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1.  INLEIDING 
 
 
In 1964 worden de akkoorden gesloten die respectievelijk de Turkse en Marokkaanse migratie naar 
België mogelijk maken.  
In 2014, 50 jaar later dus, worden die akkoorden én hun effecten op zowel migranten als op hun 
nieuwe omgeving uitgebreid herdacht.   
Daarbij zullen niet alleen de Marokkaanse of Turkse migratie in beeld komen. Er zijn daarnaast ook 
talrijke andere etnisch-culturele gemeenschappen, die al veel langer van Vlaanderen hun thuis 
maakten. En ook recente(re) nieuwkomers, op zoek naar een nieuwe toekomst, hebben heel wat 
boeiende verhalen te vertellen. 
 
 

Gastarbeider of arbeidsmigrant? 
Gastarbeiders zijn mensen die ‘tijdelijk’ naar ons land komen om hier te werken en te wonen. Er is 
te weinig werk in het thuisland en er is voldoende vraag naar arbeiders in het gastland (België). 
‘Tijdelijk’ houdt in dat het de bedoeling is terug te keren naar het land van herkomst. Wanneer dat 
niet meer het geval is, wordt de gastarbeider een migrant, een arbeidsmigrant. 
 
Het geld dat gastarbeiders of arbeidsmigranten naar huis sturen is vaak de enige bron van inkomsten 
voor de familie die achterblijft in het thuisland. Dank zij die geldstroom verhogen de migranten de 
kansen op onderwijs en gezondheidszorg van hun kinderen en familie, en dragen ze bij aan de 
economische en maatschappelijke ontwikkeling van hun land van herkomst.  
 

Korte geschiedenis arbeidsmigratie 
Overal waar behoefte was aan arbeiders, werden deze van elders gehaald.  Het verschijnsel 
gastarbeider is internationaal en van alle tijden.  
 
De West-Europese economieën kenden in de jaren na de Tweede Wereldoorlog, en dan vooral in de 
jaren zestig, een ongelooflijke boom. De bloei in de bouwsector, in de metaal- en textielindustrie, 
mijnbouw (steenkool), en verschillende takken van de dienstensector zoals openbaar vervoer, 
handel, verzorging en schoonmaak, creëerden een enorme vraag naar arbeidskrachten.  
Met de steun van de Belgische staat werden grootscheepse rekruteringscampagnes opgezet in het 
buitenland. Zowel mannen als vrouwen werden gerekruteerd.  
Bij economisch moeilijke tijden werd steeds een migratiestop ingelast, om daarna bij economisch 
betere tijden migranten terug aan te trekken. 
Tegenwoordig spitst de economische migratie zich toe op het aantrekken van hooggeschoolde 
kenniswerkers. 
 

Waregem 
In Waregem werden arbeidsmigranten gevraagd om hun specifieke kennis en capaciteiten, bvb. 
Japanse kuikensexer of Syriërs voor de tapijten, maar ook mensen die naar hier kwamen omdat er 
veel vraag was naar arbeidskrachten vanuit de bouw of industrie (Bekaert, Concordia, TVH,…) en 
niet te vergeten ook vanuit de sport (jockeys, voetballers). 
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Project 50 jaar arbeidsmigratie Waregem 
 
 
De stad Waregem werkte een project uit met als resultaat een leuk werkboekje voor de leerling, 
een informatiebrochure voor de leerkracht en een educatieve workshop. 
Alle basisscholen van Waregem krijgen dit pakket gratis aangeboden. Daarna zal de Provincie het 
pakket promoten naar de andere basisscholen in West-Vlaanderen.  
 
 
Voor de uitwerking van de educatieve workshop heeft stad Waregem beroep gedaan op vzw 
Kassoemai. Deze organisatie heeft een lange ervaring in het uitwerken en begeleiden van workshops 
rond diverse mondiale thema’s.  De workshop wil het onderwerp migratie op een realistische manier 
benaderen en is gericht naar leerlingen van de 3de graad basisonderwijs. In de workshop kunnen de 
leerlingen op een speelse maar intensieve manier arbeidsmigratie en zijn geschiedenis 
ontdekken. Ook de invloed van migratie in onze huidige samenleving komt aan bod. De workshop 
wordt afgesloten met een naverwerking waarbij arbeidsmigratie in een ruimer kader van 
wereldburgerschap wordt geplaatst.  
De workshop zal bijgewoond worden door Kleur Bekennen, die de workshop zal beoordelen op 
mogelijke opname in hun database. 
 
Bij de workshop zit tevens een werkboekje voor de leerlingen met verschillende oefeningen. Dit 
kan gebruikt worden bij de voorbereiding van de workshop of voor de naverwerking. 
Het leerlingenboekje kreeg, dank zij de steun van de provincie, een mooie lay-out en druk. Ik wil 
nogmaals de leerkrachten bedanken voor hun positieve feedback bij de ontwikkeling van het 
boekje. In dit werkboekje komen de leerlingen op een leuke manier meer te weten over migratie en 
vooral over arbeidsmigratie. Het is zowel een invulboek als een doeboek. Het boekje kan gebruikt 
worden als voorbereiding op de workshop, of gewoon als lesonderdeel bij het thema migratie.  
 
Ook werd deze informatiebrochure uitgewerkt, die de leerkracht de mogelijkheid biedt zich 
grondig te informeren over het onderwerp en van daaruit lessen voor te bereiden. Het is een 
handleiding met achtergrondinformatie over de migratiegeschiedenis in grote lijnen, allerlei 
weetjes, migratiebegrippen, lesvoorbereiding voor een interview, de eindtermen van het leergebied 
Wereldoriëntatie en Nederlands, de oplossingen uit het leerlingenboekje, inspiratie en 
referentiewerken, en kinder- en infoboeken die in de bibliotheek van Waregem te verkrijgen zijn.  
Er kan daarnaast een DVD met de kortfilm ‘Iedereen migrant’ ontleend worden bij de dienst 
internationale samenwerking/integratie. 
 

Extra inspiratie voor in de klas:  
Lespakketten Djapo: niet specifiek rond arbeidsmigratie, maar ruim thema migratie:  

 www.djapo.be/migratie-achtergrond/ 
 www.djapo.be/migratie-links/ 
 www.djapo.be/migratie-1-oost-west-thuis-best/ 
 www.djapo.be/wp-content/uploads/2014/05/les_migratie_graad1.pdf 
 www.djapo.be/lesmateriaal-migratie-1/ 
 www.djapo.be/migratie-1-doelstellingen-en-eindtermen/ 
 www.djapo.be/migratie-2-landverhuizers-vroeger-en-nu/ 
 www.djapo.be/wp-content/uploads/2014/05/les_migratie_graad2.pdf 
 www.djapo.be/lesmateriaal-migratie-2/ 
 www.djapo.be/wp-content/uploads/2014/05/migratie_graad2_artikel-migratieakkoord.pdf 
 www.djapo.be/doelstellingen-en-eindtermen-migratie-2/ 
 www.djapo.be/migratie-3-dag-wereld/  
 www.djapo.be/wp-content/uploads/2014/05/les_migratie_graad3.pdf 
 www.djapo.be/lesmateriaal-migratie-3/ 
 www.djapo.be/doelstellingen-en-eindtermen-migratie-3/ 

  

http://www.djapo.be/migratie-achtergrond/
http://www.djapo.be/migratie-links/
http://www.djapo.be/migratie-1-oost-west-thuis-best/
http://www.djapo.be/wp-content/uploads/2014/05/les_migratie_graad1.pdf
http://www.djapo.be/lesmateriaal-migratie-1/
http://www.djapo.be/migratie-1-doelstellingen-en-eindtermen/
http://www.djapo.be/migratie-2-landverhuizers-vroeger-en-nu/
http://www.djapo.be/wp-content/uploads/2014/05/les_migratie_graad2.pdf
http://www.djapo.be/lesmateriaal-migratie-2/
http://www.djapo.be/wp-content/uploads/2014/05/migratie_graad2_artikel-migratieakkoord.pdf
http://www.djapo.be/doelstellingen-en-eindtermen-migratie-2/
http://www.djapo.be/migratie-3-dag-wereld/
http://www.djapo.be/wp-content/uploads/2014/05/les_migratie_graad3.pdf
http://www.djapo.be/lesmateriaal-migratie-3/
http://www.djapo.be/doelstellingen-en-eindtermen-migratie-3/
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2.  ACHTERGRONDINFORMATIE  
VOOR DE LEERKRACHT 
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2.1. België als gastland  
Belgische migratiegeschiedenis vanaf 1920 in grote lijnen. 
Meer info: http://www.vvlg.be/echo_files/966-nl-srcBestand3.pdf  

VOOR 1920: Spontane immigratie 
Gedurende de 19e en begin van de 20e eeuw was er sprake van zogenaamde ‘spontane migratie’. De 
industrialisatie had van België en meer bepaald van Wallonië een interessant en aantrekkelijk 
gebied gemaakt voor werkzoekenden. Na de oorlog verkregen de Belgen stemrecht en werden ook 
de eerste sociale maatregelen getroffen. Geen ervan was gericht op migranten. 
1846 : 95.000 vreemdelingen, 2 % van de bevolking;  
1910 : 254.000 vreemdelingen, 3,5 % van de bevolking; meer dan 80 % zijn Nederlanders, Fransen 
en Duitsers.  

