande motieven: de helft van de
spelstukken heeft motieven met bloemen – op de andere helft van de spelstukken staan geen
bloemen – deze hebben eerder een geometrisch motief.
De spelleider neemt een cirkelvormig spelstuk met een bloemenmotief uit de stapel en legt dit
even apart.
De spelleider deelt de andere spelstukken één voor één uit aan de spelers. Iedere speler moet
minstens 1 stuk hebben. Het kan dat sommige spelers meer stukken hebben dan andere.
De spelleider start met het spel: hij/zij legt het cirkelvormige spelstuk met bloemenmotief dat hij/zij
daarnet apart heeft gelegd in het midden van de kring op de grond.
Daarna is de speler links van de spelleider aan de beurt. En zo steeds verder in wijzerzin.
De speler die aan de beurt is mag ‘aanbouwen’ bij het stuk/de stukken in het midden.
Dit aanbouwen gebeurt door 1 eigen spelstuk erbij te leggen. Zo krijgen we een ‘spelstukken-slang’
(cf. domino).

Je mag aan de 2 uiteinden van de slang aanbouwen. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit te
doen.
Bij voorkeur bouw je aan met een nieuw spelstuk met hetzelfde soort motief als het stuk waarbij
je aanbouwt. Als een speler dus bijvoorbeeld een spelstuk met een bloemenmotief heeft, mag hij dat
naast een ander stuk met bloemenmotief aan het uiteinde van de slang leggen. Als hij een stuk heeft
zonder bloemen (= stuk met een geometrisch motief), kan hij aan één van de uiteinden aanbouwen
bij een ander stuk zonder bloemenmotief.
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Als de speler die aan de beurt is geen spelstuk heeft met hetzelfde soort motief als één van de
stukken aan het uiteinde van de slang, mag hij ook aanbouwen met een spelstuk waarin minstens 1
dezelfde kleur zit als in het stuk waarop hij wilt aanbouwen. Dus, als er in het stuk dat de speler heeft
bijvoorbeeld geel zit, kan hij dat stuk leggen naast een ander stuk aan het uiteinde van de slang waar
ook geel in voorkomt.
Als een speler met zijn spelstuk(ken) helemaal niet kan aanbouwen volgens één van bovenstaande
regels mag hij passen. In dat geval zeg hij ‘pas’ en is het de beurt aan de volgende speler in de kring.
Het spel is gedaan als alle stukken aangebouwd zijn of als geen enkele speler nog een stuk bezit
waarmee hij kan aanbouwen.
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BIJLAGE 3:

spelstukken
Print al de spelstukken 1 keer in kleur voor land 2.
Print al de spelstukken 1 keer in zwart/wit voor land 1 (of maak een zwart/wit kopie van de gekleurde
spelstukken)
Knip daarna al de spelstukken uit.
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