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1. Inleiding

Wereldwijd zijn er nu volgens de laatste cijfers van UNHCR meer dan 65 miljoen mensen op de vlucht; 

in eigen land of daarbuiten. De laatste vijf jaar is het aantal vluchtelingen enorm gestegen, en sinds  

de zomer van 2015 is de (Europese) vluchtelingencrisis bijna dagelijks in het nieuws. 

Het onderwerp komt ongetwijfeld ook op school ter sprake. Met deze lesmodule kun je daarom ingewik- 

kelde thema’s als noodhulp, oorlog, rampen en vluchtelingen invoelbaar en bespreekbaar maken in de klas.  

De lesmodule helpt leerlingen een eigen mening te vormen en zich te verplaatsen in het leven van een 

vluchteling. Vluchteling in Beeld maakt met feiten, cijfers en persoonlijke verhalen duidelijker wat een vluch-

teling eigenlijk is en waarom mensen op de vlucht slaan. Wie zijn deze mensen, waar komen ze vandaan  

en welke verhalen hebben zij te vertellen? 

De rode draad van de lesmodule is de documen- 

taire The Island of All Together. In deze docu- 

mentaire gaan toeristen en vluchtelingen met  

elkaar in gesprek op het Griekse eiland Lesbos. 

In deze handleiding vind je een korte beschrijving 

van de lessen, een toelichting op de lesopbouw  

en werkvormen, en suggesties voor aanvullende 

programma’s. Daarnaast staat beschreven hoe  

het materiaal aansluit op de kerndoelen en  

het lescurriculum. 

Uitleg feiten & cijfers: Voor deze lesmodule 

hebben we gebruik gemaakt van het Global 

Trends Rapport 2015 van UNHCR. Dit rapport 

wordt jaarlijks in juni uitgebracht en laat de 

cijfers van het jaar ervoor zien. Om een zo 

actueel mogelijk beeld te geven, worden de 

feiten en cijfers van het Mid Year Rapport 

(halfjaarlijks rapport van UNHCR) halfjaarlijks 

aan de lesmodule toegevoegd.

We hopen dat je hiermee de verhalen van vluchte- 

lingen op een fijne manier naar je klas kunt halen. 

Heb je vragen of opmerkingen? We horen graag  

van je; in paragraaf 6 vind je onze contactgegevens.

1.1. Doel en doelgroep
Het materiaal is primair ontwikkeld voor de onder-

bouw van het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, 

vwo). De lesmodule kan ook fungeren als basis om 

het onderwerp bespreekbaar te maken in andere 

groepen, bijvoorbeeld vmbo bovenbouwklassen. 

Let op: Tijdens de les dien je zelf rekening te 

houden met leerlingen die een vluchtverleden  

hebben of personen kennen met een vlucht- 

verleden. 

http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html
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2. Aansluiting curriculum en vaardigheden

43. De leerling leert over overeenkomsten,

verschillen en veranderingen in cultuur

en levensbeschouwing in Nederland, leert

eigen en andermans leefwijze daarmee in

verband te brengen, en leert de betekenis

voor de samenleving te zien van respect

voor elkaars opvattingen en leefwijzen.

47. De leerling leert actuele spanningen en

conflicten in de wereld te plaatsen tegen

hun achtergrond, en leert daarbij de door-

werking ervan op individuen en samen- 

leving (nationaal, Europees en internatio- 

naal), de grote onderlinge afhankelijkheid

in de wereld, het belang van mensenrech- 

ten en de betekenis van internationale

samenwerking te zien.

2.4. Aansluiting vaardigheden
De opdrachten doen een appèl op de volgende 

(21e eeuwse) vaardigheden:

• Kritisch denken: een eigen, onderbouwde

visie of mening kunnen formuleren.

• Communiceren: een boodschap effectief

en efficiënt ontvangen en overbrengen.

• Sociale en culturele vaardigheden: effectief

kunnen leren, werken en leven met mensen

met verschillende etnische, culturele

en sociale achtergronden.

Het lesmateriaal is flexibel opgezet. Met de aan- 

vullende factsheet, filmpjes en werkvormen kun  

je zelf accenten leggen en bepalen hoeveel extra 

tijd je aan het onderwerp wilt besteden.

2.1 Leerdoelen
• Leerlingen krijgen inzicht in de huidige situatie

en achtergrond van vluchtelingen;

• Leerlingen komen in aanraking met persoonlijke

vluchtverhalen;

• Leerlingen leren zich te verplaatsen in een ander;

• Leerlingen zijn zich bewust van de beeldvorming

rondom vluchtelingen en kunnen hier een eigen

mening over vormen;

• Leerlingen krijgen gevoel bij wat vluchtelingen

meemaken.