1920-1940: Van spontane naar georganiseerde migratie 
In de jaren twintig en dertig ontstond de figuur van de migrant als een buitenlandse arbeider. De 
plaatselijke bevolking had deze mensen al snel ‘gelabeld’ als de buitenlandse proletariër die 
tijdelijk wordt ingezet op de nationale arbeidsmarkt. 
De Belgische regering besloot om bilaterale verdragen met de andere landen te sluiten om de 
activiteiten van buitenlanders te reglementeren. De regering had hiervoor haar redenen: de 
bescherming van de interne arbeidsmarkt en van Belgen in het buitenland. 
Na Zwarte Donderdag in 1929 braken harde tijden aan voor de economie. De werkloosheid werd een 
internationaal probleem. In België dacht men dit op te lossen door een beperking door te voeren 
van het aantal tewerkgestelde vreemdelingen. Dit loste echter niets op omdat de Belgen de jobs in 
de mijnen niet wilden. Na verloop van tijd moest de Belgische regering het vooropgestelde plan dus 
herzien. Arbeidsmigratie werd toegestaan, maar voor een welbepaalde duur. 
1930 : 319.000 vreemdelingen, 3,9 % van de bevolking; uit verder gelegen zuid- en Oost-Europese 
landen als Italië, Polen, Tsjechië 

1946-1956: Naoorlogse veranderingen 
België gaf gehoor aan het Verdrag van Genève en richtte een vluchtelingenstatuut op. Dit bestond 
uit twee luiken: het verblijfs- en het arbeidsrecht. Het asielrecht waarvan anno 2009 sprake is lag 
sinds 1960 op tafel maar zou pas een invulling krijgen in de jaren zeventig. 
Een tweede stroom migranten was het gevolg van een actieve migratiepolitiek door de Belgische 
regering om meer arbeidskrachten voor zich te winnen. Vooral de steenkoolindustrie zou gebaat zijn 
met meer arbeidskrachten. De Russische krijgsgevangen keerden op het einde van de oorlog immers 
terug naar hun land. Wie zou nu de plaatsen van deze mijnwerkers opvullen? In de eerste fase 
‘gebruikte’ men hiervoor Duitse krijgsgevangen en hun families. 
1947 : 367.000 vreemdelingen, 4,3 % van de bevolking; 77.000 Zuid-Italianen en 20.000 Polen 
worden via protocolakkoorden gerekruteerd, de "kolenslag" wordt gewonnen; 
1956 : einde van het Italiaans decennium, mijnramp van Marcinelle op 8 augustus 1956.  

1956-1969: Op zoek naar nieuwe wervingslanden 
België ging vanaf de jaren zestig actief rekruteren in Spanje, Griekenland, Marokko en Turkije. 
Verder werd er ook onderzoek gedaan naar de beste strategie om arbeiders naar hier te lokken. Uit 
de brochure “Vivre et travailler en Belgique” kan men afleiden dat België als hét beloofde land voor 
families werd voorgesteld. 
In 1964 kwam ook het Sauvy-Rapport uit, waaruit bleek dat de aanwezigheid van vreemdelingen niet 
langer alleen om economische, maar ook om demografische redenen aantrekkelijk was. De 
gezinshereniging moest er namelijk voor zorgen dat de demografie in België weer op peil werd 
gebracht. De Belgische regering ging vanuit dit idee maatregelen ontwerpen om de definitieve 
vestiging van vreemdelingengroepen te bevorderen. Wat men echter over het hoofd leek te zien was 
de sociale en culturele integratie van deze groepen. Het was wachten tot diep in de jaren zeventig 
en tachtig vooraleer men hiervoor concrete maatregelen trof. 
Golden Sixties, nieuwe wervingslanden, toeristentewerstelling; Spanje, Griekenland, Noord-Afrika 
en Turkije zijn nieuwe rekruteringslanden;  
1970 : 696.300 vreemdelingen of 7,2 % van de bevolking.  

http://www.vvlg.be/echo_files/966-nl-srcBestand3.pdf
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Jaren zeventig: Regularisatie en immigratiestop 
In 1974 besloot de Belgische regering naar aanleiding van de groter wordende groep werklozen om 
de grenzen voor vreemdelingen te sluiten. De jobs moesten in eerste instantie naar “het eigen volk” 
gaan. 
Noord-Afrikanen en Turken, aanvankelijk oogluikend toegelaten "illegale" tewerkstelling wordt 
geregulariseerd 
1974 : immigratiestop, behalve voor vrij verkeer EU-lidstaten, gezinshereniging, hooggeschoolde 
kaders (Japan, Verenigde Staten, Zweden, ...), asielzoekers en vluchtelingen 
Vestiging waar werk voorhanden is 

Jaren tachtig: Inburgering in de maatschappij 
Na het sluiten van de grenzen voor vreemdelingen werd België geconfronteerd met het gebrek aan 
maatregelen uit het verleden. Een nieuw vraagstuk stelde zich immers: de integratie van de 
culturele en religieuze minderheden en de vluchtelingen. 
Door het toenemend succes van ‘extreem-rechts’ op het einde van de jaren tachtig werd het 
migrantenthema een volwaardig en prioritair beleidsthema. Zo werden verschillende instellingen en 
organisaties opgericht, waarvan het belangrijkste het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en 
Racismebestrijding. 
1981 : 878.500 vreemdelingen of 8,9 % van de bevolking 
1991 : 904.500 vreemdelingen of 9 % van de bevolking 
Reeds 36 % van de vreemdelingen zijn in België geboren, toename van gemengde huwelijken en van 
naturalisaties 

Jaren negentig en begin van de 21e eeuw: het asieldecennium 
Vanaf de jaren ‘90 komt in België de asielwetgeving centraal te staan voor de opvang van 
vluchtelingen.  
In de eerste fase van de aanvraag, het ontvankelijkheidsonderzoek, kunnen de mensen terecht in 
een onthaal- of opvangcentrum. Zij die illegaal in België verblijven of uitgewezen zijn, worden vaak 
vastgehouden in een gesloten centrum. Natuurlijk ontsnappen veel illegalen aan dit systeem. 
In de tweede fase wordt de “gegrondheid” gecontroleerd. Dit wil zeggen dat men nagaat of je leven 
bedreigd zou zijn indien je terug zou keren naar het land van herkomst. Slechts 8% van alle 
asielaanvragen wordt ontvankelijk verklaard en 10% wordt als vluchteling erkend. In 2007 voorziet 
men een extra statuut voor mensen die niet als vluchteling erkend worden, maar omwille van 
dringende redenen in België mogen verblijven. Dit is het subsidiair statuut. 
De groep die niet werd besproken in dit overzicht van migranten bestaat voornamelijk uit 
eurocraten en niet-arbeiders. In België zijn immers ook migranten uit bijvoorbeeld Groot-Brittannië, 
Ierland, Canada en de Verenigde Staten aanwezig. Zij worden echter minder vaak geviseerd omdat 
ze niet zo talrijk zijn en omdat ze deel uitmaken van de hogere kaders van de arbeidsmarkt. 
Bovendien is het percentage aan “vreemdelingen” in België de laatste jaren gestegen omdat het 
land de navel van Europa vormt. 
Overbelaste procedures leiden tot regularisatieaanvraag van 35.000 dossiers  
 
 
 
Ook ‘de Vlaming’ zelf heeft een migratiegeschiedenis. zie www.redstarline.be/nl  
Dus voor wie er nog aan zou twijfelen: migratie in Vlaanderen maakt deel uit van ons DNA – vroeger, 
nu en in de toekomst. 
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2.2. Close-up en weetjes 
 
Na de Eerste Wereldoorlog werkten de eerste Polen, Italianen en Noord-Afrikanen in de Belgische 
industriebekkens. Tussen de beide wereldoorlogen voerde de Belgische overheid al rekruteringscampagnes om 
buitenlandse arbeiders aan te trekken. 
 
