
1. Kleuteronderwijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boek Imagine – John Lennon 

Doelgroep Kleuter onderwijs 
Lager onderwijs 

Uitleg Stel je voor … een wereld in vrede. Een 
boek voor jong en oud, met de 
onvergetelijke liedtekst van John Lennon 
en illustraties van Jean Jullien. 
Ontwikkeld in samenwerking met 
Amnesty International, aan wie de 
makers hun royalty doneren. 
 
Vlieg mee met een kleine duif om een 
boodschap van liefde en vriendschap te 
verspreiden naar alle vogels over de hele 
wereld, ongeacht de kleur van hun 
veren.  

ISBN 9789025873011 

Boek Welkom – Barroux 

Doelgroep  kleuteronderwijs 

Uitleg Ik ben een ijsbeer. Het leven op 

het ijs is klam en vredig. Maar 

wacht eens – wat is dat voor 

geluid? KRAK!  

 

Een indringend verhaal over de 

ontberingen van migranten, van de 

bekroonde auteur van Waar is de 

olifant?  

ISBN 9781499804447 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boek Jij tussen vele anderen 

Doelgroep Kleuteronderwijs 

Uitleg Een warm boek over de verschillen en 

overeenkomsten tussen mensen, met 

respect voor de eigenheid van elk individu. 

De speelse illustraties geven een eigen kijk 

op rassen, religies en emoties. 

 

Er zijn lieve mensen, norse mensen, 

koppige en slimme mensen, grappige en 

enge mensen. En toch niet één zoals jij! 

ISBN 9789462910713 

Boek Krokodil op weg naar beter 

Doelgroep Kleuteronderwijs 

Uitleg Krokodil is op weg. 
Hij is moe. 
Hij is bang. 
Hij is op weg naar beter. 
Maar waar is dat? 
Zal hij ooit nog een thuis 
vinden? 

ISBN 9789462913820 

Boek Allemaal gezinnen 

Doelgroep Kleuter onderwijs 
Lager onderwijs  

uitleg Hoe zien gezinnen eruit? Waar zijn ze voor 
en wat doen ze? Deze en nog veel meer 
vragen worden beantwoord in dit 
fantastische boek over gezinnen, die heel erg 
van elkaar kunnen verschillen.  

ISBN 9781474978804 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boek Onderweg 

Doelgroep Kleuteronderwijs 

Uitleg Het is oorlog. Een familie moet noodgedwongen het huis verlaten. Hun hele hebben en 
houden stoppen ze in koffers. De reis is lang en vol gevaren, het einde nog lang niet in 
zicht. Ontroerend prentenboekdebuut van Francesca Sanna over de moedige beslissing 
van een vluchtelingenfamilie en de kracht en de overwinning van hoop. 

ISBN 9789059087279 

Boek Er is oorlog in mijn stad 

Doelgroep Kleuteronderwijs 

Uitleg Er is oorlog in mijn stad is geschreven vanuit het perspectief van een meisje van acht jaar. Ze vertelt 
hoe de stad waar ze woont en waar ze van houdt, verandert in een stad die beheerst wordt door 
soldaten. Op een eenvoudige manier wordt beschreven hoe het is als er geen mensen meer op 
straat zijn, de lichten uit gaan en bommen op de stad worden gegooid. Maar ook vertelt ze over 
dagen dat het goed lijkt te gaan: er rijden weer auto’s door de straat, de supermarkt gaat weer open 
en ze maakt huiswerk met haar vriendinnetje. 
Ze is bang voor de oorlog, maar kijkt tegelijk vol hoop naar de toekomst. 

ISBN 9789085430834 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boek Mijn twee dekens 

Doelgroep Kleuteronderwijs  

Uitleg Als je moet vluchten omdat het in je moederland 
oorlog is, begint er een heel nieuw leven. Vreemde 
mensen, vreemd eten, vreemde woorden. Dat is 
vaak beangstigend, vooral voor kinderen. Wanneer 
iemand je dan helpt, is het alsof er een warme 
deken over je wordt uitgespreid... 

