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Thema 5 Over de grens
Samenvatting
Emigranten
-HNXQWYHUVFKLOOHQGHUHGHQHQKHEEHQRPWHHPLJUHUHQ]RDOVZHUNRIGHGUXNWHLQ1HGHUODQG
RQWYOXFKWHQ=RNXQMHYDQKHWGLFKWEHYRONWH1HGHUODQGQDDUKHWGXQEHYRONWH&DQDGDRI=XLG$IULND
HPLJUHUHQ9RRUGDWMHLQHHQDQGHUODQGNXQWJDDQZRQHQKHEMHPHHVWDOHHQYHUEOLMIVYHUJXQQLQJQRGLJ
Immigranten
$OVMHLQHHQDQGHUODQGJDDWZRQHQEHQMHGDDULPPLJUDQW%LQQHQGH(XURSHVH8QLH (8 PDJMHYDQ
KHWHQHQDDUKHWDQGHUHODQGUHL]HQ]RQGHUYLVXP0HHVWDOKRHIMHELMGHJUHQVMHSDVSRRUWRI
LGHQWLWHLWVNDDUWQLHWWHODWHQ]LHQ-HNXQWRRNHHQYRXGLJLQHHQDQGHU(8ODQGJDDQZRQHQMHKHEW
JHHQYHUEOLMIVYHUJXQQLQJRIZHUNYHUJXQQLQJQRGLJ
0DDUPHQVHQYDQEXLWHQGH(8PRHWHQZHOHHQYHUEOLMIVYHUJXQQLQJKHEEHQ'HJUHQ]HQYDQGH(8
ZRUGHQVWUHQJEHZDDNWRPWHYRRUNRPHQGDWPHQVHQLOOHJDDOELQQHQNRPHQ'H(8ZRUGWGDDURPRRN
ZHOµ)RUW(XURSD¶JHQRHPG
3ROLWLHNHYOXFKWHOLQJHQNULMJHQHHQYHUEOLMIVYHUJXQQLQJDOV]HNXQQHQDDQWRQHQGDWKHWLQKXQODQGQLHW
YHLOLJLV=HPRHWHQLQ1HGHUODQGDVLHODDQYUDJHQ=HZRQHQLQHHQDVLHO]RHNHUVFHQWUXPWRWGDW]H
ZHWHQRI]HPRJHQEOLMYHQ
(FRQRPLVFKHYOXFKWHOLQJHQPRJHQQLHWLQGH(8EOLMYHQRPGDW]HLQKXQODQGJHHQJHYDDUORSHQ
$VLHO]RHNHUVGLHHLJHQOLMNQDDUKXQODQGPRHWHQWHUXJNHUHQPDDUGDWQLHWGRHQ]LMQLOOHJDDO
1HGHUODQGKHHIWHHQODQJHJHVFKLHGHQLVDOVLPPLJUDWLHODQG,QGHMDUHQ]HYHQWLJYDQGHYRULJHHHXZ
NZDPHQELMYRRUEHHOGYHHO7XUNHQHQ0DURNNDQHQQDDU1HGHUODQGRPWHZHUNHQ=HNZDPHQDOV
JDVWDUEHLGHUV=H]RXGHQQDHHQSDDUMDDUZHHUWHUXJJDDQPDDU]H]LMQJHEOHYHQ

Onder de loep
,-VODQG1RRUZHJHQHQ=ZLWVHUODQG]LMQGHODQGHQLQ:HVW(XURSDGLHJHHQOLGYDQGH(8]LMQ
2HNUDwQH:LW5XVODQGHQ5XVODQG]LMQGHODQGHQLQ2RVW(XURSDGLHJHHQOLGYDQGH(8]LMQ

Begrippen
verblijfsvergunning

7RHVWHPPLQJRPHUJHQVWHPRJHQZRQHQ

emigranten

0HQVHQGLHYHUKXL]HQQDDUHHQDQGHUODQG+HWWHJHQRYHUJHVWHOGH
YDQµLPPLJUDQWHQ¶

dunbevolkt

(HQJHELHGZDDUPHQVHQYHUXLWHONDDUZRQHQ

dichtbevolkt

(HQJHELHGZDDUPHQVHQGLFKWRSHONDDUZRQHQ

migranten

0HQVHQGLHQDDUHHQDQGHUHVWUHHNRIHHQDQGHUODQGYHUKXL]HQ

© Malmberg, ’s-Hertogenbosch

blz. 9 van 10

Meander | Samenvatting | groep 7 |

Thema 5 Over de grens (vervolg)
Samenvatting
politieke vluchtelingen

0HQVHQGLHRPSROLWLHNHUHGHQHQKXQODQG]LMQRQWYOXFKW
ELMYRRUEHHOGRPGDW]HJHVWUDIWZRUGHQYRRUKXQPHQLQJRI
godsdienst.