In de jaren twintig kende België een tekort aan arbeidskrachten in de mijnen. Hierdoor ging men rekruteren 
in het buitenland.   
Kandidaat-mijnwerkers werden vanuit heel Italië naar Milaan gebracht, waar ze op de wekelijkse trein naar 
België wachtten. In deze trein bevonden zich een dokter en één of twee ingenieurs. Zij waren belast met het 
geneeskundig onderzoek van de tweeduizend kandidaten per konvooi en moesten hen hun arbeidscontract 
laten ondertekenen.  Bij hun aankomst, aan het eind van een reis die tweeënvijftig uren kon duren, werden de 
Italianen niet afgezet op reizigersperrons, maar in zones die voorbehouden waren voor afladen van goederen. 
Hier werden zij gerangschikt volgens het nummer van de mijnput die hen had aangeworven. Een vrachtwagen 
van de mijn, die gewoonlijk diende voor het vervoer van kolen, bracht hen naar hun bestemming.  
Twee onaangename verrassingen wachtten hen hier: het soort werk dat zij zouden moeten verrichten en de 
woonomstandigheden waarin zij zouden moeten leven. Op affiches in Italië stond te lezen dat het om 
“ondergronds werk in de Belgische steenkoolmijnen” ging, maar men trad niet in detail over de aard van het 
werk. Men ging vooral uitvoerig in op de aanlokkelijke salarissen, de pensioenen, het kindergeld en de 
verlofdagen die de kandidaten in België zouden krijgen. De grote ontgoocheling voor de Italiaanse migranten 
betrof hun huisvestiging. Het contract dat zij hadden getekend, vermeldde dat de mijnen hen een nette, 
gemeubelde woning zou verschaffen tegen een redelijke prijs. Maar in het naoorlogse België was de 
woningnood groot, en de Italianen werden ondergebracht in de barakken van concentratiekampen die de 
nazi’s voorzien hadden voor Russische gevangen die tijdens de oorlog in de mijnen werkten. Barakken uit hout, 
geasfalteerd karton of golfplaten: dat was de “nette woning” waarmee de Italianen het moesten doen. 
 
Italiaan die getuigt over de eerste afdaling in de mijnschacht: De eerste keer dat ik in de mijn ben 
afgedaald heb ik geweend, ik had het gevoel dat ik in de hel kwam. […] Ik was aangeduid om steenkool te 
ontginnen. Er was veel lawaai. Ik had de indruk dat de aarde in elkaar stortte. Ik kende de signalen niet en 
toen ze de drie slagen op de buis gaven om te verwittigen dat ze geperste lucht in de luchtdrukhamers – die 
iedere dag herladen werden – zouden brengen, heb ik mijn werk niet onderbroken en werd ik met geweld met 
mijn gezicht tegen de grond geslingerd. Wie weigerde terug af te dalen werd beschouwd als ontslagnemend. 
 
In 1946 sloten de Belgische regeringsleiders een contract met Rome. Het gevolg was een massale aankomst 
van Italianen in België: ca. 2000 arbeiders per week. In ruil hiervoor zou België een bepaalde hoeveelheid 
kolen voor Italië voorbehouden. Arbeiders uit Italië waren zo gegeerd dat de Belgische mijnen er ter plaatse 
aanwervingcampagnes voerden.  
In 1948 werden door de economische recessie veel Belgen werkloos en werd de procedure voor migratie weer 
verstrengd, men wilde de arbeidsmigranten niet langer toelaten in België. Maar al snel werd duidelijk dat dit 
geen oplossing was, Belgische werklozen wilden immers het vuile werk in de mijnen niet opknappen. De 
Italiaanse mijnwerker werd dus een vitaal onderdeel van onze economie. Toch werd dit door de overheid niet 
erkend: looneisen werden niet ingewilligd en veiligheidsmaatregelen bleven dode letter. 
Op 8 augustus 1956 keerde het tij op dramatische wijze door de mijnramp van Marcinelle: 262 mijnwerkers, 
waarvan de helft Italianen, lieten hierbij het leven. De Italiaanse migratiedienst eiste strengere 
veiligheidseisen. België legde deze eisen echter naast zich neer, waarop Italië weigerde om verder arbeiders 
naar onze gebieden te sturen.  België zou zich dan ook op andere landen richten om arbeiders aan te trekken. 
Let op! Veel auteurs denken dat vanaf 1956 de Italiaanse migratie gestopt is. Dit is echter niet correct. Vele 
Italianen hadden zich reeds gevestigd en lieten hun families overkomen, andere kwamen op eigen initiatief. 
Opmerkelijk is dat door de komst van de andere nationaliteiten - die vaak armer waren dan de Italianen - de 
sociale status van de Italianen verbeterde. 
 
In 1957 sloot de Belgische regering met Griekenland een akkoord voor de directe aanwerving van arbeiders 
voor de steenkoolmijnen.  In België zouden de meeste Grieken in dezelfde wijken gaan wonen. Vele van hen 
hadden geen kennis van het Frans of het Nederlands en konden zo toch tenminste onderling communiceren. 
 
België richtte in 1962 een eerste wervingsbureau op in Casablanca, dat als uithangbord werkte voor de 
publiciteitscampagnes van Belgische consulaten en ambassades. De arbeiders die reageerden op de campagnes 
kwamen hoofdzakelijk uit rurale milieus. Dit is niet verwonderlijk aangezien 95% van de Marokkaanse 
bevolking uit ongeschoolde arbeiders bestond. 
Op 17 augustus 1964 werd een akkoord met Marokko gesloten. Net als bij de Grieken werden hierin de 
arbeidscontracten en -voorwaarden beschreven. Voor het eerst werden ook bepaalde maatregelen genomen 
die de geïmmigreerde arbeiders op gelijke voet zetten met de Belgische arbeiders op gebied van sociale 
voordelen en werkomstandigheden. Deze groepen werden ingezet in sectoren zoals de bouw en dus niet langer 
uitsluitend in de mijnbouw. Hierdoor zou hun vestigingsplaats ook verschuiven naar grote steden. 
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Brochure: « Vivre et travailler en Belgique » 
Arbeiders, welkom in België. 
U denkt eraan in België te komen werken? Wellicht heeft u reeds de “grote beslissing” genomen? Wij, Belgen, 
zijn verheugd dat u aan ons land een bijdrage van uw arbeidskracht en uw intelligentie komt lenen… 
Uitwijken naar een land dat onvermijdelijk met het uwe verschilt, brengt enkele aanpassingsproblemen met 
zich mee. Deze aanvankelijke moeilijkheden zullen veel vlotter overwonnen worden indien u een normaal 
leven, dit wil zeggen een familiaal leven leidt. België is een land waar de arbeid goed beloond wordt, waar 
het comfort op een hoog niveau ligt, vooral voor hen die in gezinsverband leven. […] In elk geval willen we u 
nogmaals verzekeren: de arbeiders uit streken van de Middellandse Zee zijn welkom onder ons in België. 
 
In de jaren zestig werd migratie voor de Turken gezien als de oplossing voor de werkloosheidsproblemen. 
Toch slaagde de politiek niet helemaal, doordat te weinig arbeiders voldeden aan de vereiste kwalificatie-
eisen van de buitenlandse werkgevers. In de bilaterale akkoorden die toen gesloten werden, kan je dan ook 
terugvinden dat de criteria tot migratie nauwgezet omschreven werden: leeftijd tussen 20 en 35 jaar, medisch 
onderzoek moest in Turkije verricht worden, etc. 
De Turken die in België terechtkwamen, waren niet noodzakelijk geïnteresseerd in de Belgische arbeidsmarkt. 
Sommige zagen België als een transitland om naar de West-Duitse markt door te stromen.  In afwachting 
daarvan namen ze een tijdelijke job aan. We spreken hier dan ook van illegale arbeiders. De Belgische 
regering erkende dit probleem en nam maatregelen. Vooral vakbonden drongen aan om een samenhangend 
migrantenbeleid uit te werken en een einde te maken aan de heersende chaos. Uiteindelijk vonden tussen 
1964 en 1974 duizenden Turkse arbeiders hun weg naar België via familierelaties, netwerken of 
geldsjoemelaars. 
 
Niet alleen met Marokko werden akkoorden gesloten. Heel Noord-Afrika werd betrokken bij de 
wervingscampagnes. Andere akkoorden met Noord- Afrikaanse landen: 7 augustus 1969: met Tunesië, 8 januari 
1970: met Algerije. 
Impact van die akkoorden: De Noord-Afrikaanse bevolking in België tussen 1961 en 1968 is vertienvoudigd. 
 
Vanaf de jaren zeventig sloeg men definitief een andere weg in met betrekking tot de migranten. Er werd 
niet langer gedacht in termen van onthaal, maar in termen van culturele en etnische integratie en 
samenleven. 
Men had immers ingezien dat men niet terug kon gaan naar het uitwijzen van de “nieuwe” Belgen. Deze 
mensen hadden van België een nieuwe thuis gemaakt. 
 