ISBN 9789053415900 



2. Lager onderwijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boek Hallo wereld – een Syrisch meisje vertelt 

over de oorlog in haar land en pleit voor 

vrede. 

Doelgroep Lager onderwijs 

Uitleg Het onvergetelijke verhaal van een 

dapper klein meisje. Gevangen in een 

wrede burgeroorlog met een 

eenvoudige boodschap. 

ISBN 9789044352764 

Boek Vluchten voor de oorlog – Paul van Loon 

Doelgroep Lager onderwijs 

Uitleg Tark is dertien jaar. Nu moet hij in 

dienst. Vechten tegen de vijand. De 

soldaten komen hem halen. Maar Tark 

wil niet vechten. En hij wil niet 

doodgaan. Hij vlucht, maar…  

Waar moet hij naartoe?  

ISBN 9789027668806 

Boek Wereld in nood – Oorlog 

Doelgroep Lager onderwijs 

Uitleg  In het nieuws gaat het vaak over 
oorlog, terrorisme en vluchtelingen. 
Maar hoe is het om een oorlog mee te 
maken? kun je een oorlog 
voorkomen? Welke gelden er tijdens 
een oorlog? En welke mensen worden 
vluchteling? Lees dit boek en je weet 
het. 

ISBN 9789463411608 



 

 

 

 

Strip Klaas en de vluchteling 

Doelgroep Lager onderwijs 

Uitleg Klaas is in de wolken met zijn nieuwe 

vriend Terry, een Jamaicaanse jongen die 

samen met zijn ouders e broertje in een 

opvangcentrum voor asielzoekers 

verblijft. Via Terry komt Klaas in contact 

met kinderen uit heel de wereld. Als blijkt 

dat Terry en zijn familie 

hoogstwaarschijnlijk uitgewezen zullen 

worden, blijft Klaas niet bij de pakken 

zitten. ‘Terry moet blijven!’ 

Boek Hallo wereld! Leer hoe je mensen over 
de hele wereld begroet 

Doelgroep Lager onderwijs 

Uitleg Dit boek bevat een feest van meer dan 
150 talen en hun bijzonderheden. 
Leuke flapjes helpen je bij de uitspraak 
en met de informatie over 
hiërogliefen, gebarentalen en 
verschillende tijdschriften valt er in 
deze interactieve atlas van 
begroetingen ontzettend veel te 
ontdekken!  

ISBN 9789048313389 

Boek Mag ik naast je zitten? 

Doelgroep Lager onderwijs 

Uitleg Ravi is nogal vol van zichzelf. Op zijn 
school in India was hij immers de 
beste leerling. Maar al de eerste dag 
op zijn nieuwe school in Amerika komt 
hij erachter dat hij zijn ideeën over 
zichzelf moet herzien… Joe woont al 
zijn hele leven in hetzelfde stadje, 
maar ook zijn schooljaar begint anders 
dan normaal: zijn vrienden zijn 
verhuisd. Ravi en Joe lijken in niks op 
elkaar – denken ze. Maar ze hebben al 
snel een gezamenlijke vijand, én een 
missie: om hun leven weer op de rails 
te krijgen.  

Extra Lessuggesties op website Lemniscaat 

ISBN 9789047711087 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Werkschrift  

Arbeidsmigratie – educatief pakket  

Doelgroep Derde graag – lager onderwijs 

Uitleg  Het leerlingenboekje wordt, samen met de 
lancering van de workshop  
‘arbeidsmigratie’, voor de derde graad 
basisonderwijs geïntroduceerd in de  
scholen van Waregem en wordt daarna verspreid 
in een ruimer gebied via de  
provincie West-Vlaanderen. 
Zowel de inhoud van het leerlingenboekje als de 
workshop is niet specifiek  
gelinkt aan Waregem en is inzetbaar in elke 
West-Vlaamse gemeente. 
De Stad Waregem staat in voor de testfase van 
de workshop in Waregemse  
scholen en de Provincie West-Vlaanderen zal de 
workshop regionaal kenbaar  
maken bij het doelpubliek (derde graad 
basisonderwijs). Beide partners zijn  
gelijk betrokken bij de totstandkoming van de 
workshop. 

