VRAAG 1

THUISSITUATIE
LEVEL 1

Heel wat mensen in de wereld ontvluchten hun land.
Geef 3 redenen waarom mensen op de vlucht slaan.

LEVEL 1

VRAAG 2

VRAAG 3

Een persoon die zijn/haar land verlaat om ergens anders langdurig of
voor altijd te verblijven noemt men een…

Over heel de wereld zijn heel wat mensen op de vlucht. Over hoeveel
mensen gaat het ongeveer?

A.

migrant

A. 50 miljoen mensen

B.

Asielzoeker

B. 65 miljoen mensen

C.

Vluchteling

C. 80 miljoen mensen

LEVEL 1

LEVEL 1

Oorlog, terreur, armoede, honger, vervolging omwille van ras, nationaliteit, politieke of seksuele overtuiging, klimaat, ongelijkheid, …

B. 65 miljoen mensen

A. migrant

LOT
Je broer is opgepakt omdat hij opkomt voor de mensenrechten in je
land en er politiek actief is. De komende maanden ben je druk bezig
om hem vrij te krijgen.

VRAAG 4
Tijdens de vluchtelingencrisis was er een Europese leider die zei “We
kunnen dit aan!”. Uit welk EU-land kwam hij/zij?

LEVEL 1

LEVEL 1

VRAAG 5

VRAAG 6

55% van alle vluchtelingen ter wereld komen uit slechts drie landen.
Welke drie landen zijn dit?

Voor heel wat vluchtelingen is het Verenigd Koninkrijk de favoriete
eindbestemming. Waarom?

A.

Syrië, Afghanistan en Somalië

B.

Syrië, Afghanistan en Zuid-Soedan

A. In het Verenigd Koninkrijk krijgen vluchtelingen makkelijk een
verblijfsvergunning.

C.

Syrië, Somalië en Zuid-Soedan

B. In het Verenigd Koninkrijk kan je aan het werk zonder papieren.
C. In het Verenigd Koninkrijk krijgen vluchtelingen meteen een
huis.

LEVEL 1

LEVEL 1

Duitsland

JE MAG NIET GOOIEN MET DE DOBBELSTEEN.

B. In het Verenigd Koninkrijk kan je aan het werk zonder papieren

B. Syrië, Afghanistan en Zuid-Soedan

LOT

VRAAG 7

Je hebt een mensensmokkelaar betaald om je naar Europa te brengen.
Maar hij kwam niet opdagen op de datum van afspraak, waardoor jij nu
€500 armer bent.

Je hebt gehoord dat je buurman ondertussen in Duitsland is, dat hij als
dokter werkt én een Ferrari heeft. Hij vluchtte ongeveer een jaar
geleden zonder visum. Op welke manier is je buurman NIET naar
Europa gegaan?

A. Met een bootje
B. Te voet
C. Met het vliegtuig
LEVEL 1

VRAAG 8
Waar of niet waar?
Mensen die vluchten voor klimaat, armoede of economische
ongelijkheid kunnen in de Europese Unie als (oorlogs)vluchteling
erkend worden.

LEVEL 1

LEVEL 1

EINDE LEVEL 1
Uiteindelijk heeft iedereen het thuisland kunnen verlaten. Jullie mogen

allemaal doorschuiven naar level 2.

LEVEL 1

C. Met het vliegtuig

JE KAN NIET VERTREKKEN EN MAG NIET GOOIEN MET DE DOBBELSTEEN.

NIET WAAR:
Mensen kunnen enkel als vluchteling erkend worden als ze vluchten
voor vervolging op basis van ras, nationaliteit, politieke overtuiging,
religie of geaardheid. Ze kunnen erkend worden als oorlogsvluchteling
omdat ze vluchten voor oorlog, terreur, foltering, doodstraf of
executie

VRAAG 1

OP DE VLUCHT
LEVEL 2

De Europese Unie raak je niet zomaar binnen: de buitengrenzen
worden streng bewaakt. Welke organisatie doet dat?
A. Fortis
B. Fortex
C. Frontex

LEVEL 2

LOT
Je neef ontmoette je buurman in een vluchtelingenkamp in Duitsland.
Hij blijkt niet te werken als dokter en rijdt ook niet met een Ferrari.
Hij heeft zelfs geen auto. Sinds zijn aankomst in Duitsland verblijft hij
in het vluchtelingenkamp. Je beseft dat het toch niet zo makkelijk is
om een normaal leven op te bouwen als vluchteling in Europa.