2.2. Aansluiting vakken 
Inhoudelijk sluit het materiaal aan bij de mentor- 

lessen en het domein mens en maatschappij,  

waaronder burgerschapsvorming. 

2.3. Aansluiting kerndoelen
Specifiek sluit de les aan op het thema migratie uit 

de aardrijkskundeles en de volgende kerndoelen:

36. De leerling leert betekenisvolle vragen te

stellen over maatschappelijke kwesties en

verschijnselen, daarover een beargumen- 

teerd standpunt in te nemen en te verde- 

digen, en daarbij respectvol met kritiek

om te gaan.

38. De leerling leert een eigentijds beeld van de

eigen omgeving, Nederland, Europa en de

wereld te gebruiken om verschijnselen en

ontwikkelingen in hun omgeving te plaatsen.

39. De leerling leert een eenvoudig onderzoek

uit te voeren naar een actueel maatschap-

pelijk verschijnsel en de uitkomsten daar-

van te presenteren.
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3. Lesopzet

3.1. Introductie 
Kennismaking | Duur 10 minuten | Klassikaal

• Trailer film The Island of All Together

• Klassikale introductie op het thema

• Wat gaan we doen in deze les?

• Wat weten de leerlingen al van het onderwerp?

Basispresentatie | Duur 15 minuten | 

Klassikaal of groepjes

• Achtergrond & context vluchtelingenproble- 

matiek: waarom vluchten mensen?

• Afsluiting met fragment uit de film The Island

of All Together

3.2. Verwerking
Lesblad bij Basispresentatie | Duur 30 minuten | 

Groepjes van 2 tot 3 leerlingen

• Verwerkingsvragen bij de basispresentatie

• Fragmenten van de documentaire The Island

of All Together

• Kijk- en discussievragen

• Terugkoppeling per groepje aan de klas

Nabespreking | Duur 10 minuten | Klassikaal

• Terugkoppeling van de verschillende onderdelen

• Wat hebben leerlingen gedaan – geleerd –

gemaakt?

• Hebben ze nieuwe dingen gezien of gehoord?

Werkvormen | Duur 30 tot 60 minuten per 

werkvorm | Groepjes van 2 tot 3 leerlingen

• Twee verdiepende werkvormen: Kruip in

de huid van en Wegwijs in eigen land

• Kijkvragen bij fragmenten uit de
documentaire

• Discussie in groepjes

3.3. Extra lessuggesties

Kruip in de huid van een vluchteling 

Kom met je leerlingen naar Den Haag  

voor een spannende ervaringsreis door  

het Humanity House, waarin je leerlingen 

zelf ervaren hoe het is om te moeten  

vluchten. 

www.humanityhouse.org 

In gesprek met een vluchteling 

Nodig een vluchteling uit in de klas via PAX. 

www.paxvoorvrede.nl

Alternatieve  lesopzet

Een andere aanpak! Laat je leerlingen de 

basispresentatie en lesblad als huiswerk-

opdracht maken. Bekijk vervolgens in de 

klas de hele documentaire in combinatie 

met de werkvorm Kruip in de huid van. 

Geen laptops of computers in de klas?

Beschik je niet over een computer met 

internet? Laat je leerlingen dan het 

lesblad bij de basispresentatie als 

huiswerkopdracht maken. Of vraag voor 

de les of ze een smartphone meenemen 

(1 per groepje is voldoende). 

Tip : Kijk voor een persoonlijke start de
hele documentaire (22 min.).

http://www.paxvoorvrede.nl/actueel/dossiers/vluchtelingen-het-verhaal/vluchtelingen-vertellen-hun-verhaal/luister-naar-het-verhaal-van-een-vluchteling
http://www.theislandofalltogether.com/nederlands/
http://vluchtelinginbeeld.podium.nl/presentatie.html
http://vluchtelinginbeeld.podium.nl/assets/werkvorm-kruip-in-de-huid-van.pdf
http://vluchtelinginbeeld.podium.nl/assets/werkvorm-wegwijs-in-eigen-land.pdf
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4. Basispresentatie en lesblad

Voorbereiding (20 minuten)

Bekijk van tevoren de lesmodule, de basispresentatie 

en het lesblad en kies welke onderdelen je beknopt 

of juist uitgebreid wilt behandelen. Voor het behan-

delen van de presentatie en het lesblad heb je een 

tot anderhalf lesuur nodig. 