Spel Blauwland – Geelland 

Doelgroep Lager onderwijs 

Doel van 
het spel 

Blauwland – Geelland laat kinderen aanvoelen dat 
het moeilijk is om te leven in een land dat je niet 
begrijpt en dat ‘anders-zijn’ eigenlijk heel gewoon 
is. 

DVD 
(kortfilm) 

Een giraf in de regen 
https://vimeo.com/40509647 

Doelgroep Lager onderwijs 

Uitleg  In Djambali wordt al het water 
gemonopoliseerd om het luxezwembad van 
Koning Leeuw te vullen. Een wel erg moedige 
giraf vindt dat dit niet langer kan. Haar 
tussenkomst zal ernstige gevolgen hebben: ze 
wordt het land uitgezet… 
en - giraf zijnde – valt het niet echt mee om in 
Mirzapolis terecht te komen, een stand in het 
Noorden die uitsluitend door honden wordt 
bewoond…  

Extra Lesmap met verschillende opdrachten 

https://vimeo.com/40509647


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spel Culturen 20 keer spelen (10 x binnen) (10 x buiten) 

Doelgroep Lager onderwijs 

Uitleg / doel van het spel ‘20 culturen, 20 keer spelen’ bevat 10 buiten- en 10 gezelschapsspelen. 
De spelen werden over heel de wereld verzameld waarbij de speelmaterialen 
naadloos aansluiten bij de culturen die in de spelen werden verwerkt. Zo 
maken de spelers spelenderwijs kennis met vreemde culturen. De spelborden 
op zich zijn al een ontdekking want een kleurenfoto en wat ‘geschiedenis’ over 
het land of de cultuur, brengen de spelers direct in de juiste sfeer. Een doos vol 
verrassingen die goed is voor urenlang spelplezier. De spelers krijgen 
bovendien meer inzicht in andere culturen. 
 
 
Tien spannende bordspelletjes voor 2 tot 4 spelers: avocado’s en aardappels 
uit Madagaskar, de koning van het woud uit Lapland, tijgers in de schapenwei 
uit Sumatra, nomadenspel uit Somalië, hete stenen uit Nieuw-Zeeland, 
rotsenspel uit Mauritanië, lotusspel uit India, olifantenrace uit Irak, 
woestijnrace uit Egypte, en paardenrace uit New-Mexico. 
 
 
Tien buitenspelletjes waarin je met veel vrienden en vriendinnen je krachten 
en je handigheid kan meten: Chinees touwschoppen, balletje trap uit Mexico, 
vuur op de berg uit Tanzania, eilandenspel uit de Filippijnen, de wurgslang uit 
Peru, maobi-bomenspel uit Congo, bonen zaaien-bonen oogsten uit Hongkong, 
regen en vlaggenmast uit Uganda, pinda’s oogsten uit Senegal, dierengeluiden 
uit Ecuador. Je speelt daarbij in ploeg tegen andere ploegen, of je neemt het 
gewoon tegen elkaar op. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boek Ademloos  

Doelgroep Lager onderwijs 
Secundair onderwijs 

Uitleg  Niet voor het eerst zit er een onbekende jongen 
langs de kant toe te kijken als Joey en zijn vrienden 
aan het voetballen zijn op het trapveldje. Joey nodigt 
hem uit om mee te doen. De jongen, die Adil heet, 
vertelt dat hij in het asielzoekerscentrum naast het 
veldje woont. Al snel blijkt dat Adil bijzonder veel 
talent heeft, maar toch overal buiten de boot valt. 
Joey komt steeds meer te weten over Adils 
maandenlange reis van Syrië naar Nederland. De 
Nederlandse jongen is helemaal van streek als hij 
beseft wat het Syrische gezin allemaal heeft moeten 
doorstaan. Een aangrijpend verhaal over 
vluchtelingen, hoop op een beter leven, voetbal en 
racisme. Een belangrijk boek voor iedereen vanaf 10 
jaar. 