Sinds de jaren tachtig is het voornaamste probleem de integratie.  
De Grieken hadden zich in één wijk gevestigd om elkaar makkelijker te ontmoeten. Men had ook een eigen 
organisatie uitgebouwd met culturele en ontspanningsactiviteiten. De Grieken hebben eigen regels naar 
kinderen toe. Zo worden gemengde huwelijken afgekeurd omdat op die manier de Griekse kook-, eet- en 
leefgewoonten verloren zouden gaan. Voor de kinderen wordt wel een betere toekomst nagestreefd door hen 
onderwijskansen te geven. In de meeste gezinnen blijven ze echter dezelfde sociale positie behouden als hun 
ouders en voorouders. De Grieken hebben moeilijkheden met integratie omdat velen de gedachte koesteren 
ooit terug te keren naar hun moederland. De Griekse regering heeft in de jaren tachtig ook maatregelen 
getroffen om deze terugkeer te bevorderen. Het probleem dat vervolgens optrad, was het wegvallen van 
voeling met de huidige Griekse realiteit. Velen hielden immers vast aan het Griekenland waaruit zij waren 
vertrokken. Bovendien hadden ze ook Belgische wortels die ze niet meer konden loslaten. 
Naar integratie toe heeft vooral de school dus een impact op de grotere groepen van deze migranten. De 
kinderen lijken een ontwikkeling door te maken, maar de sociale mobiliteit loopt vast. 
 
Brain Drain of Brain Gain? 
Er is al veel inkt gevloeid over de Brain Drain, waarbij de geëndustrialiseerde landen hoogopgeleide 
arbeidskrachten aantrekken uit ontwikkelingslanden. Zo'n uitstroom van hoogopgeleiden kan ernstige gevolgen 
hebben voor de landen in het Zuiden. Het meest opvallende voorbeeld zijn artsen en verpleegsters die 
massaal de landen in zuidelijk Afrika verlaten.  
Het Noorden moet dus inspanningen doen om de opleiding en de werkomstandigheden van bijvoorbeeld 
medisch personeel drastisch te verbeteren, zodat ze de nood minder voelen hun geluk elders te beproeven. 
Ook een wereldwijd afdwingbare ethische code voor het rekruteren van arbeidskrachten uit het Zuiden zou 
een stap in de goeie richting zijn.  
Maar migratie kan ook positieve effecten hebben. Een mooi voorbeeld van de zogenaamde Brain Gain is de 
Indische ICT-sector. De voorbije decennia trokken ICT-specialisten massaal weg uit India, om vooral in de VS 
te gaan werken. Maar na verloop van tijd investeerden zij hun verdiende centen weer in India, waar ze 
bedrijven stichtten en zo heel wat jobs creëerden. De sector is nu een van de motoren achter de economische 
ontwikkeling in India. 
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WEETJE 
De menselijke soort is afkomstig uit Afrika. Onze vroegste voorouders leefden ongeveer 6 à 7 miljoen jaar 
geleden in Oost-Afrika. Op de vlucht voor de toenemende droogte en de voedselschaarste waagden de 
mensen tussen 800.000 en 700.000 jaar geleden de overtocht naar het Europese continent. 
 
WEETJE 
Meer dan 90% van de tijd dat de mens op aarde rondloopt, leefde hij als migrant, in kleine groepen als jager-
verzamelaar. 
 
WEETJE 
Tijdens het Romeinse Rijk werd het huidige België bewoond door een bont allegaartje van culturen: 
Menapiërs, Nerviërs, Tongeren, Trevieren, Germaanse inwijkelingen en migranten uit het Middellandse 
Zeegebied. 
 
WEETJE 
Zonder de invloed van andere culturen zou Europa er vandaag heel anders hebben uitgezien.  
Sinds 800 introduceerden moslims via hun talrijke handelscontacten en reizen windmolens, reisduiven, 
peperkoek, rijstpap, cijfers, het dragen van snorren, tulpen, kastanjes, koffie, sorbets en veel meer. 
Vlaanderen leerde suiker kennen via de contacten met Arabieren in Andalusië. Het woord is dan ook van 
Arabische origine (sukar). Voor die tijd gebruikte men honing als zoetstof. 
De eersten die roomijs fabriceerden waren de Chinezen in de 7de eeuw.  Via de zijderoute werd de uitvinding 
doorgegeven naar het westen. In het Ottomaanse rijk consumeerde men ijswater, roomijs en sorbets. De 
bereiding van deze sorbets werd door Italiaanse kooplui overgenomen.  Ons woord sorbet komt via het Turkse 
sherbet, het Arabische sharbat en het Italiaanse sorbetto tot bij ons. 
 
WEETJE 
Belgische vrouwen werkten in de 19de eeuw vaak als huishoudster in Parijs. Ze waren graag geziene werkers 
omdat ze bekendstonden om hun enorme werkkracht en vaak voor een lager loon wilden werken dan hun 
Franse collega’s. Buitenlandse mijnarbeiders waren om dezelfde redenen ook welkom in de Belgische mijnen. 
 
WEETJE 
Belgische emigranten voor 1918 kregen in het buitenland met een hele reeks vooroordelen af te rekenen. ‘Ze 
pikken onze banen in’, ‘ze integreren zich niet in de samenleving’. 
De buitenlandse migranten van nu krijgen in België met diezelfde vooroordelen af te rekenen… 
 
WEETJE 
De Belgische migranten die naar Amerika vertrokken namen zelfs hun wafelijzer mee omdat ze niet wisten of 
ze dat in Amerika wel kenden (Belgische wafels) 
 
WEETJE 
Vroeger werd de kanarievogel gebruikt door de mijnwerkers om hen te waarschuwen als er giftige stoffen in 
de mijn aanwezig waren. Mogelijk komt hier ook de uitdrukking 'van je stokje gaan' vandaan. 
 
WEETJE 
In 1961 verbleven 320 Turken wettig in België. In 2010 zijn dat er 39.551 
 
WEETJE 
In 1974 werd de Islam als Godsdienst erkend in België. Dat is 40 jaar. 
 
WEETJE 
Vlamingen in het buitenland missen het meest hun familie, de Vlaamse taal, frietjes en bier, de cafés en 
regen. 
Wat missen vreemdelingen het meest? 
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2.3. Migratie – Begrippen 
 

Gedwongen migratie: mensen die gedwongen worden om te migreren, bvb. verbanning of 
ballingschap, deportatie, slavernij 
Vrijwillige migratie: mensen die zelf beslissen om te migreren, maar dat kan soms ook gedwongen 
migratie zijn omwille van oorlog en onderdrukking, economische omstandigheden zoals armoede en 
werkloosheid,… 

o Arbeidsmigratie: mensen gaan naar een ander land om er te gaan werken, op uitnodiging van 
het gastland 

o Seizoensmigratie: mensen verlaten hun woonplaats voor een korte periode en verblijven 
tijdelijk waar ze werken, om in een korte tijd veel geld te verdienen (al dan niet op 
uitnodiging van het gastland) 

o Cirkelmigratie: zelfde als seizoenmigratie, maar wanneer dit zich telkens herhaald (bvb. 
jaarlijks) 

o Economische migratie: mensen gaan naar een ander land in de hoop daar een beter leven te 
hebben (ontvluchten armoede, werkloosheid,…) 

o Ruraal-urbane migratie of interne migratie: migratiebeweging van het platteland naar de 
stedelijke gebieden 

o Volgmigratie: 
 Huwelijksmigratie: mensen die huwen met iemand uit een ander land en er gaan wonen 
 Gezinshereniging: bvb. vrouw gaat bij de man wonen die eerder vertrok als arbeidsmigrant 
 Kettingmigratie: achterblijvende vrienden en familie merken dat migreren veel voordelen 

heeft en volgen het voorbeeld van gekende migranten 
o Pensioenmigrant: of rentenier, mensen die na hun pensioen verhuizen naar een (meestal 

warmer land) om te genieten van hun oude dag 
o Ideologische migratie: migreren omwille van je religieuze of ideologische voorkeur 
o Asielmigratie: omwille van oorlogsgeweld, onderdrukking, vervolging, gevaar (omwille van 

politiek, geloof, seksuele voorkeur,…) vragen mensen asiel aan in een ander veiliger land 
 

Groepsmigratie: migreren met een grote groep mensen samen, bvb. arbeidsmigranten worden 
gerekruteerd uit hetzelfde dorp, gezinsmigratie, mensensmokkel 
Individuele migratie: een persoon migreert op zijn eentje 

 
Interne migratie: mensen die verhuizen binnen de grenzen  
Externe migratie: mensen die buiten de landsgrenzen gaan wonen  