Download het bijbehorende lesblad en print het voor 

de leerlingen. Zij kunnen er aansluitend op de pre-

sentatie in groepjes mee aan de slag. De leerlingen 

hebben hiervoor een tablet of computer met internet 

nodig en pen en papier voor de antwoorden. 

Kennismaking 

Geef een korte introductie bij de start van de les. Je 

kunt hiervoor de trailer of de gehele documentaire  

The Island of All Together gebruiken. Je vindt  

deze in de lesmodule onder de knop Filmpjes.

Deze documentaire vormt de basis van de les- 

module. The Island of All Together bestaat uit 

gesprekken tussen toeristen en vluchtelingen op  het 

Griekse eiland Lesbos. Lesbos ligt dichtbij de Turkse 

kust. Tot maart  2016 probeerden vluchte- lingen op 

weg naar de Europese Unie veelal via  

dit eiland in Griekenland te komen. 

Vertel de leerlingen dat je het met de klas over 

vluchtelingen gaat hebben. Wat weten de leerlingen 

ervan? Welke beelden van vluchtelingen kennen ze? 

Leg uit dat de leerlingen in deze les meer te weten 

komen over de huidige situatie en achtergrond van 

vluchtelingen. En dat ze via filmpjes en persoonlijke 

verhalen van vluchtelingen beter zullen begrijpen 

wat vluchtelingen meemaken. 

Basispresentatie en lesblad

De korte basispresentatie geeft een beeld van de 

wereldwijde vluchtelingencrisis met achtergrond- 

informatie, feiten en cijfers en sluit af met persoon- 

lijke verhalen. Je kunt de presentatie klassikaal  

behandelen of de leerlingen zelf de presentatie  

laten bekijken in de lesmodule. Hiermee geef  

je de leerlingen houvast voor de verdere ver- 

werkingsopdrachten. 

Bij vraag 2 verdiepen leerlingen zich in een land  

waar veel vluchtelingen vandaan komen. De leer- 

lingen die hier meer sturing bij nodig hebben, kun 

je landen toewijzen. Syrië, Afghanistan of Somalië 

zijn geschikte voorbeelden. 

Aansluitend op de presentatie gaan de leerlingen 

met het lesblad aan de slag. Je kunt het lesblad ook 

als huiswerk meegeven. Hier staan verwerkings- en 

onderzoeksvragen op die terugslaan op de presen-

tatie. Leerlingen moeten hun mening formuleren en 

gaan op onderzoek uit. 

Bespreek na afloop met de leerlingen de vragen  en 

opdrachten van het lesblad. Wat waren hun 

bevindingen; wat kwam er uit de groepsdiscussies? 

Antwoorden lesblad 

Dit zijn alleen de feitelijke antwoorden, op de 

overige vragen zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

1c. Definitie vluchteling: volgens het Vluchtelin-

genverdrag is een vluchteling iemand die in zijn 

thuisland gegronde vrees heeft voor vervolging. 

Redenen voor vervolging kunnen zijn: ras, gods-

dienst, nationaliteit, politieke overtuiging of sek-

suele voorkeur. De vluchteling kan in eigen land 

geen bescherming krijgen tegen deze vervolging.
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2a. 65,3 miljoen mensen op de vlucht. Dit betekent 

dat 1 op de 113 mensen zijn/haar huis heeft 

moeten verlaten. 

2b. Meeste vluchtelingen uit Syrië, Afghanistan 

en Somalië. 

2c. Zie voor achtergrondinformatie de factsheet 

in de lesmodule.

2d. Redenen om te vluchten zijn natuurrampen, 

geweld of oorlog.  

2e. Natuurrampen en geweld hebben vaak ver- 

plaatsingen binnen een land tot gevolg. Dat is  

het geval als niet het hele land wordt getroffen; 

dan kan de overheid nog (deels) bescherming 

bieden. In geval van oorlog is de overheid  

soms ook partij in het conflict, waardoor hun 

bescherming niet zomaar kan worden inge- 

roepen en mensen naar een ander land  

vluchten om internationale bescherming  

aan te vragen.

3a. Mensen vluchten per boot, vliegtuig, te voet 

of zelfs zwemmend. 

5. Bespreek de opdracht met de leerlingen na.

Stel dat de leerlingen mensen kennen die ge- 

vlucht zijn, waar wonen die personen nu?

