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Doel van de opdracht
Socrative is een online tool om zelf een quiz te maken voor je leerlingen. Het is een interessante tool om bijvoorbeeld de begrippenkennis te testen. Je volgt de antwoorden digitaal
op en bespreekt de resultaten individueel of klassikaal.

Werkwijze
Je stelt de klasquiz zelf samen of je gebruikt de voorbeeldvragen hieronder. Het correcte
antwoord is telkens aangeduid en je krijgt achtergrondinformatie.
Socrative is een leuk en efficiënt systeem om met de hele klas kennis te toetsen. Alles wat je
moet doen is een gratis account aanmaken op www.socrative.com en de verdere instructies
volgen.

Voorbeeldvragen Socrativequiz
1

Waarom sluit de Europese Unie deals met Turkije?
A
B
C
D

Om minder vluchtelingen de gevaarlijke tocht naar Europa te laten maken.
Om Turkije te ontlasten van de grote toestroom van vluchtelingen.
Om vluchtelingen sneller en veiliger in Europa te krijgen.
Om Turkije te dwingen alle vluchtelingen terug te sturen naar hun herkomstlanden.
UITLEG

De deal tussen Europa en Turkije is er om minder vluchtelingen de levensgevaarlijke overtocht
over de Middellandse Zee te laten maken. Afgesproken is dat Turkije meer migranten opvangt en
haar grenzen beter moet bewaken. In ruil daarvoor ontvangt het land extra financiële steun van de
Europese Unie en zijn er gesprekken over de visumplicht voor Turken die naar de EU reizen.
Over de Turkije-deal bestaat veel discussie. Ook leidt de uitvoering ervan tot de nodige problemen.
Ondanks de controverse stuurde de EU begin 2018 aan op verlenging van de deal tot 2020.
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Waarvoor dient het spreidingsplan van de Europese Unie?
A
B

Om alle asielzoekers evenwichtig te verspreiden over heel Europa.
Om de landen aan de buitengrenzen te ontlasten en de vluchtelingen
eerlijker te spreiden over Europa.
C Om vluchtelingen gelijkmatiger te verspreiden over Griekenland, Italië en Spanje.
D Om mensen op de vlucht te verspreiden door hen terug te brengen naar kampen in eigen regio.
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UITLEG

Het spreidingsplan wil de landen aan de buitengrenzen (Griekenland en Italië) ontlasten door
vluchtelingen over Europa te spreiden. Doordat Europese landen zelf mogen bepalen hoeveel
vluchtelingen ze in dit kader willen overnemen, krijg je helaas geen gelijke spreiding. Bovendien
zijn de procedures complex en zitten er heel wat problemen in het plan waardoor er minder dan
40.000 mensen gereloceerd zijn in het kader van het Europese spreidingsplan. Gevolg: vluchtelingen zitten massaal vast aan de buitengrenzen van Europa in overvolle kampen in onmenselijke
omstandigheden.
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Welke uitspraak is niet juist?
A

Migranten gaan weg uit het eigen land omwille van schrijnende armoede,
op zoek naar een beter leven of om zich bij familieleden te voegen.
B Vluchtelingen zijn mensen die hun land ontvlucht omdat ze een gegronde vrees voor vervolging hebben
omwille van hun ras, nationaliteit, politieke overtuiging, godsdienst of omdat ze tot
een bepaalde sociale groep behoren (bv. holebi’s of vrouwen).
C Mensen die op de vlucht zijn voor de gevolgen van de klimaatverandering worden
niet erkend als vluchteling.
D Migranten kiezen ervoor om te verhuizen, terwijl vluchtelingen geen andere keuze hebben.
UITLEG

Migranten kiezen er niet altijd voor, want moeten soms ook vluchten voor slechte leefomstandigheden, een gebrek aan toekomstperspectief, onbetrouwbaar politiek klimaat of door klimaatverandering. Net als vluchtelingen hebben migranten vaak geen andere keuze dan hun thuis te verlaten.
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Wat is de taak van Frontex?
A
B