 
Transmigratie: of volksverhuizing, mensen die tijdelijk ergens wonen, en die verder trekken 
(nomaden, zigeuners) 
Migratiestromen: of migratiegolf, een grote groep mensen die binnen een bepaalde periode naar 
een bepaalde regio trekken (arbeidsmigranten, vluchtelingen, mensensmokkel) 

 
Emigranten: persoon die zijn huidige woonplaats verlaat (ik woonde in België en ga naar Amerika 
om er te wonen) 
Immigranten: persoon die zich in een nieuw land vestigt (ik kom toe in Amerika en vestig me daar) 
Re-immigrant: iemand die na een jaar of langer terug keert naar zijn vorige verblijfsplaats (bvb. ik 
ga in Amerika wonen en na 5 jaar beslis ik terug in België te gaan wonen) 
Non-migrants: of tijdelijke migratie, mensen die migreren maar zich niet hervestigen 

o Seizoensarbeiders die tijdelijk ergens anders verblijven om te werken 
o Toeristen die tijdelijk ergens anders verblijven voor het plezier 
o Nomaden die grenzen oversteken en geen vast verblijfplaats hebben maar iedere keer weer 

verder trekken (doormigratie)  
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2.4. Het interview 

Lesvoorbereiding leerkracht 

 

Een interview, HOE doe je dat? 

Lesbeschrijving 
Om meer te weten over de 
betekenis van arbeidsmigratie gaan 
de leerlingen interviews afnemen 
van hun opa of oma, of een ander 
ouder iemand. 
De leerlingen bereiden in de les het 
interview voor. Voordat de 
leerlingen een interview kunnen 
afnemen, moeten ze eerst meer van 
het onderwerp afweten 

Doelen van de les 
De leerlingen leren een interview af 
te nemen. De leerlingen ontdekken 
dat de komst van arbeidsmigranten 
grote veranderingen in het dagelijks 
leven van zowel de migranten als de 
andere arbeiders heeft teweeg 
gebracht. 
 
Kinderen leren kritisch zijn, 
doorzetten, hun plan trekken, 
creatief zijn, samenwerken, 
informatie zoeken, initiatief nemen, 
nadenken over wat ze doen. 

- ideeën zoeken  
- ideeën aan elkaar vertellen  
- naar elkaar luisteren  
- overleggen en afspreken  
- samen beslissen  
- een plan maken  
- kijken of het wel goed loopt  
- samenwerken 
- zorgzaam omgaan met 

materiaal  

Organisatie 
Klassikale instructie en vervolgens 
het interview uitwerken in kleine 
groepjes. 

Materiaal 
Bord, pen en papier 

Tijdsduur 
- Inleiding (10 min) 
- Kern (20 min) 
- Afsluiting (10 min) 

Inleiding 
Een klassengesprek moet duidelijk maken wat het afnemen 
van een interview inhoudt. De volgende vragen kunnen 
worden gesteld: 

- Wat is een interview? 
- Wie heeft al eens een interview gelezen of gezien? 
- Wie is zelf al eens geïnterviewd? 

 
De leerkracht speelt met een leerling een rollenspel. De 
leerkracht is de interviewer en de leerling de 
geïnterviewde. De leerkracht legt uit wat de bedoeling is 
van het interview. Hij maakt duidelijk dat hij informatie wil 
hebben, bijvoorbeeld over de hobby’s van de leerling. 
Maar eerst worden er vragen bedacht: 

- Wat wil je weten? Wat is de hoofdvraag? 
- Bedenk open vragen. Bedenk dus vragen die 

beginnen met ‘hoe’, ‘wat’, ‘waar’, ‘waardoor’ of 
‘wanneer’ en ‘waarom’ 

 
Dan volgt het rollenspel/interview: 

- De interviewer stelt zichzelf voor door de 
geïnterviewde een hand te geven. Hij vertelt dat hij 
komt voor een interview en legt uit waarom hij juist 
deze persoon wil interviewen. 

-  De interviewer geeft aan dat het interview gaat 
beginnen. Hij stelt zijn vragen rustig en kijkt de 
geïnterviewde hierbij aan. Hij gaat in op de 
antwoorden en kijkt niet alleen op de vragenlijst. 

- Aan het eind van het interview bedankt hij de 
geïnterviewde. 

Na afloop van het rollenspel bespreekt de leerkracht het 
interview. 

Kern 
De leerlingen bedenken vragen. 
De leerlingen schrijven vragen op die ze willen gaan stellen. 
Wanneer de leerlingen hun eigen opa/ oma interviewen mag 
het ook persoonlijk worden: “Hoe was dat voor u opa/oma 
om..........? Moest u erg wennen aan..........? Wat 
veranderde er allemaal?”. 
De leerlingen maken binnen hun groepje ook een 
taakverdeling: Wie stelt de vragen? Wie is de regisseur? 
 
 

Afsluiting 
De leerkracht bespreekt de resultaten en geeft feedback.  
Na de bespreking van de resultaten kunnen leerlingen 
eventueel nog vragen toevoegen aan hun vragenlijst.  
Ook is het handig te vertellen dat tijdens het interview ook 
vragen gesteld mogen worden die niet op het lijstje staan, 
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vragen die in de loop van het gesprek opkomen. 

Suggesties 
Het mooiste is het interview af te nemen op locatie, bij 
opa/oma thuis.  
Bij het maken van de afspraak vragen aan opa/oma  of er 
oude foto’s en attributen uit die jaren zijn? 
 

 

Het interview, ZO doe je dat! 

Lesbeschrijving 
De leerlingen houden een interview 
met opa/oma thuis . 

Doelen van de les 
- De leerlingen leren in de 

praktijk een interview af te 
nemen en vast te leggen. 

- De interesse van de 
leerlingen in hun eigen 
erfgoed (arbeid vroeger) 
wordt aangewakkerd 

- De leerlingen worden 
aangezet tot nadenken over 
de diverse aspecten van 
migratie:  impact van 
migratie op een 
mensenleven, identiteit, 
band met het land van 
herkomst, ‘integratie’, 
verwachtingen en dromen,… 

- Door de 3de of 4de generatie 
terug kennis te laten maken 
met de 
migratiegeschiedenis van 
hun grootouders en dit te 
plaatsen in de evoluties van 
onze samenleving, krijgen 
ze een beter zicht op hun 
eigen leven 

Organisatie 
Leerlingen werken in dezelfde 
groepjes als de vorige les. 

Materiaal 
- Lijst met vragen, schrift of 

notitieblok, pen 
- Digitaal fototoestel met 

videomogelijkheid 
- Digitale videocamera of gsm 

waarmee je foto´s of 
filmpjes kan maken 

- Koptelefoon met microfoon 
om geluid op te nemen (die 
je voor MSN en Skype 
gebruikt 

 
Voordat het interview afgenomen 
kan worden, zijn er afspraken met de grootouders gemaakt. 
Ook is gevraagd oude spullen en/of foto’s op te zoeken en 
klaar te leggen voor het interview. 
Eventueel kunnen de vragen vooraf gegeven worden zodat 
opa/oma zich een beetje kunnen voorbereiden. 
Het interview kan op verschillende 
manieren worden afgenomen. 

- Leerlingen maken een video-opname 
- Leerlingen schrijven alles op (en maken foto’s) 
- Leerlingen maken een geluidsopname (en maken 

foto’s) 
Het interview vastleggen met een videocamera is het 
mooist. De leerlingen hebben bovendien een opname van 
hun opa/oma, een mooi persoonlijk document voor later.  
Daaraan gekoppeld kunnen de leerlingen ook zichzelf filmen 
terwijl ze feedback/commentaar op het interview geven. 

Inleiding 
De leerkracht wijst de leerlingen op het doel van het 
interview.  
We willen een positief verhaal brengen, negatieve 
uitspraken worden niet verder uitgespit (bvb. racisme). 

Kern 
De leerlingen nemen het interview op locatie af. Zij stellen 
hun vragen aan de hand van de opgestelde vragenlijst. Gaat 
iets niet goed, stel de vraag opnieuw.  

Afsluiting 
De opnamen worden in de computer geladen. De ruwe 
opnamen worden bekeken.  
 

Tips/suggesties/extra lessuggesties 
De opdracht kan onder schooltijd uitgevoerd worden, maar 
ook in het weekend wanneer kinderen bij hun opa/oma op 
bezoek gaan. 

Nabespreking 
De leerkracht bespreekt de resultaten met de leerlingen. 

- Wat vond je een leuk verhaal? 
- Wat vond je een bijzonder verhaal? 
- Wat wordt er gezegd over de ‘andere’ cultuur? 

Zou jij je thuisvoelen in een ander land, in een 
andere cultuur? Waarom wel/niet? 