ISBN 9789044829594 

Boek Wereld in nood - discriminatie 

Doelgroep Lager onderwijs 

Uitleg In het nieuws gaat het vaak over discriminatie en 
racisme. Maar wat betekenen die woorden eigenlijk? 
Is pesten ook discriminatie? Wanneer is discriminatie 
gevaarlijk? Kun je er iets tegen doen? Lees dit boek 
en je weet het. 

ISBN 9789463411592 

Boek Wereld in nood - vluchtelingen 

Doelgroep Lager onderwijs 

Uitleg In het nieuws gaat het vaak over 
vluchtelingen, migranten en asielzoekers. 
Waarom gaat een vluchteling in een 
rubberboot de zee op? Hoe ziet het leven van 
een asielzoeker eruit? En wat is een 
verblijfsvergunning? Lees dit boek en je weet 
het. 

ISBN 9789463411585 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Boek Gevlucht! – voor oorlog, honger en geweld. 

Doelgroep Lager onderwijs 

Uitleg In dit boek lees je meer over vluchtelingen en het leven 
van kinderen op de vlucht. Het boek geeft duidelijke 
informatie en antwoorden op vele vragen. Je komt te 
weten waarom mensen vluchten en wat vluchtelingen 
in hun nieuwe land te wachten staat. Je zult na het 
lezen van dit boek beter begrijpen wat het betekent om 
een vluchteling te zijn. 

Extra  Inclusief toegang tot het online boek. 

ISBN 9789463411554 

Spel This is not a game – Bordspel met verhalen van vluchtelingen 

Doelgroep Derde graad basisonderwijs 
Secundair onderwijs 
Volwassenonderwijs  

uitleg  'This is not a Game' is een bordspel waarbij leerlingen zich inleven in het verhaal van een 
vluchteling. Ze doen dit aan de hand van verhaalkaarten en doe-opdrachten die het verhaal 
vertellen van 14 vluchtelingen, die leefden tussen de middeleeuwen en het heden. Zo 
krijgen kinderen en jongeren inzicht in wat vluchten is, maken ze kennis met enkele 
basisbegrippen en ontdekken ze spelenderwijs de impact van vluchten. 



3. Secundair onderwijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strip De maagd en de neger 1 en 2 – Judith 
Vanistendael 

Doelpubliek Secundair onderwijs 
Volwassen onderwijs 

Uitleg Sofie: een Belgische economiestudente. Abou: 
een politiek vluchteling uit het Afrikaanse land 
Togo. Maar voor een keer kijken we naar de 
liefde door de ogen van een vader en een 
moeder. Sofies vader botst in zijn burcht ineens 
tegen een vreemde man op, een indringer. Pa 
lust Abou niet. Punt. Maar héél langzaam, haast 
onmerkbaar, begint het hem aan het hart te 
gaan.  Hij en zijn vrouw zullen wel nooit tot de 
vreemde, zwarte man doordringen, maar 
uiteindelijk vertrouwen ze het koppige kompas 
van hun dochter.  

ISBN 1: 9789054923749 
2: 9789054922124 

Boek / strip  Verloren – Rudi Vranckx ; Caryl Strzelecki 

Doelgroep Secundair onderwijs 

Uitleg Journalist Rudi Vranckx is geschokt door het 
nieuws en besluit op zoek te gaan naar zijn 
persoonlijk verhaal van een aantal 
vluchtelingen. Hij ontmoet ‘gelukzoekers’ uit 
Syrië, Somalië en Niger, zoals bij de 14-jarige 
Chappa, de enige overlevende van een 
vluchtelingendrama waarbij ze haar zussen en 
haar moeder van dorst heeft zien sterven. 
 
In Verloren verwerkt Caryl Strzelecki de 
ontmoeten en ervaringen van Rudi Vranckx 
met treffende tekeningen tot een reeks 
aangrijpende, korte, stripnovelles die worden 
afgewisseld met persoonlijke, geïllustreerde 
boekfragmenten. 