Soms blijkt dat familieleden verspreid over

de wereld wonen.

Aanvullende werkvormen

Na het bespreken van de presentatie kun je met de 

leerlingen nog een van de aanvullende werkvormen 

behandelen. Die kun je het beste inzetten als aparte 

les. Zie hoofdstuk 5. 

Factsheet Vluchtelingen in beeld

Onder het kopje Presentatie in de lesmodule vind 

je een factsheet met achtergrondinformatie, feiten, 

cijfers en terminologie rondom het vluchtelingen-

vraagstuk. 

5. Aanvullende werkvormen

Aansluitend op de lesmodule kun je aanvullende 

verwerkingsvormen inzetten. Hieronder geven wij 

een beknopte beschrijving van twee mogelijkheden. 

Onder de knop werkvormen vind je de download-

bare werkbladen voor de leerlingen. Deze werkvor-

men hebben de volgende doelen:

• Leerlingen komen in aanraking met persoonlijke

vluchtverhalen;

• Leerlingen leren zich te verplaatsen in een ander;

• Leerlingen zijn zich bewust van de beeldvorming

rondom vluchtelingen en kunnen hier een eigen

mening over vormen;

• Leerlingen krijgen gevoel bij wat vluchtelingen

meemaken.

De eerste werkvorm is gebaseerd op de documen-

taire The Island of All Together. De documentaire 

maakt invoelbaar wat het betekent om te vluchten 

van huis. Leerlingen kunnen deze opdracht in de 

klas individueel, maar bij voorkeur in kleine groepjes 

uitvoeren. Zo kunnen ze met elkaar in gesprek gaan 

over wat ze zien en horen. 

De tweede werkvorm is een praktische opdracht. 

Leerlingen heten vluchtelingen welkom in hun 

woonplaats en brengen hen op de hoogte van de 

leukste en belangrijkste plekken in de stad.  

Ze doen dit in de vorm van een moodboard (im-

pressie), poster of Facebookpagina (of een eigen 

idee). Reserveer voor deze werkvorm een extra  

les of plan het in als huiswerk.   

5.1. Werkvorm Kruip in de huid van … 
Dit is een opdracht bij de documentaire The Island  

of All Together. Deze documentaire bestaat uit 

verschillende gesprekken tussen mensen die in de 

zomer van 2015 om totaal verschillende redenen 

op het Griekse eiland Lesbos waren. De een was op 
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Lesbos voor een zonnige vakantie. De ander was op 

de vlucht naar Europa op zoek naar een veilige plek 

om te wonen. Documentairemakers Philip Brink en 

Marieke van der Velden brachten steeds een vluchte- 

ling en een toerist met elkaar in gesprek en filmden 

deze bijzondere ontmoetingen. Naar aanleiding van 

vragenkaartjes spraken de vluchtelingen en vakantie-

gangers met elkaar over oorlog, vluchten, maar ook 

over bijvoorbeeld werk, auto’s, school, (klein)kinde-

ren, huisdieren of hun lievelingsfilms. 

De leerlingen gaan met diverse opdrachten aan 

de slag, zoals ‘Met wie zou je verder kennis willen 

maken?’ en ‘Wat kom je te weten over de personen 

uit het fragment?’. Daarnaast voeren de leerlingen 

ook gesprekjes met elkaar met behulp van vragen-

kaartjes. De werkvorm is als pdf voor de leerlingen 

te downloaden in de lesmodule. Voor het uitprinten 

van de vragen kaartjes klik hier.

5.2. Werkvorm Wegwijs in eigen land
De leerlingen maken een (digitale) poster, mood-

board of Facebookpagina of kiezen voor een eigen 

invulling van de opdracht. Ze laten aan gevluchte 

leeftijdsgenoten zien wat belangrijke locaties,  

gebeurtenissen en gewoontes zijn in hun woon-

plaats. Waar kun je bijvoorbeeld lekker een potje 

voetballen? Waar is de goedkoopste supermarkt? 

Wanneer zijn er bijzondere feesten? Wat gebeurt 

er dan? 

Bespreek vooraf aan welke criteria het eindproduct 

moet voldoen op het gebied van vorm en functie. 

Bijvoorbeeld: creativiteit, volledigheid, originaliteit, 

verhouding beeld/tekst. Spreek ook af of de leerlin-

gen hun eindproduct in het Engels of Nederlands 

maken en presenteren.