- Zou je zelf ooit migreren? Waarom wel/ niet? 
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- Beeld bewerken kan o.a. 
met Windows Moviemaker 
(standaard in 
Windowspakket) 

Tijdsduur 
1 uur 

Hoe zou jij je voelen als je je familie en vrienden 
zou moeten achterlaten? 

- Denk je dat het moeilijk is om het Nederlands te 
leren? Zou jij graag een nieuwe taal leren? 

- ………. 
 
Mogelijke nevenopdracht: 

- Maak een filmpje over jezelf. Maak op voorhand een 
scenario met minimum drie verschillende scènes/ 
thema’s/locaties.  

- Film je antwoord op de vragen: wat wil je kwijt over 
jouw roots? Wat draag je hiervan mee?  

- Verwerk dezelfde vragen in een fotoreportage.  
Film de vragen in een interview met een 
klasgenoot/vriend/familielid. 
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Mogelijke vragen voor leerlingen waarvan hun opa/oma een arbeidsmigrant was 
 

- Wanneer heb je de beslissing genomen om te vertrekken naar een ander land om er te gaan 
werken? Met wie heb je dit besproken? 

- Was onze familie blij dat je kon gaan werken in het buitenland? 
- In welk jaar ben je naar België gekomen?  
- Ben je alleen gekomen? 
- Was het moeilijk om iedereen die je kende achter te laten?  
- Wat nam je mee op je reis naar hier? 
- Wachtte iemand je op toen je in België aan kwam? Wist je waar je zou slapen/wonen? 
- Kende je hier al mensen (familie, vrienden, kennissen)? 
- Hoe en wanneer kreeg je je eerste baan in België?  
- Wist je voor je vertrek al waar je zou werken, of heb je werk gezocht toen je in België was? 
- Heb je nog documenten of foto’s van vroeger? 
- In welk jaar ben je beginnen werken?  
- Wat hield het werk in? Wat moest je precies doen? Was het hard werk?  
- Wat was er leuk? Wat was er vervelend?  
- Heb je nog een extra opleiding moeten volgen? 
- Hoe verliep het eerste contact met je werkgever, en met je collega’s? 
- Had je een lieve baas? Had je goede collega’s?  
- Hoe was het werken met de andere Waregemnaren?  
- Moest je Nederlands kunnen praten of begrijpen om te werken? Vond je dat normaal? 
- Vond je de nieuwe taal Nederlands moeilijk? Verstond je beter Nederlands of dialect?  
- Ging dat gemakkelijk om elkaar te begrijpen op het werk? Leidde dat soms tot grappige of 

vreemde situaties? 
- Vond je de mensen hier anders? Wat waren de grootste verschillen? Wat vond je daarvan? 
- Wat was het verschil met werken hier en werken in … (Marokko, Turkije, Polen, China,…)? 
- Welk idee had je van België? 
- Wat miste je hier het meest uit … (Marokko, Turkije, Polen, China,…)? 
- Werkten er ook vrienden of familie bij hetzelfde bedrijf? 
- Was uw salaris groot genoeg om van te leven? Hoe ging dat in die tijd als je niet genoeg 

verdiende om rond te kunnen komen? 
- Hoe lang heb je daar gewerkt?  
- Hoe is het verder gegaan met uw carrière? 
- Hoe was het leven dan? Was oma hier al? Was papa/mama al geboren? 
- Wie waren je vrienden? Heb je hier veel nieuwe vrienden gemaakt? Ook in de woonbuurt? 
- Ging je naar de mis/moskee/…? Ontmoette je daar nieuwe mensen? 
- Wou je graag terugkeren naar … (Marokko, Turkije, Polen, China,…)? Waarom ben je niet 

teruggegaan?  
- Hoelang ben je hier ondertussen al? Voel je je hier ondertussen thuis? 
- Ben je blij dat je naar België bent gekomen? Waarom? 
- …… 
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Mogelijke vragen voor leerlingen waarvan hun opa/oma samengewerkt heeft met een 
arbeidsmigrant 
 

- In welk jaar ben je beginnen werken? 
- Wat hield het werk in? Wat moest je doen? Was het hard werk?  
- Wat was er leuk? Wat was er vervelend?  
- Had je een lieve baas?  
- Had je vriendelijke collega’s?  
- Waren alle mensen in het bedrijf Belgen?  
- Waren er al mensen die van het buitenland afkomstig waren, toen je begon te werken?  
- Rond wanneer zijn er meer mensen uit het buitenland komen werken in het bedrijf? 
- Spraken die mensen Nederlands?  
- Ging dat gemakkelijk om elkaar te begrijpen op het werk? Leidde dat soms tot grappige of 

vreemde situaties? 
- Begrepen de buitenlandse mensen beter Nederlands of ons dialect? 
- Vond je de buitenlandse mensen anders?  
- Wat waren de grootste verschillen?  Wat vond je daar leuk aan? Wat vond je daar minder 

leuk aan? 
- Hoe gingen jullie met elkaar om tijdens het werk? En tijdens de pauzes? 
- Vond je het leuk om te werken met nieuwe mensen uit het buitenland? 
- Is er een verschil met vroeger (arbeidsmigranten) en nu (kinderen van arbeidsmigranten)?  
- Heb je zelf familie die gemigreerd is om er te gaan werken? Naar welk land? 
- Zou jij dat ook doen, in een ander land gaan werken en daar gaan wonen? 
- …… 
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2.5. Eindtermen lager onderwijs 
Meer info: www.ond.vlaanderen.be/curriculum/basisonderwijs/lager-onderwijs/index.htm  

 
Leergebied Wereldoriëntatie 
 
Het leergebied Wereldoriëntatie is uitgebreid en omvat zeven domeinen: natuur, technologie, 
mens, maatschappij, tijd, ruimte en brongebruik. 
Wereldoriënterend onderwijs is erop gericht dat leerlingen 

- basiscompetenties ontwikkelen die hen in staat stellen met vertrouwen zichzelf en hun 
omgeving steeds verder en diepgaander te exploreren 

- interesse ontwikkelen voor het leven van mensen, nu en in het verleden, hier en elders 
in de wereld 

- een basishouding van openheid en respect ontwikkelen tegenover natuur, mens en 
maatschappij 

- basisvaardigheden ontwikkelen om zelfstandig met informatie te leren omgaan 
 
Wereldoriëntatie – domein Mens 
Ik en mezelf 
De leerlingen  

- drukken in een niet-conflictgeladen situatie, eigen indrukken, gevoelens, verlangens, 
gedachten en waarderingen spontaan uit 

- kunnen beschrijven wat ze voelen en wat ze doen in een concrete situatie en kunnen 
illustreren dat zowel hun gedrag als hun gevoelens situatiegebonden zijn 

- * tonen in concrete situaties voldoende zelfvertrouwen, gebaseerd op kennis van het eigen 
kunnen 

Ik en de ander  
De leerlingen 

- kunnen in concrete situaties verschillende manieren van omgaan met elkaar herkennen, 
erover praten en aangeven dat deze op elkaar inspelen 

- * tonen de bereidheid zich te oefenen in omgangswijzen met anderen waarin ze minder 
sterk zijn 

- * tonen in een eenvoudige conflictsituatie in de omgang met leeftijdgenoten de bereidheid 
om te zoeken naar een geweldloze oplossing 

Ik en de anderen: in groep  
De leerlingen 

- * hebben aandacht voor de onuitgesproken regels die de interacties binnen een groep 
typeren en zijn bereid er rekening mee te houden 

 
Wereldorientatie – domein Maatschappij 
Sociaal-economische verschijnselen  
De leerlingen  

- kunnen illustreren dat verschillende vormen van arbeid verschillend toegankelijk zijn voor 
mannen en vrouwen en verschillend gewaardeerd worden 

- kunnen met een zelf gekozen voorbeeld illustreren hoe de prijs van een product tot stand 
komt 

- kunnen met een zelf gekozen voorbeeld het nut en het belang aangeven van een collectieve 
voorziening, waarvoor de overheid zorg draagt 

- kunnen illustreren dat welvaart zowel over de verschillende landen in de wereld als in 
België ongelijk verdeeld is 

- * beseffen dat hun gedrag beïnvloed wordt door de reclame en de media 
- * tonen zich bereid om actieve en passieve vormen van vrijetijdsbesteding te onderzoeken 

en te evalueren 
Sociaal-culturele verschijnselen  
De leerlingen  

- * kunnen er in hun omgang met leeftijdgenoten op discrete wijze rekening mee houden dat 
niet alle kinderen in hetzelfde type gezin wonen als zijzelf 

http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/basisonderwijs/lager-onderwijs/index.htm
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- kunnen illustreren dat verschillende sociale en culturele groepen verschillende waarden 
en normen bezitten 