ISBN 9789401437806 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boek Papier – Dirk Bracke 

Doelgroep Secundair onderwijs 

Uitleg  Liza woont in Albanië. Haar vader voert actie tegen 
de politieke leiders van hun land. Wanneer hij 
halsoverkop moet onderduiken, gaan zijn vijanden 
achter Liza aan. Er zit voor haar niets anders op dan 
alles achter te laten en te vluchten. 
 
Na een lange en gevaarlijke reis, komt ze terecht in 
een Antwerps vluchtelingencentrum. Haar situatie 
lijk uitzichtloos. Ze heeft geen geld, geen kleren, 
geen mobieltje, geen papieren.  Tot ze Eduart leert 
kennen. Ook hij komt uit Albanië en hij biedt aan om 
haar te helpen. maar daarvoor moet ze een serieuze 
som betalen. Eduart stelt Liza voor om naakt voor 
een webcam te poseren om zo het nodige geld bij 
elkaar te krijgen. 

ISBN 9789059083288 

Boek De overtocht 

Doelgroep Secundair onderwijs 

Uitleg Omar is met zijn moeder en zijn zusje Alida gevlucht 
voor de oorlog in Syrië. Met Numbi en Mo, een 
vriendin en een vriend van Omar, logeren ze nu bij 
vrienden in Turkije. Ze willen graag naar Nederland, 
naar de zus van Omars moeder. Het lijkt zo 
eenvoudig, nu ze Syrië zijn ontvlucht. Toch lukt het 
niet om door te reizen naar Nederland. Wat moeten 
ze doen? 

ISBN 9789492333254 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spel Rafa – Rafa 

Doelgroep Secundair onderwijs 

Uitleg / doel van het spel 'Rafa Rafa' spoort 2 groepen aan tot het ontdekken van elkaars gewoonten, 
gebruiken, rituelen en afspraken. 
Aan het begin van het spel worden de spelers in 2 groepen verdeeld: de Alfa’s 
en de Beta’s. Elke groep verhuist naar een nabijgelegen lokaal en speelt een 
spel dat de cultuur van de groep voorstelt. 
Beide groepen sturen 2 waarnemers naar de andere groep. De waarnemers 
mogen alleen observeren. Praten of participeren is ten strengste verboden. De 
waarnemers observeren hoe de andere groep haar cultuur ‘speelt’ en brengen 
nadien verslag uit in de eigen groep. Samen proberen ze de andere groep te 
doorgronden. Wat gebeurt er in de andere groep? Welke regels en rituelen 
heersen er? In de volgende fase proberen de 2 waarnemers mee te spelen, 
maar dat blijkt niet zo makkelijk te zijn ... 
Voor de nabespreking komen beide groepen samen. Kunnen de Alfa's de Beta-
cultuur uitleggen en omgekeerd? Hoe hebben de Beta’s gereageerd op de 
eerste Alfa-bezoeker? Hoe voelde die eerste Alfa-bezoeker zich precies? In 
welke cultuur zou je het liefst willen wonen? ... 
En dan heel belangrijk: kent iemand nog zo’n situaties? Als hier dan verhalen 
opduiken van kinderen die b.v. eens bij hun tante een week moesten logeren 
omdat hun eigen ouders op reis waren, waarbij ze, ondanks het feit dat ze hun 
best deden, toch de huisregels schonden, krijgt dit spel een heel duidelijke 
meerwaarde. Van hieruit is het maar een kleine moeite om naar migranten, 
godsdienstbeleving en op het eerste zicht afwijkend gedrag te gaan. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spel Inclu Acto – rollenspel over vluchtelingen en samenleven 

Doelgroep Secundair onderwijs 

Uitleg / doel van het spel Aan de hand van een rollenspel brengt Inclu Acto bepaalde situaties 
onder de aandacht die de integratie van vluchtelingen in België soms 
bemoeilijken. Jongeren kruipen echt in de huid van een vluchteling of 
een Belg waardoor het duidelijker wordt hoe we het samenleven met 
elkaar kunnen bevorderen. 
 