LEVEL 2

VRAAG 2
In de hele wereld zijn veel mensen op de vlucht. Hoeveel % van alle
vluchtelingen vlucht naar Europa?
A.

17%

B.

45%

C.

82%

LEVEL 2

C. Frontex

A. 17%

JE VOELT JE VERRADEN DOOR JE BUURMAN.
JE MAG NIET GOOIEN MET DE DOBBELSTEEN.

VRAAG 3
Waarom ondernemen mensen op de vlucht zo’n gevaarlijke tocht
richting Europa in plaats van gewoon het vliegtuig te nemen? Welke
stelling is FOUT?

VRAAG 4
Hoeveel procent van de vluchtelingen wereldwijd komt uit Syrië?
A.

10%

A. Ze hebben geen visum

B.

20%

B. De vliegtuigmaatschappij wil de verantwoordelijkheid over die
persoon niet dragen

C.

30%

C. Uit ecologische overwegingen
LEVEL 2
LEVEL 2

VRAAG 5
Welke vluchtroute werd het meest gebruikt van het begin van de
vluchtelingencrisis tot april 2016?
A.

Westelijke Middellandse Zee route (Marokko – Spanje)

B.

Centrale Middellandse Zee route (Libië – Italië)

C.

Oostelijke Middellandse Zee route (Turkije – Griekenland)

LEVEL 2

VRAAG 6
In welk EU-land waren er het meeste aantal asielaanvragen per
miljoen inwoners in 2016?
A. Duitsland
B. België
C.

Oostenrijk

LEVEL 2

A. 10%

C. Uit ecologische overwegingen

C. Oostelijke Middellandse Zee route (Turkije – Griekenland)
C. Oostenrijk

VRAAG 7
In welk EU-land waren er het meeste aantal asielaanvragen in 2017?
A.

Duitsland

B.

Hongarije

C.

Oostenrijk

LEVEL 2

VRAAG 8
Waar of niet waar?
In de EU zijn er geen vluchtelingenkampen.

LEVEL 2

LOT
In Libië worden vluchtelingen vaak zomaar opgesloten en mishandeld.
De VN riep Libië op om alle kwetsbare vluchtelingen meteen vrij te
laten.

LEVEL 2

LOT
Je vaart per boot richting Europa en ziet het Europese continent al in de
verte liggen. Omdat er teveel mensen in de boot zitten, zinkt de boot. Jij
hebt geluk. Jouw reddingsvest blijkt in orde te zijn. Deze van de andere
mensen in de boot niet.

LEVEL 2

BEN JE EEN VROUW, VLUCHT JE MET JE GEZIN OF BEN JE EEN
MINDERJARIGE VLUCHTELING? DAN MAG JE GOOIEN MET DE
DOBBELSTEEN.

A. Duitsland

NIET WAAR

JE MAG NOG EEN KAART NEMEN

In de EU zijn er verschillende vluchtelingenkampen. Deze vormen zich
vaak aan gesloten grensovergangen.

LOT
Je dobbert al even in het water, tot er plots een reddingsboot aankomt.
Je hebt geluk! Een schip van de Europese missie ‘operatie Sophia’ was
vlakbij en kan je redden. Het schip brengt je veilig aan wal in Europa.

VRAAG 9
Heel wat vluchtelingen sterven op de Middellandse Zee in hun
poging om naar Europa te vluchten. Hoeveel mensen stierven op
zee in 2017?

A.

meer dan 1.000 mensen

B.

meer dan 2.500 mensen

C.

meer dan 5.000 mensen

LEVEL 2

LEVEL 2

LOT

LOT

Via een mensensmokkelaar heb je een ticket gekocht voor de bus
richting Duitsland. Op de bus merk je dat je ticket vals is. Je wordt
opgepakt door de politie.

Na veel omzwervingen, kom je terecht in een vluchtelingenkamp
in Turkije. Daar krijg je te horen dat een aantal mensen uit Syrië
naar de Europese Unie kunnen overgebracht worden.

LEVEL 2

LEVEL 2

C. meer dan 5.000 mensen

JE MAG METEEN NAAR LEVEL 3

BEN JE EEN SYRIËR? DAN MAG JE GOOIEN MET DE DOBBELSTEEN.

JE MAG NIET GOOIEN MET DE DOBBELSTEEN.

VRAAG 10

VRAAG 11
Wat wordt bedoeld met de term ‘transmigrant’?