- kunnen voorbeelden geven van mogelijkheden die in onze samenleving bestaan voor de zorg 
en opvang van bejaarden en mensen met een handicap 

- weten dat ze in het contact met mensen met een handicap attent moeten zijn voor de 
noden en verwachtingen van deze mensen 

- kunnen illustreren dat arbeidsmigratie en het probleem van vluchtelingen een rol 
hebben gespeeld bij de ontwikkeling van onze multiculturele samenleving 

- zien in dat racisme vaak gebaseerd is op onbekendheid met en vrees voor het vreemde 
 
Wereldoriëntatie – domein Tijd 
Dagelijkse tijd 
De leerlingen  

- kunnen de tijd die ze nodig hebben voor een voor hen bekende bezigheid realistisch 
schatten 

- kunnen een kalender gebruiken om speciale gebeurtenissen uit eigen leven in de tijd te 
situeren en om de tijd tussen deze gebeurtenissen correct te bepalen 

- kunnen in een kleine groep voor een welomschreven opdracht een taakverdeling en planning 
in de tijd opmaken 

- kunnen tijdsaanduidingen op uitnodigingen en openings- en sluitingstijden correct 
interpreteren 

Historische tijd 
De leerlingen 

- kunnen belangrijke gebeurtenissen of ervaringen uit eigen leven chronologisch ordenen en 
indelen in periodes. Ze kunnen daarvoor eigen indelingscriteria vinden 

- kunnen hun afstamming aangeven tot twee generaties terug 
- kennen de grote periodes uit de geschiedenis en ze kunnen duidelijke historische elementen 

in hun omgeving en belangrijke historische figuren en gebeurtenissen waarmee ze kennis 
maken, situeren in de juiste tijdsperiode aan de hand van een tijdband 

- kunnen aan de hand van een voorbeeld illustreren dat een actuele toestand, die voor 
kinderen herkenbaar is, en die door de geschiedenis beïnvloed werd, vroeger anders was en 
in de loop der tijden evolueert 

- * tonen belangstelling voor het verleden, heden en de toekomst, hier en elders 
Algemene vaardigheden tijd 
De leerlingen  

- beseffen dat er een onderscheid is tussen een mening over een historisch feit en het feit 
zelf 

 
Wereldoriëntatie – domein Ruimte 
Oriëntatie- en kaartvaardigheid 
De leerlingen 

- kunnen aan elkaar een te volgen weg tussen twee plaatsen in de eigen gemeente of stad 
beschrijven. Ze kunnen deze reisweg ook aanduiden op een plattegrond 
en  kunnen aan de hand van een kaart de afstand tussen twee plaatsen in Vlaanderen 
berekenen en beschrijven 

- kunnen in een praktische toepassingssituatie op een gepaste kaart en op de globe 
evenaar, de polen, de oceanen , de landen van de Europese Unie en de werelddelen 
opzoeken en aanwijzen 

- kunnen bij een oriëntatie in de werkelijkheid de windstreken (hoofd- en tussenrichtingen) 
bepalen aan de hand van de zonnestand of een kompas 
en kunnen begrippen zoals wijk, gehucht, dorp, deelgemeente, fusiegemeente, stad, 
provincie, gemeenschap, land en continent in een juiste context gebruiken 

- hebben een voorstelling van de kaart van Vlaanderen en van België zodat ze in een 
praktische toepassingssituatie de gemeenschappen, de provincies en de 
provinciehoofdplaatsen kunnen aanwijzen 

Ruimtebeleving 
De leerlingen 
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- kunnen aan de hand van een concreet voorbeeld het verschil tussen beleefde en absolute 
afstand illustreren 

- kunnen suggesties geven voor het inrichten van hun eigen omgeving 
Ruimtelijke ordening/bepaaldheid 
De leerlingen  

- kunnen in de realiteit op een gepaste kaart een landelijke, stedelijke, toeristische en 
industriële omgeving herkennen en van elkaar onderscheiden 

- kunnen hun eigen streek en twee andere streken in België situeren op een kaart en de 
relatie beschrijven tussen de omgeving en aspecten van het dagelijks leven van de mensen 

- kunnen aspecten van het dagelijks leven in een land van een ander cultuurgebied 
vergelijken met het eigen leven. 

 
Wereldoriëntatie – domein Brongebruik 
De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen. 

- Internet 
- Achtergrondinformatie van de leerkracht 
- Geschiedenisboeken 
- Atlas 
- Bibliotheek 

 

Leergebied Nederlands 
 
Het leergebied Nederlands telt vijf domeinen: luisteren, spreken, lezen, schrijven en 
taalbeschouwing. 
Voor Nederlands gelden de volgende, meer algemene doelstellingen: 

- de kinderen kunnen mondeling en schriftelijk informatie overdragen en verschillende 
mondelinge en schriftelijke boodschappen van anderen verwerken in relevante situaties in 
en buiten de school 

- ze kunnen kritisch nadenken over taal en over eigen en andermans gebruik van die taal 
- ze weten welke factoren bij communicatie van belang zijn en kunnen ermee rekening 

houden 
- ze hebben een positieve bereidheid om:  taal te gebruiken in verschillende situaties om 

zichzelf te ontplooien en om informatie te geven en te krijgen, en na te denken over taal en 
taalgebruik 

- ze hebben een onbevooroordeelde houding tegenover taalverscheidenheid en 
taalvariatie 

- ze vinden plezier in de omgang met taal en in talige expressie 
 
Nederlands – Luisteren 
De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) de informatie achterhalen in  

- een voor hen bestemde mededeling met betrekking tot het school- en klasgebeuren 
- een voor hen bestemde informatieve radio-uitzending 
- een uiteenzetting of instructie van een medeleerling, bestemd voor de leerkracht 
- een telefoongesprek 

De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) de informatie op een persoonlijke en 
overzichtelijke wijze ordenen bij 

- een uiteenzetting of instructie van de leerkracht 
- een voor hen bestemde instructie voor een buitenschoolse situatie 
- een voor hen bestemde informatieve tv.-uitzending 

De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beoordelen) op basis van, hetzij de eigen mening, hetzij 
informatie uit andere bronnen, de informatie beoordelen die voorkomt in 

- een discussie met bekende leeftijdgenoten 
- een gesprek met bekende leeftijdgenoten 
- een door leeftijdgenoten geformuleerde oproep 

 
Nederlands – Spreken 
De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) het gepaste taalregister hanteren als ze: 
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- aan leeftijdgenoten over zichzelf informatie verschaffen 
- aan iemand om ontbrekende informatie vragen 
- over een op school behandeld onderwerp aan de leerkracht verslag uitbrengen 
- in een telefoongesprek informatie uitwisselen 

De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) het gepaste taalregister hanteren als ze: 
- vragen van de leerkracht in verband met een behandeld onderwerp beantwoorden 
- van een behandeld onderwerp of een beleefd voorval een verbale/non-verbale interpretatie 

brengen, die begrepen wordt door leeftijdgenoten 
- bij een behandeld onderwerp vragen stellen die begrepen en beantwoord kunnen worden 

door leeftijdgenoten 
- een instructie geven zodat iemand die vertrouwd is met de situatie, ze kan uitvoeren 

De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beoordelen) het gepaste taalregister hanteren als ze op 
basis van vergelijking, hetzij met hun eigen mening, hetzij met andere bronnen: 

- in een gesprek kritisch reageren op de vragen en opmerkingen van bekende volwassenen 
- tijdens een discussie met bekende volwassenen over een behandeld onderwerp passende 

argumenten naar voren brengen 
 
Nederlands – Lezen 
De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) de informatie achterhalen in  

- voor hen bestemde instructies voor handelingen van gevarieerde aard 
- de gegevens in schema's en tabellen ten dienste van het publiek 
- voor hen bestemde teksten in tijdschriften 

De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) de informatie ordenen die voorkomt in: 
- voor hen bestemde school- en studieteksten en instructies bij schoolopdrachten 
- voor hen bestemde verhalen, kinderromans, dialogen, gedichten, kindertijdschriften en 

jeugdencyclopedieën 
De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beoordelen) op basis van, hetzij de eigen mening, hetzij 
informatie uit andere bronnen, informatie beoordelen die voorkomt in: 

- verschillende voor hen bestemde brieven of uitnodigingen 
- reclameteksten die rechtstreeks verband houden met hun leefwereld 

 
Nederlands – Schrijven 
De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = kopiëren)  

- overzichten, aantekeningen, mededelingen op- en overschrijven 
De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven): 

- een oproep, een uitnodiging, een instructie richten aan leeftijdgenoten 
De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren): 

- een brief schrijven aan een bekende om een persoonlijke boodschap of belevenis over te 
brengen 