EU-landen helpen om de eigen binnengrenzen te verdedigen.
De Europese lidstaten laten samenwerken om samen de Europese buitengrens te beschermen
met een Europees leger.
C Alle buitengrenzen controleren en enkel erkende vluchtelingen doorlaten.
D EU-landen helpen om de buitengrenzen te controleren en niet-EU-burgers te laten terugkeren
naar hun eigen land.
UITLEG

Frontex is het Europese agentschap voor het beheer van de buitengrenzen en opereert vanuit
Warschau. Het is geen grenspolitie in uniform, geen bewakers aan de grenzen. Het agentschap
coördineert de samenwerking tussen de verschillende lidstaten op het vlak van grensbewaking.
Frontex is ook een inlichtingendienst die zoveel mogelijk gegevens verzamelt, bewegingen en aantallen bijhoudt en risicoanalyses maakt. Er wordt ingezet op onderzoek naar hoogtechnologische
mogelijkheden om grenzen te bewaken, bijvoorbeeld met drones, satellietbeelden, radars …
Frontex is ook betrokken bij de organisatie en de financiering van deportaties. Ze organiseren gezamelijke operaties.
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Waar komen de meeste vluchtelingen vandaan die aankomen in België
(in augustus 2018)?
A
B
C
D
E
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Eritrea, Irak, Turkije.
Syrië, Palestina, Afghanistan.
Guinee, Somalië, Georgië.
Nigeria, Pakistan, Eritrea.
Albanië, Bangladesh, Guinee.
UITLEG

De top 3 wordt (in augustus 2018) gevormd door Syrië (15,5%), Palestina (10%), Afghanistan
(9,5%). Het is belangrijk om de leerlingen hier te wijzen op de evolutie: elke maand publiceert het
CGVS de cijfers en kan je de evolutie in herkomst van de verzoekers zien. Zo zien we in 2017 dat de
top 3 bestond uit Syrië (15%), Irak (7%) en Afghanistan (7%).
De laatste cijfers vind je hier terug: https://www.cgvs.be/nl/cijfers
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Welke uitspraak is juist als het gaat over erkenning van vluchtelingen in België?
A
B
C
D

Meer dan 80% van de aanvragers krijgt erkenning als vluchteling of subsidiair beschermde.
Iedereen die hier aankomt, krijgt bescherming, want de selectie gebeurt aan de grenzen van Europa.
Ongeveer 50% van de verzoekers wordt erkend als vluchteling of subsidiair beschermde.
België oordeelt zelf niet over de aanvraag. Dat gebeurt door ‘Europa’. Daarom duurt de procedure zo lang.
UITLEG

België is wel degelijk zelf verantwoordelijk voor de beslissing in de dossiers. Het CGVS kreeg in
2017 19.688 verzoeken om internationale bescherming en besliste in 50,7% van de gevallen dat de
verzoeker daadwerkelijk bescherming nodig had ofwel als vluchteling (38,7%) ofwel als subsidiair
beschermde (12%).
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Hoe heet iemand die een aanvraag indient om internationale
bescherming te krijgen?
A
B
C
D

Verzoeker om internationale bescherming.
Asielaanvrager.
Asielzoeker.
Een vluchteling.
UITLEG

Iemand die internationale bescherming aanvraagt, kenden we als ‘asielzoeker’. Sinds 2018 is de
term gewijzigd naar ‘verzoeker om internationale bescherming’. Je zal deze naam meer en meer
horen en lezen, maar sommige instanties blijven toch werken met het begrip ‘asielzoeker’.