“In de loop van het spel merkte ik echt dat de groep tot een besef 
kwam: de integratie van vluchtelingen is een zaak van ons allemaal, 
zowel die van nieuwkomers als die van de gastgemeenschap”, Gaëlle 
David, spelbegeleidster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strip Vluchtelingen – opgejaagd 

Doelgroep Secundair onderwijs 

Uitleg In een wereld waar Vluchtelingen op zoek zijn 
naar een nieuw bestaan, strijden politieagenten 
Herre, Marleen en Abdel tegen criminelen die 
zich voordoen als asielzoekers, maar die slechts 
een doel hebben; rijk worden over de ruggen 
van hun medemensen. 
 
Vluchtelingen is een spannende reeks verhalen 
over mensen op de vlucht. Soms voor anderen, 
voor zichzelf of voor hun verleden. Krachtige 
personen die doorgaan waar anderen stoppen. 
Originele verhalen die meer dan eens een kern 
van realisme bevatten.  

ISBN 9789492865045 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educatief materiaal Op de vlucht – educatief pakket over asielzoekers in België voor leerlingen van de 
eerste graad secundair onderwijs 

Doelgroep Secundair onderwijs 

Uitleg In de media horen we vaak spreken over asielzoekers en vluchtelingen. Maar wie 
zijn deze mensen en waarom vluchten zij? Hoe komen ze in België terecht? Hoe ziet 
het leven in een opvangcentrum eruit? En waar gaan ze daarna heen? 
 
Een heleboel vragen, waarop deze speelse en mooie animatiefilm een antwoord 
biedt. In de film volgen we het parcours van een asielzoeker van A tot Z: de reis 
naar België, de asielprocedure en de eerste stappen naar integratie of terugkeer. 
Een ideale inleiding om daarna in de les dieper in te gaan op dit onderwerp.  

Strip Nieuwe vrienden 

Doelgroep Secundair onderwijs 

Uitleg Op en rond de Tugelaweg in Amsterdam-Oost is 
het leven hard. Vooral als je middelbare 
scholier bent. Dat ervaart Alex als hij tegen zijn 
zin in met zijn alcoholverslaafde vader naar 
Amsterdam verhuist. Hij mist er alles wat hem 
lief is: zijn moeder, zijn vrienden, zijn 
voetbalmaatjes. En het wordt allemaal nog veel 
erger als zijn klasgenoten hem – afkomstig uit 
een klein dorp – beginnen te treiteren. Nieuwe 
vrienden maken zal niet gemakkelijk zijn. 
Toch komt daar verandering in als Alex op een 
zwerftocht door de buurt een meisje uit zijn 
klas stiekem een oud gebouw ziet binnengaan. 
Wat zoekt ze daar? Heeft ze iets te verbergen? 
Het antwoord op de vragen maakt dat Alex' 
leven nooit meer hetzelfde zal zijn.  

ISBN 9789024565054 



  

Spel This is not a game – Bordspel met verhalen van vluchtelingen 

Doelgroep Derde graad basisonderwijs 
Secundair onderwijs 
Volwassenonderwijs  

uitleg  'This is not a Game' is een bordspel waarbij leerlingen zich inleven in het verhaal van een 
vluchteling. Ze doen dit aan de hand van verhaalkaarten en doe-opdrachten die het verhaal 
vertellen van 14 vluchtelingen, die leefden tussen de middeleeuwen en het heden. Zo 
krijgen kinderen en jongeren inzicht in wat vluchten is, maken ze kennis met enkele 
basisbegrippen en ontdekken ze spelenderwijs de impact van vluchten. 

Publicatie 7 gouden tips voor antidiscriminatiemethodes 
in het onderwijs 

Doelgroep Secundair onderwijs 

Uitleg Vooroordelen, stereotypen en discriminatie 
verminderen onder jongeren op middelbare 
scholen is geen makkelijke klus. Je leest daarom 
hier concrete tips voor methoden, aanpakken of 
interventies in het onderwijs gericht op het 
verminderen van vooroordelen, stereotypen en 
discriminatie onder leerlingen. 