immigranten

0HQVHQGLHLQHHQODQGNRPHQZRQHQ+HWWHJHQRYHUJHVWHOGHYDQ
µHPLJUDQWHQ¶%LMYRRUEHHOGXLWDUPRHGHRIKRQJHUVQRRG

economische vluchtelingen

0HQVHQGLHRPHFRQRPLVFKHUHGHQHQKXQODQG]LMQRQWYOXFKW

asielzoeker

,HPDQGGLHLQHHQDQGHUODQGEHVFKHUPLQJYUDDJW

illegaal

,HPDQGGLHLQHHQODQGZRRQWZDDUKLMYROJHQVGHZHWQLHWPDJ
ZRQHQ
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thema 5

Over de grens

Dit weet ik nu
Les 1 Inpakken en wegwezen
Er zijn veel verschillende redenen om te gaan emigreren.
• Als je naar het buitenland verhuist, ben je een emigrant.
• Mensen die naar ons land verhuizen, heten immigranten.
• Om in een ander land te gaan wonen, heb je meestal een verblijfsvergunning nodig.
• Een land waar veel mensen dicht op elkaar wonen, is dichtbevolkt. Nederland is zo’n land.
• Een land waar weinig mensen wonen in een groot gebied heet dunbevolkt. Zo’n land is
Zuid-Afrika.

Les 2 Verschillende immigranten
Mensen komen om verschillende redenen naar de EU.
Niet iedereen die asiel aanvraagt, mag ook blijven.
• Mensen die van buiten de EU komen, kunnen niet zonder toestemming in de EU komen
wonen.
• Politieke vluchtelingen mogen soms in de EU blijven.
Ze moeten aantonen dat het gevaarlijk is als ze teruggaan naar hun eigen land.
• Economische vluchtelingen mogen niet in de EU blijven.
• Mensen die eigenlijk terug moeten naar hun eigen land, maar dat niet doen, noemen we
illegaal.
• Al honderden jaren komen er mensen om politieke, economische of andere redenen naar
ons land.

Les 3 Onder de loep
landen
Bosnië-Hercegovina
IJsland
Kroatië
Noorwegen
Oekraïne
Rusland
Servië
Slovenië
Zwitserland

+Albanië
+Macedonië
+Montenegro
+Wit-Rusland
plaatsen
Belgrado
Bern
Genève
Moskou
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Oslo
Sint-Petersburg
+Kiev
+Reykjavík
+Zürich
gebergten
Oeral
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Thema 5: Lege topokaart

Thema 5: ingevulde topokaart (volgende pagina uitvergroting voormalig
Joegoslavië)

Uitvergroting voormalig Joegoslavië

STAP 2

Begrippen

verblijfsvergunning
Toestemming om ergens
te mogen wonen.

dichtbevolkt
Een gebied waar mensen
dicht op elkaar wonen.

emigranten
Mensen die verhuizen
naar een ander land. Het
tegenovergestelde van
‘immigranten’.

dunbevolkt
Een gebied waar mensen
ver uit elkaar wonen.

politieke vluchtelingen
Mensen die om
politieke redenen hun
land zijn ontvlucht.
Bijvoorbeeld omdat ze
gestraft worden voor hun
mening of godsdienst.

economische
vluchtelingen
Mensen die om
economische redenen hun
land zijn ontvlucht.

asielzoeker
Iemand die in een ander
land bescherming vraagt.
migranten
Mensen die naar een
andere streek of een ander
land verhuizen.

immigranten
Mensen die in een land
komen wonen. Het tegenovergestelde van
‘emigranten’. Bijvoorbeeld
uit armoede of hongersnood.

illegaal
Iemand die in een land
woont, waar hij volgens de
wet niet mag wonen.

Ga naar

STAP 2 in je werkboek.
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