8

Wie hoort bij de groep NBMV’s?
A
B
C

Niet-bewezen mannen en vrouwen: mensen op de vlucht die nog geen erkenning kregen.
Niet-Belgische mannen en vrouwen die hier asiel willen aanvragen.
Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.
UITLEG

De afkorting betekent Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdeling, met andere woorden: kinderen,
tieners en jongeren die op de vlucht zijn zonder begeleiding van een volwassene. Meestal zijn dit
jongens tussen 16 en 18 jaar uit Afghanistan, Algerije, Marokko, Guinee, de Democratische Republiek Congo, India en Roemenië.
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Wat houdt de Europese Dublin III-verordening juist in?
Deze verordening legt regels vast om te bepalen welke lidstaat de asielaanvraag moet behandelen
Dat vluchtelingen een top 3 mogen opgeven van landen waar ze graag willen wonen na erkenning.
Dat vluchtelingen na het binnenkomen in de Europese Unie maximaal door 3 landen
mogen reizen voor ze een aanvraag indienen.
D Dat vluchtelingen 3 keer de kans krijgen om bescherming aan te vragen,
daarna moeten ze sowieso terug naar het land van oorsprong.
A
B
C
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UITLEG

Het is een Europese Verordening die de regels vastlegt om te bepalen welke lidstaat de asiel
aanvraag moet behandelen. Dit land is dan ook verantwoordelijk voor de verdere procedure.
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Waarvoor is het CGVS verantwoordelijk?
A
B
C

Opvang van vluchtelingen: bed, bad en brood aanbieden.
Onderzoek van verzoeken om internationale bescherming.
Gratis juridische bijstand voor iedereen die een verzoek wil indienen om internationale bescherming.
UITLEG

Verschillende overheidsinstellingen met andere bevoegdheden:
CGSV: Commissariaat voor Vluchtelingen en Staatlozen onderzoekt asielaanvragen en de toekenning of afwijzing van de vluchtelingenstatus of subsidiaire bescherming.
DVZ: Dienst Vreemdelingenzaken, beslist over de toegang van vreemdelingen tot het grondgebied,
het verblijf, de vestiging, de verwijdering.
FEDASIL: Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil), beheert en coördineert
een netwerk van opvangcentra.
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Wat betekent hervestiging?
A

Geselecteerde vluchtelingen de kans geven om naar een Europees land door te reizen
omdat er in hun eigen regio geen veilige of humane opvang mogelijk is.
B Mensen op de vlucht de kans geven om aan te geven in welk Europees land ze bescherming
willen aanvragen.
C Vluchtelingen die geselecteerd en overgebracht worden van een land waar ze bescherming hebben gezocht naar een derde Europees land dat heeft ingestemd om een duurzaam
verblijfsrecht te geven.
D Asielzoekers spreiden over verschillende Europese landen zodat de landen met veel instroom (bv. Italië en
Griekenland) het niet te lastig krijgen.
UITLEG

Hervestiging is een procedure waarbij vluchtelingen worden geselecteerd en overgebracht van een
land waar zij bescherming hebben gezocht naar een derde land, dat vooraf heeft ingestemd om
hen een duurzaam verblijfsrecht te geven. Hervestiging wil een oplossing bieden voor diegenen die
niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst en evenmin voldoende bescherming kunnen
krijgen of geen lokale integratieperspectieven hebben in het land van eerste opvang. Hervestiging
is volledig complementair aan de Belgische asielprocedure. Door inspanningen te leveren op het
vlak van hervestiging zorgt België voor een geïntegreerd beleid van internationale bescherming.
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Welke landen ter wereld vangen de meeste vluchtelingen op?
A
B
C
D
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Turkije, Pakistan, Oeganda, Libanon, Iran
Duitsland, Turkije, Libanon, Verenigd Koninkrijk, Libië
Italië, Spanje, Griekenland, Turkije, Belgiê
Libië, Italië, Irak, Turkije, Duitsland
UITLEG

Het idee dat Duitsland door de beroemde uitspraak van Merkel ‘Wir schaffen das’ het grootste
aantal vluchtelingen zou opvangen, klopt dus niet. Het is Turkije dat bovenaan staat.Duitsland
staat zelfs niet in de top 5. Turkije vangt 3,5 miljoen mensen op, vooral uit buurland Syrië. Daarna
volgen Pakistan (1,4 miljoen, voornamelijk Afghanen), Oeganda (1,4 miljoen, vooral vluchtelingen
uit buurlanden Congo en Zuid-Soedan), Libanon en Iran. Op basis van de verhouding vluchtelingen
ten opzichte van het aantal inwoners is Libanon het land dat de meeste vluchtelingen opvangt. Vijf
van de tien landen met het hoogste percentage vluchtelingen op hun totale bevolking liggen ten
zuiden van de Sahara in Afrika en zijn zelf straatarm. Van de rijke landen vangen Zweden en Malta
verhoudingsgewijs de meeste vluchtelingen op.
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Wie zijn de ‘intern ontheemden’?
A
B
C