Extra Kis.nl 



4. Voor de geïnteresseerde leerkracht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicatie UNHCR – Lesgeven over vluchtelingen – 
Werken met vluchtelingen – kinderen 
met stress en trauma in het onderwijs 

Doelpubliek Onderwijs 
Lager onderwijs 
Secundair onderwijs 

Uitleg  Inhoudstafel:  
 
1. inleiding 
2. oorzaken van stress en trauma bij 
vluchtelingenkinderen 
3. welke symptomen kan een kind 
vertonen? 
4. hoe kunnen leerkrachten en scholen 
kinderen helpen? 
5.A. Voor de basisschool 
5.B. Voor de middelbare school 

Online https://www.unhcr.org/be/nl/lesgeven-
over 

Boek Omgaan met anderstalige nieuwkomers op 
school – inzetten op de veerkracht van 
vluchtelingen. 

Doelgroep Onderwijs – NT2 

Uitleg  Wat kan of moet de school doen om deze 
kwetsbare leerlingen en hun ouders een 
welkom te geven? De school kan structuur en 
zekerheid bieden door een warm, verbindend 
en veilig schoolklimaat te creëren. Dat kan op 
verschillende manieren. 
 
Als schoolteam kun je deze leerlingen sociale 
steun bieden als je maar gelooft in hun 
veerkracht en hun motivatie om te leren. De 
talrijke tips in deze brochure helpen je om 
aandacht te schenken aan de sociaal-
emotionele ontwikkeling en mogelijke 
leerproblemen van anderstalige nieuwkomers 
op school. 

ISBN 9782509028891 

https://www.unhcr.org/be/nl/lesgeven-over
https://www.unhcr.org/be/nl/lesgeven-over


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesmap Asielzoekers & vluchtelingen – inspiratiegids voor het onderwijs 

Doelpubliek Onderwijs 

Inhoudsopgave Deel 1: Aanbod educatief materiaal 
1. Lager onderwijs 
1.1. Brochures en infofiches thema vluchtelingen. 
1.2. Lespakketten en educatief materiaal 
1.3. Vormingen 
1.4. Literatuur – Loesjes, boeken, strips en auteurslezingen 
1.5. Educatieve spelen 
1.6. Film en Radio 
1.7. Theater  
2. Secundair onderwijs 
2.1. Brochures en infofiches thema vluchtelingen. 
2.2. Lespakketten en educatief materiaal 
2.3. Vormingen 
2.4. Literatuur – Loesjes, boeken, strips en auteurslezingen 
2.5. Educatieve spelen 
2.6. Film en Radio 
2.7. Theater 
2.8. Tentoonstellingen 
3. Volwassenen  
3.1. Brochures en infofiches thema vluchtelingen 
3.2. Lespakketten en educatief materiaal 
3.3. Vormingen 
3.4. Educatief spel  
 
Deel 2: schiet in actie! 
1. Maak jouw school gastvrij! 
1.1. Is jouw school gastvrij? 
1.2. projectieoproep wereldburgerschapeducatie – Kleur Bekennen 
1.3. Geef financiële steun 
2. Toon hoe gastvrij je bent! 
3. Vluchtelingen verwelkomen in jouw klas 
4. uitwisselen met vluchtelingen uit de buurt 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Boek Vlamigrant – over migratie van Vlamingen vroeger en nu 

Doelpubliek Geïnteresseerde leerkrachten die meer willen weten over Vlamingen die migreren.  

Uitleg Volgens een volkswijsheid zijn Vlamingen honkvast en hebben ze een baksteen in de maag. 
Toch is de Vlaamse geschiedenis een aaneenschakeling van emigraties vóór ze er een werd van 
immigratie. De voorbije eeuwen trokken er miljoenen Vlamingen weg uit hun eigen streek, op 
zoek naar een veiliger, beter of ander bestaan. 
 