Nodig: 

De leerlingen kunnen deze opdracht zowel digitaal 

als op papier maken. Voor een digitale verwerking  

zijn voldoende beeldschermen met internet- 

verbinding nodig. De leerlingen kunnen hun  

eindproduct digitaal presenteren of printen. Op  

het werkblad staan tips voor online tools, maar  

de leerlingen kunnen ook zelf een tool kiezen.  

Wanneer ze met papier aan de slag gaan, zijn vol-

doende vellen papier, lijm, scharen en (lokale) tijd-

schriften nodig. Vraag je leerlingen eventueel vooraf 

om dit van huis mee te nemen. Ze kunnen ook als 

huiswerk foto’s maken. 

Presenteren eindproduct: 

De leerlingen presenteren de eindproducten aan 

elkaar. Dit kan plenair voor de groep, maar ze kun- 

nen ook samen een expositie maken. De leerlingen 

lopen dan rond om elkaars producten te bekijken 

en eventueel te beoordelen. Bij elk eindproduct  

moet minimaal een van de makers staan om een 

toelichting te geven. Zorg dat alle leerlingen ook  

voldoende tijd hebben om zelf rond te lopen. 

Sluit de opdracht plenair af door klassikaal een top 3 

met informatie samen te stellen. Worden de leerlingen  

het eens over welke onderwerpen absoluut niet in 

deze top drie mogen ontbreken? Lukt het ze om een 

gezamenlijke top 3 te maken? Of zijn er verschillen  

in keuzes vanuit bijvoorbeeld geslachts- of ethisch 

oogpunt? En waarom?  

Tip : Wanneer er in de buurt een  
(nood)opvanglocatie is , is het leuk  
als je leerlingen hun posters aan  
gevluchte leeftijdsgenoten presenteren . 
Neem hiervoor dan eventueel contact 
op met de locatie . 

http://static1.squarespace.com/static/55f2caeee4b0951c27bd03b3/t/56a6915cdc5cb4729d7493e6/1453756765492/Vragenkaartjes.pdf
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6. Bijlage: voorbeeldvragen

Dit zijn vragen die je bij het behandelen van verschillende lesonderdelen kunt stellen aan de leerlingen. 

• Waarom zouden mensen vluchten naar een 

buurland?

Slide 7/8

• Waar kwamen de mensen uit de 

documentaire vandaan?

• Wat valt op? (dat veel vluchtelingen 

opgevangen worden in buurlanden, koppelen aan 

info slide 5). Dit wordt zichtbaar gemaakt op slide 9.

Slide 10

• Wat vertelde de mensen uit de 

documentaire over de manier waarop ze gevlucht 

zijn?

• Kun je nog andere manieren bedenken om 

te vluchten?

Slide 11

• Hoe komt het denk je dat de meeste 

vluchtelingen in Griekenland zijn aangekomen?

Slide 12

• Wat betekent asiel aanvragen?

• Wat betekent hereniging met een familielid 

met een asielvergunning?

• Wat vind je van dit aantal? (in verhouding 

met de getallen die hiervoor genoemd zijn en het 

inwoneraantal van Nederland)

Humanity House,  

Prinsegracht 8,  

2512 GA Den Haag,  

tel. 070-3100050

educatie@humanityhouse.org 

www.humanityhouse.org
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Documentaire The Island of All Together:
• Wie zag je in de documentaire?

• Waar was het opgenomen?
• Waarom kwamen er veel vluchtelingen aan op

Lesbos?
• Wat vond je van de verhalen die je net hoorde in

de documentaire?

Basispresentatie:

Slide 1
In de documentaire hoorde je net al een aantal 
redenen waarom mensen gevlucht zijn. 
• Kun je nog meer redenen bedenken waarom

mensen op de vlucht slaan?

Slide 2
• Kun je voorbeelden van natuurrampen

bedenken?
• Kun je voorbeelden bedenken van mensen die

op de vlucht zijn voor oorlog of geweld?
• In deze presentatie gaan we verder met de feiten

en cijfers van mensen die op de vlucht zijn voor
oorlog of geweld.

Slide 3
Dit zijn wereldwijd 65,3 miljoen mensen die op de 
vlucht zijn voor oorlog of geweld.
• Wist je dat er zoveel mensen op de vlucht zijn?
• Wat vind je hiervan?

Slide 5
• Wat betekent het om op de vlucht te zijn in eigen

land?
• Waarom zouden mensen vluchten naar een

buurland?