Staatlozen: mensen die door geen enkele staat als onderdaan worden beschouwd.
Mensen zonder papieren: vreemdelingen die zonder legale verblijfstitel op het grondgebied verblijven.
Mensen die hun huis of woonplaats ontvluchten, maar binnen de grenzen van hun
eigen land blijven.
D Mensen die door het lang op de vlucht zijn geen eigen identiteit meer hebben.
UITLEG

Een interne verdrevene of ontheemde (Engels: internally displaced person, IDP) is iemand die gedwongen is zijn huis of woonplaats te ontvluchten, maar wel binnen de grenzen van zijn eigen land
blijft. Daarmee is een interne verdrevene wettelijk gezien niet hetzelfde als een vluchteling, die ook
zijn land verlaat. Wel hebben interne verdrevenen vaak dezelfde redenen als vluchtelingen om hun
huis te verlaten, zoals oorlog of ander geweld.
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Wat is juist?
A
B
C
D

85% van de vluchtelingen wordt opgevangen in Turkije en Griekenland.
85% van de vluchtelingen wordt opgevangen in Europa.
85% van de vluchtelingen wordt opgevangen in ontwikkelingslanden.
85% van de vluchtelingen woont in Afrika.
UITLEG

85% van de vluchtelingen wordt opgevangen in eigen regio, in ontwikkelingslanden. Het aantal
vluchtelingen in de buurlanden van de herkomstlanden is verpletterend hoog en zet ook die nationale politieke samenlevingen onder druk. Zo leven bijvoorbeeld vijf miljoen Syriërs verspreid over
Turkije, Libanon en Jordanië.
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Over de hele wereld zijn er mensen op de vlucht, zo ook in Latijns-Amerika.
Waarom is de situatie in Venezuela zo zorgwekkend? Welke stelling is niet correct?
A

Het is het olierijkste land ter wereld maar zit al jaren in een economische crisis. Door corruptie,
wanbeheer en de sancties van de Verenigde Staten, zijn er nog amper levensmiddelen of medicijnen.
B Aanhoudende onveiligheid, instabiliteit en geweld dwingen Venezolanen massaal te vluchten
naar buurlanden.
C De solidariteit is groot in de buurlanden: Colombia, Brazilië, Aruba en Curaçao ontvangen
gevluchte Venezolanen, bieden hen bescherming en begeleiden hen in de zoektocht naar
wonen en werk.
D Vluchtelingen uit Venezuela lopen groot gevaar tijdens hun vlucht naar of door Colombia.
Ze worden vaak slachtoffer van geweld en misbruik.
UITLEG

Zuid-Amerika maakt volgens de Verenigde Naties de grootste vluchtelingencrisis mee uit zijn
geschiedenis. Zowat 2,3 miljoen Venezolanen willen hun land verlaten omwille van onveiligheid,
instabiliteit en geweld en als gevolg daarvan ook honger en ellende. Zij zoeken hun heil in buurlanden maar daar zijn ze niet altijd welkom en is de situatie vaak niet veel beter. Sommige van die
buurlanden worstelen zelf ook met economische en politieke instabiliteit. Het gevolg: miljoenen
mensen zitten zonder werk en lijden honger. De Braziliaanse regering heeft soldaten naar de grens
met buurland Venezuela gestuurd, in Peru is de noodtoestand afgekondigd in twee noordelijke
provincies. Ecuador besliste om nog enkel mensen met een geldig paspoort binnen te laten. En in
Colombia wordt in grote delen van het land gevochten om de macht, waardoor veel mensen in het
land in armoede leven.