Wie waren deze Vlaamse landverhuizers en gelukzoekers, oorlogs- en klimaatvluchtelingen, 
seizoenarbeiders en expats? Waarom verlieten ze huis en haard? Waar vestigden ze zich? Hoe 
werden ze in het buitenland onthaald? Met welke uitbuitingen, vernederingen, vooroordelen of 
aanpassingsproblemen kregen ze te maken? 
 
Het grote verhaal van de Vlaamse emigratie wordt aangevuld met kleine portretten en 
getuigenissen van Vlaamse emigranten vroeger en nu. Ook vandaag wonen er 
honderdduizenden Vlamingen elders in de wereld, verhuisd omwille van carrièrekansen of 
studie, omwille van het najagen van een droom of de liefde. 

ISBN 9789059085299 



 

 

 

 

  

Boek De Vluchtelingenles – een project voor 
vluchtelingen in het voortgezet onderwijs 

Doelgroep Onderwijs  

Uitleg  De Vluchtelingenles combineert de 
uitgangspunten voor voor hulpverlening aan 
vluchtelingen met de onderwijskundige 
praktijk. Het resultaat is een programma dat 
gericht is op preventie, op het voorkomen van 
ernstige problemen voor de geestelijke 
gezondheid. 
 
De Vluchtelingenles is ontwikkeld op basis van 
concrete vragen van docenten. In acht lessen 
wordt niet alleen stilgestaan bij het wat 
verloren ging, maar is er ook veel aandacht 
voor wat steunend en helend is voor de 
leerlingen.  
 
Dit boek dient als handleiding voor docenten, 
leerlingsbegeleiders of counselers in het 
onderwijs die zelf de lessen willen gaan 
uitvoeren. Na een inleiding over de 
achtergronden van vluchtelingenjongeren, 
volgt uitleg over de praktische voorbereiding 
van de lessen. Tenslotte is een gedetailleerde 
uitwerking van elke les opgenomen. 

ISBN 9075955014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Boek Red Star Line Cruises 

Doelgroep Geïnteresseerde leerkrachten die meer willen weten over Vlamingen die migreren naar de 
Verenigde Staten 

Uitleg In 1921 en 1924 stopten immigratiequota de toevloed aan Europese landverhuizers naar de 
Verenigde Staten. Rederijen zoals de Red Star Line in Antwerpen vonden nieuwe inkomsten op 
de markt voor toerisme. De oceaanstomers die jarenlang emigranten over de grauwe 
Atlantische Oceaan hadden vervoerd, werden omgebouwd tot cruiseschepen die de superrijken 
tot de meest exotische uithoeken van de aarde brachten. Aan boord heersten de roaring 
twenties: het jazzorkest speelde, de alcohol vloeide rijkelijk, en de deelnemers zochten 
verstrooiing aan het openluchtzwembad op dek. Tegelijkertijd waren de schepen gouden 
kooien, die met al hun comfort de passagiers ook afsloten van de gebieden die ze bezochten. 
Op het schip bevond zich een leger aan boordpersoneel dat zich uit de naad werkte om het de 
passagiers naar hun zin te maken. Tijdens de landexcursies kleurden de koloniale vooroordelen 
en de mondiale kloof tussen arm en rijk de contacten tussen de toeristen en de lokale 
bevolking. Sommige deelnemers vroegen zich af hoe waarachtig hun toeristenervaring eigenlijk 
was. 

Extra In Antwerpen kan je het Red Star Line Museum bezoeken. Alleen of met je klas! 

ISBN 9789059087286 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphic novels, 
Stripverhalen 

De aankomst 

Doelgroep Onderwijs  

Uitleg Beeldroman waarin een vader zijn gezin moet achterlaten en in een land 
terechtkomt, waar alles anders is. Zal hij zijn gezin nog terugzien? 
 
De aankomst is een tekstloos meesterwerk waarmee Shaun Tan internationaal 
doorbrak. Wereldwijd zijn er meer dan een half miljoen exemplaren van 
verkocht. Shaun Tan liet zich inspireren door voorhalen van emigranten en in het 
bijzonder dat van zijn vader die vanuit Maleisië naar Australië vertrok. 

ISBN 9789045107226 