Slide 7/8
• Waar kwamen de mensen uit de documentaire

vandaan?
• Wat valt op? (dat veel vluchtelingen opgevangen

worden in buurlanden, koppelen aan info slide 5).
Dit wordt zichtbaar gemaakt op slide 9.

Slide 10
• Wat vertelde de mensen uit de documentaire

over de manier waarop ze gevlucht zijn?
• Kun je nog andere manieren bedenken om te

vluchten?

Slide 11
• Hoe komt het denk je dat de meeste

vluchtelingen in Griekenland zijn aangekomen?

Slide 12
• Wat betekent asiel aanvragen?

Wat betekent hereniging met een familielid met
een asielvergunning?

• Wat vind je van dit aantal? (in verhouding met de
getallen die hiervoor genoemd zijn en het
inwoneraantal van Nederland)
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7. Colofon, disclaimer & contactgegevens

Deze digibordles is een initiatief van Humanity House en Het Nederlandse Rode Kruis en is mede mogelijk 

gemaakt door Marieke van der Velden & Philip Brink (www.theislandofalltogether.com). 

Het Rode Kruis

Het Nederlandse Rode Kruis maakt deel uit van het 

grootste humanitaire netwerk ter wereld: de inter- 

nationale Rode Kruis-beweging. Het Rode Kruis helpt 

direct bij rampen en conflicten wereldwijd. Het gaat 

bijvoorbeeld om het bieden van onderdak, voedsel, 

schoon drinkwater en medische voorzieningen. De 

hulp van het Rode Kruis gaat altijd uit naar de meest 

kwetsbare mensen in nood. 

In Nederland staan bijna 28.000 vrijwilligers klaar om 

te helpen als het nodig is. Met noodhulp, burgerhulp, 

evenementenhulp en activiteiten die mensen helpen 

zich voor te bereiden op een noodsituatie. Voor 

vluchtelingen verricht het Rode Kruis diverse activi-

teiten in (nood)opvanglocaties. Ook heeft het Rode 

Kruis op verschillende plaatsen Welkom Winkels op-

gezet. Hier worden spullen verzameld en vervolgens 

uitgedeeld aan vluchtelingen. 

Vrijwilligers van het Rode Kruis verzorgen ook gast-

lessen over Humanitair Oorlogsrecht op scholen. 

Kijk voor de mogelijkheden op www.rodekruis.nl  

of neem contact op met hor@redcross.nl

© 2016 Humanity House,  

Het Nederlandse Rode Kruis

Humanity House 

Het Humanity House in Den Haag biedt in haar  

museum de ervaring hoe het is om een ramp of  

conflict mee te maken en brengt via tijdelijke ten-

toonstellingen aanverwante thema’s voor het voet- 

licht. Educatieve programma’s brengen wereldpro- 

blemen dichterbij kinderen en jongvolwassenen.

Het Humanity House is een initiatief van het Rode 

Kruis en biedt in het museum ook een platform, 

een ontmoetingsplek voor mensen, organisaties en 

instanties die zich bezighouden met humanitaire 

thema’s. Zo kun je er bijna wekelijks debatten, 

 lezingen en filmvertoningen bijwonen.

Vluchteling in de klas kan heel goed dienen als voor-

bereiding op of afsluiting van een bezoek aan het 

Humanity House, maar is ook prima los te gebruiken 

wanneer je niet in de gelegenheid bent om het  

Humanity House met je klas te bezoeken. 

Humanity House,  

Prinsegracht 8,  

2512 GA Den Haag,  

tel. 070-3100050

educatie@humanityhouse.org 

www.humanityhouse.org
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Concept

Het Nederlandse Rode Kruis en Humanity House i.s.m. Marieke van der Velden & Philip Brink

Ontwikkeling en realisatie

Podium Bureau voor educatieve communicatie bv

www.podium.nl

Disclaimer

Vluchteling in Beeld is een bundeling van lesmateriaal dat eerder voor andere doeleinden werd ontwikkeld door 

Humanity House, Het Nederlandse Rode Kruis en Marieke van der Velden & Philip Brink. In deze materialen wordt  

o.a. gebruik gemaakt van cijfers en terminologie van het UNHCR en van Vluchtelingenwerk Nederland.

De les is gratis te gebruiken in de klas. Niets uit deze les mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

Humanity House en Het Nederlandse Rode Kruis worden verveelvoudigd of gedeeld. 

Mocht iemand bezwaar hebben tegen het gebruik van enige inhoud van deze les, neem dan contact op met 

info@humanityhouse.org of contactcenter@redcross.nl