- voor een gekend persoon een verslag schrijven van een verhaal, een gebeurtenis, een 
informatieve tekst 

- een formulier invullen met informatie over henzelf 
- schriftelijk antwoorden op vragen over verwerkte inhouden 

De leerlingen kunnen voor het realiseren van bovenstaande eindtermen bovendien 
- hun teksten verzorgen rekening houdende met handschrift en lay-out  
- spellingsafspraken en -regels toepassen in verband met het schrijven van  

o woorden met vast woordbeeld:  klankzuivere woorden en hoogfrequente niet-
klankzuivere woorden 

o woorden met veranderlijk woordbeeld (regelwoorden): werkwoorden, klinker in 
open/gesloten lettergreep, verdubbeling medeklinker , niet-klankzuivere eindletter 

o hoofdletters 
o interpunctietekens . , ? ! : 

De leerlingen ontwikkelen bij het realiseren van de eindtermen voor spreken, luisteren, lezen en 
schrijven de volgende attitudes: 

- luister-, spreek-, lees- en schrijfbereidheid 
- plezier in luisteren, spreken, lezen en schrijven 
- bereidheid tot nadenken over het eigen luister-, spreek-, lees- en schrijfgedrag 
- bereidheid tot het naleven van luister-, spreek-, lees- en schrijfconventies 
- weerbaarheid 
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Nederlands – Strategieën 
De leerlingen kunnen bij de eindtermen luisteren, lezen, spreken en schrijven de volgende 
strategieën inzetten: 

- zich oriënteren op aspecten van de luister-, lees-, spreek- en schrijftaak: doel, teksttype en 
eigen kennis, en voor spreken en schrijven ook op de luisteraar of lezer 

- hun manier van luisteren, lezen, spreken en schrijven afstemmen op het luister- lees-, 
spreek- of schrijfdoel, en voor spreken en schrijven ook op de luisteraar of lezer 

- tijdens het luisteren, lezen, spreken en schrijven hun aandacht behouden voor het bereiken 
van het doel 

- het resultaat beoordelen in het licht van het luister-, lees-, spreek- of schrijfdoel 
 
Nederlands – Taalbeschouwing 
Overkoepelende attitudes 
De leerlingen zijn bereid om op hun niveau:  

- bewust te reflecteren op taalgebruik en taalsysteem 
- van de verworven inzichten gebruik te maken in hun talig handelen 

Bij het reflecteren op taalgebruik en taalsysteem tonen de leerlingen interesse in en respect 
voor de persoon van de ander, en voor de eigen en andermans cultuur 
Taalgebruik 
Met het oog op doeltreffende communicatie kunnen de leerlingen in voor hen relevante en concrete 
taalgebruiksituaties en op hun niveau bij de eindtermen Nederlands reflecteren op de belangrijkste 
factoren van een communicatiesituatie: zender, ontvanger, boodschap, bedoeling, situatie. 
Met het oog op doeltreffende communicatie kunnen de leerlingen in voor hen relevante en concrete 
taalgebruiksituaties op hun niveau reflecteren op:  

- het gebruik van standaardtaal, regionale en sociale taalvariëteiten 
- het gebruik van in hun omgeving voorkomende talen 
- normen, houdingen, vooroordelen en rolgedrag via taal 
- taalgedragconventies 
- de gevolgen van hun taalgedrag voor anderen en henzelf 
- talige aspecten van cultuuruitingen in hun omgeving 

Taalsysteem 
Met het oog op doeltreffende communicatie kunnen de leerlingen in voor hen relevante en concrete 
taalgebruiksituaties en op hun niveau bij de eindtermen Nederlands reflecteren op een aantal 
aspecten van het taalsysteem met betrekking tot:  

- klanken, woorden, zinnen, teksten 
- spellingvormen 
- betekenissen 

Strategieën 
De leerlingen kunnen op hun niveau reflecteren op de door hen gebruikte luister-, spreek-, lees- en 
schrijfstrategieën, en daarbij de attitudes, kennis en vaardigheden van de eindtermen Nederlands 
inzetten. 
Begrippen en termen 
De leerlingen kunnen bij alle eindtermen Nederlands de bijbehorende taalbeschouwelijke begrippen 
en termen gebruiken 
 
Nederlands - (Inter)culturele gerichtheid  
* De leerlingen tonen bij de eindtermen Nederlands een (inter)culturele gerichtheid.  
Dit houdt in dat ze: 

- verschillende cultuuruitingen met een talige component in hun omgeving exploreren en 
er betekenis aan geven 

- hun gedachten, belevingen en emoties bij ervaringen met de eigen culturele leefwereld 
in vergelijking met die van anderen verwoorden 

- uitgaande van het eigen referentiekader enige kennis verwerven over de diversiteit in 
het culturele erfgoed met een talige component en er waardering voor krijgen 

* De attitudes werden met een asterisk (*) aangeduid. 
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3.  HET LEERLINGENBOEKJE 
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Leerlingenboekje voor de derde graad van het basisonderwijs 
 
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. 
 
 
 

Oplossingen leerlingenboekje 
 
 
immigratie en emigratie op de wereldkaart: 
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bij de dokter: 
 
        ,            .             
    MENEER        DE          DOKTER,       IK      HEB        VEEL          RUGPIJN.         IK       KAN     ER  
      .               ? 
   NIET       VAN         SLAPEN.        KAN         JIJ       MIJ         HELPEN                ALSJEBLIEFT? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lievelingsgerechten van Marcello: 
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de weg naar België: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
woordzoeker:  
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bekende migranten: 
 

 
 
 

- Alex Agnew (5) zegt good day  
- Astrid Bryan  (zelf in te vullen) 
- Brahim (4) zegt as-salam alaykum  
- Elio Di rupo (1) zegt buongiorno 
- Koningin Fabiola (2) zegt buenos dias  
- Vincent Kompany (3) zegt bonjour  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
kruiswoordraadsel: 
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http://www.vvlg.be/
http://www.wereldcentrum.be/


30 
 

 
 

 

Dienst Internationale Samenwerking/ Integratie 
Gemeenteplein 2  T 056 62 13 87 
8790 Waregem   F 056 60 66 96 
www.waregem.be   integratie@waregem.be  

http://www.waregem.be/
mailto:integratie@waregem.be

	INLEIDING
	Gastarbeider of arbeidsmigrant?
	Korte geschiedenis arbeidsmigratie
	Waregem
	Project 50 jaar arbeidsmigratie Waregem

	Achtergrondinformatie  voor de leerkracht
	VOOR 1920: Spontane immigratie
	1920-1940: Van spontane naar georganiseerde migratie
	1946-1956: Naoorlogse veranderingen
	1956-1969: Op zoek naar nieuwe wervingslanden
	Jaren zeventig: Regularisatie en immigratiestop
	Jaren tachtig: Inburgering in de maatschappij
	Jaren negentig en begin van de 21e eeuw: het asieldecennium
	Close-up en weetjes
	Migratie – Begrippen
	Het interview
	Lesvoorbereiding leerkracht
	Een interview, HOE doe je dat?
	Het interview, ZO doe je dat!

	Mogelijke vragen voor leerlingen waarvan hun opa/oma een arbeidsmigrant was
	Mogelijke vragen voor leerlingen waarvan hun opa/oma samengewerkt heeft met een arbeidsmigrant

	Eindtermen lager onderwijs
	Leergebied Wereldoriëntatie
	Wereldoriëntatie – domein Mens
	Ik en mezelf
	Ik en de ander
	Ik en de anderen: in groep
	Wereldorientatie – domein Maatschappij
	Sociaal-economische verschijnselen
	Sociaal-culturele verschijnselen
	Wereldoriëntatie – domein Tijd
	Dagelijkse tijd
	Historische tijd
	Algemene vaardigheden tijd
	Wereldoriëntatie – domein Ruimte
	Oriëntatie- en kaartvaardigheid
	Ruimtebeleving
	Ruimtelijke ordening/bepaaldheid
	Wereldoriëntatie – domein Brongebruik

	Leergebied Nederlands
	Nederlands – Luisteren
	Nederlands – Spreken
	Nederlands – Lezen
	Nederlands – Schrijven
	Nederlands – Strategieën
	Nederlands – Taalbeschouwing
	Overkoepelende attitudes
	Taalgebruik
	Taalsysteem
	Strategieën
	Begrippen en termen
	Nederlands - (Inter)culturele gerichtheid



	HET Leerlingenboekje
	/Leerlingenboekje voor de derde graad van het basisonderwijs
	Oplossingen leerlingenboekje

	Bibliografie
	Inspiratie en referentiewerken
	Aanvullend: kinderboeken en infoboeken bibliotheek Waregem