Welk land in de wereld vangt het grootste aantal vluchtelingen op?
A.

Turkije

B.

Libanon

C.

Duitsland

A. Iemand die migreert van land A (vb. Syrië) naar land B (vb. België)
B. Iemand die migreert van land A (vb. Syrië) naar land B (vb.
Griekenland), maar nadien nog doorreist naar land C (vb. Slovenië)
of verder naar land D (vb. Duitsland)
C. Iemand die via de Middellandse zee is terecht gekomen op het
Europese continent
LEVEL 2

EINDE LEVEL 2
Iedereen heeft een route gevonden richting Europa. Het Europese
vasteland komt al bijna in zicht. Alle spelers mogen doorschuiven naar
level 3.

LEVEL 2

LEVEL 2

B. Iemand die migreert van land A (vb. Syrië) naar land B (vb.
Griekenland), maar nadien nog doorreist naar land C (vb. Slovenië) of
verder naar land D (vb. Duitsland)

A. Turkije

VRAAG 1

ERGENS IN
EUROPA

Wie in de EU aankomt, moet zich registreren in het Eurodac-systeem.
Dit gebeurt aan de hand van vingerafdrukken. Elke persoon op de vlucht
moet van één hand élke vingerafdruk achterlaten. Waarom is dit zo?

LEVEL 3

B. omdat sommige vluchtelingen niet al hun vingers meer hebben
(door bijvoorbeeld foltering) en ze minstens één afdruk nodig
hebben.

A. omdat elke vinger een unieke vingerafdruk heeft.

C. omdat ze op deze manier meer gegevens hebben en zo de mensen
sneller kunnen opsporen.
LEVEL 3

VRAAG 2
Via familie in Europa krijg je bericht dat als je asiel wil aanvragen in de
EU, je rekening moet houden met de Dublin regels. Wat betekent dit?
A.

Wie aankomt in de EU mag kiezen in welk land hij/zij zich gaat
registreren.

B.

In de Ierse hoofdstad Dublin is de kans op erkenning het grootst.

C.

Een vluchteling die asiel wil aanvragen, kan dat enkel doen in het
eerste EU-land waar hij/zij aankomt.

LEVEL 3

VRAAG 3
In welk EU-land had een asielzoeker in 2017 het meest kans om erkend te
worden als vluchteling?
A.

Duitsland

B.

Slowakije

C.

België

LEVEL 3

B. omdat sommige vluchtelingen niet al hun vingers meer hebben
(door bijvoorbeeld foltering) en ze minstens één afdruk nodig
hebben.

B. Slowakije

C. Een vluchteling die asiel wil aanvragen, kan dat enkel doen in het
eerste EU-land waar hij/zij aankomt.

VRAAG 4
150 landen in de wereld hebben de Conventies van Genève getekend.
Deze landen zijn verplicht om bescherming te bieden aan mensen die op
de vlucht zijn. In de oorspronkelijke versie ging dit enkel over Europese
vluchtelingen. Door de jaren heen werd dit verdrag uitgebreid naar
vluchtelingen wereldwijd. Welk land, waar vandaag veel vluchtelingen
verblijven, ondertekende het oorspronkelijke verdrag, maar niet de
uitbreidingen ervan?

LOT
Italië en Griekenland zijn vaak de eerste EU-landen waar vluchtelingen
aankomen. De druk op dit land is zeer groot. Daarom moeten andere
EU-landen Italië en Griekenland helpen. Dit kunnen ze doen via het
spreidingsplan.

A. Jordanië
B. Turkije
C. Palestina

LEVEL 3
LEVEL 3

VRAAG 5
Eens je in de Schengenzone (= landen met een ster) bent, zijn er
geen grenscontroles meer. Welk land is geen Schengenland?
A.

Bulgarije

B.

Duitsland

C.

Hongarije

LEVEL 3

LOT
Je bent via Griekenland verder gereisd naar de grens met
Macedonië. Daar probeert de grensbewaking vluchtelingen tegen te
houden met waterkanonnen en traangas. Jij bent ze te snel af en
slaagt erin de grens over te steken.

LEVEL 3

BEN JE SYRIËR, ERITREEËR OF IRAKEES? DAN WORD JE VIA HET
SPREIDINGSPLAN NAAR EEN ANDER EU-LAND GEBRACHT. JE MAG
GOOIEN MET DE DOBBELSTEEN.

B. Turkije (Jordanië tekende niet, Pakistan pas in 2014)

JE MAG GOOIEN MET DE DOBBELSTEEN

A. Bulgarije

VRAAG 6
Enkel mensen van een bepaalde nationaliteit komen momenteel in
aanmerking voor het spreidingsplan van de EU. Welke
nationaliteiten?
A.

Syriër, Eritreeër of Irakees

B.

Syriër, Irakees, Zuid-Soedanees

C.

Syriër, Afghaan, Zuid-Soedanees

LOT
Je probeert Hongarije te bereiken via Kroatië. Maar Hongarije sloot
haar grens. Je staat voor een hek en kan niet verder

LEVEL 3
LEVEL 3

VRAAG 7

VRAAG 8

In elk EU-land verschilt de kans op erkenning als vluchteling. Slowakije
heeft de grootste erkenningsgraad. Hoeveel bedraagt deze?

Iemand die asiel heeft aangevraagd in een EU-land heeft onmiddellijk
een aantal basisrechten. Waar heb je als asielzoeker recht op?

A. 62%

A.

Bed, bad, brood

B. 72%

B.

Bed, bad, brood + een uitkering

C. 82%

C.

Bed, bad, brood+ uitkering + kinderbijslag

LEVEL 3

LEVEL 3

JE MAG NIET GOOIEN MET DE DOBBELSTEEN.

A.

Bed, bad, brood

A. Syriër, Eritreeër of Irakees

C. 82%

LOT

LOT

Je komt aan in Griekenland, maar krijgt daar te horen dat de Europese
Unie en Turkije een ‘deal’ sloten en dat vluchtelingen naar de
vluchtelingenkampen in Turkije gebracht worden.

Migranten uit Irak die asiel aanvroegen in België krijgen een brief die
hen aanspoort om vrijwillig terug te keren naar Irak.

LEVEL 3

VRAAG 9
Vanuit Zuid-Europa kon je illegaal verder reizen naar Slovenië. Je wilt
nog verder reizen naar Duitsland, want daar is de kans op erkenning
groter. Hoeveel landsgrenzen moet je minstens over als je van Slovenië
naar Duitsland wil gaan? Je kan het spelbord gebruiken als hulpmiddel.

LEVEL 3

EINDE LEVEL 3
Jullie zijn allemaal aangekomen in Europa en zijn op doortocht naar
jullie eindbestemming. Gooi om de beurt met de dobbelsteen. Als je
een 4 gooit, mag je door naar level 4.

A. 1
B. 2
C. 4
LEVEL 3

LEVEL 3

KEER TERUG NAAR LEVEL 2.
JE MAG NIET GOOIEN MET DE DOBBELSTEEN

BEN JE IRAKEES? DAN MAG JE NIET GOOIEN MET DE DOBBELSTEEN.
BEN JE GEEN IRAKEES? DAN MAG JE WEL GOOIEN.

B. 2

AANVRAAG
VERBLIJFSVERGUNNING

VRAAG 1
Hoe lang duurt het ongeveer vooraleer een asielaanvraag in de
EU wordt afgerond?

LEVEL 4

A. Ongeveer een half jaar

B. Ongeveer een jaar
C. Dat hangt ervan af in welke lidstaat je de asielaanvraag hebt
ingediend.

LEVEL 4

VRAAG 2

VRAAG 3
Sinds 1999 is er in de EU een (beperkt) gemeenschappelijk
Europees asielstelsel. Welke van onderstaande redenen was NIET
belangrijk voor de ontwikkeling hiervan?

Waar of niet waar:
Tijdens de behandeling van een asielaanvraag, mag een
asielzoeker reeds werk zoeken en inburgerings –of taalcursussen
volgen

LEVEL 4

A.

Er moest meer solidariteit en verantwoordelijkheidszin
komen tussen de EU-lidstaten

B.

De lidstaten werkten al goed samen rond asiel, maar het
moest gewoon nog wettelijk vastgelegd worden

C.

Er waren nog geen minimumnormen voor de opvang van
vluchtelingen
LEVEL 4

C. dat hangt ervan af in welke lidstaat je de asielaanvraag hebt
ingediend

NIET WAAR
B. De lidstaten werkten al goed samen rond asiel, maar het
moest gewoon nog wettelijk vastgelegd worden

asielzoekers moeten eerst de uitslag afwachten (erkend of
niet erkend) vooraleer ze mogen beginnen aan het
integratieproces

