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Migranten zijn er overal ter wereld en ze zijn er ook altijd al geweest. Vraag jij je 
soms af waarom mensen migreren? En naar waar? Hoe zou het voelen mocht jij 
naar een ander land verhuizen? Ken je iemand in je familie of vriendenkring die 
verhuisd is om ergens anders te gaan werken? In dit werkboekje kom je op een 
leuke manier meer te weten over migratie en vooral over arbeidsmigratie. Het is 
zowel een invulboek als een doeboek. 

INHOUD
 

 Migratie  p 3 

 arbeidsMigratie  p 7

  

 diversiteit       p 13
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1 mIgratIe

Migreren betekent verhuizen. Een migrant is dus 
iemand die verhuist. Mensen, dieren en planten 
verplaatsen zich om te overleven of om beter te 
leven.

PLANTEN
Planten zijn uitstekende migranten. Ze migreren met hun zaden. Soms worden zaden vervoerd door de wind. Soms in de vacht van dieren. Of dieren eten zaden van planten en die zaadjes blijven in de maag en belanden dan op een nieuwe plaats via de uitwerpselen van de dieren. 

DIEREN

De grijze walvis legt in zijn leven zo’n 

800.000 km af. 

Om zich voort te planten, zwemmen 

zalmen  jaarlijks duizenden kilometers. 

Ze vertrekken van de open zee naar de 

rivieren, waar ze geboren zijn, om zich 

voort te planten. 

Heel wat trekvogels, vooral 

insecteneters, migreren in de winter 

vanuit onze streken naar het zuiden 

waar ze meer voedsel en een 

broedplaats vinden.

In Australië waren vroeger geen 

schapen te vinden, nu leven er 

miljoenen schapen. De Engelse 

kolonisten brachten de eerste schapen 

mee in de 19de eeuw. 

MENSEN

Mensen migreren al zolang de mensheid 

bestaat. Zo’n veertigduizend jaar 

geleden verlieten onze  voorouders 

Afrika en trokken ze naar het noorden, 

richting Azië en Europa en tenslotte ook 

naar Amerika. Zij waren op zoek naar 

voedsel, een gunstig klimaat en een 

beter leven. Ook nu nog verplaatsen 

mensen zich over de hele wereld op 

zoek naar welvaart, geluk en een beter 

leven.Er bestaat een groot verschil tussen een 

migrant en een vluchteling. Een migrant 

verlaat zijn land omdat hij denkt dat hij 

elders een beter leven zal hebben door 

bv. beter werk of goede scholen voor de 

kinderen. Hij denkt hier rustig over na en 

neemt zelf de beslissing.

Ook vluchtelingen migreren, maar dit 

gebeurt niet zo vrijwillig. Een vluchteling 

moet zijn land verlaten omdat het er niet 

meer veilig is. Zijn leven of vrijheid is in 

gevaar omdat er oorlog is of omdat hij in een 

andere God gelooft, of omdat hij het streng 

bewind van het land durft tegenspreken…

Op 18 december is het de 

internationale Dag van de 

Migrant of Migrantendag. Elk jaar migreren er ongeveer 70.000 mensen uit andere landen naar België.  Dit cijfer houdt alleen rekening met mensen die dit op een wettige manier doen. 

De meeste vluchtelingen vluchten naar een andere regio in hun land of naar een buurland. Slechts 1 op de 5 vluchtelingen trekt naar het Westen op zoek naar bescherming. 

Er zijn vandaag naar schatting 192 miljoen mensen die ver van hun geboorteplaats leven. Dat is ongeveer drie procent van  de wereldbevolking. Dit betekent dat 1 op elke 35 personen in de wereld een migrant is. 
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Wat is immigratie? Wat is emigratie?  

Zo’n moeilijke woorden!! Geen probleem. Yoyo helpt je een beetje op weg. 

vertreK vaNUit beLgiË (TRUCJE EMIGRATIE: ‘eXit’)

We kennen België als het land waar veel migranten wonen. Maar in de loop van de laatste eeuwen zijn ook 
honderdduizenden Belgen naar andere landen gemigreerd. Velen trokken naar Kongo, de  toenmalige kolonie 
van België. In de 19de eeuw en begin 20ste eeuw  trokken heel veel Belgen naar Amerika en Canada. 

Canada was een geliefkoosde bestemming omdat de regering gratis landbouwgrond gaf aan migrerende Belgen.  
De Canadese overheid  voerde zelfs campagne in België om Belgen te lokken naar Canada. Ze maakten reclame 
in scholen en op de wereldtentoonstelling. Ze maakten gebruik van aantrekkelijke informatiebrochures waarin 
Canada werd voorgesteld als het beloofde land voor iedereen die hard wilde werken. Ze beloofden je succes en 
een goed leven. Heel wat Belgen wilden niet zo ver van huis gaan en kozen om naar onze buurlanden Nederland 
of Frankrijk te trekken. Lange tijd was België dan ook een emigratieland: een land waar meer mensen van 
wegtrokken dan er mensen naar toe kwamen. 

KOMeN Naar beLgiË (TRUCJE IMMIGRATIE: ‘iN’)

Na de oorlog had België een tekort aan goedkope arbeidskrachten, vooral in de steenkoolmijnen, maar ook voor 
de industrie. België ging op zoek naar arbeiders uit andere landen. De eerste arbeiders die in de koolmijnen 
kwamen werken, waren Italianen. Later werden ook arbeiders uit Spanje, Marokko, Turkije en Griekenland 
gevraagd om met hun gezin naar België te komen werken en wonen. De Belgische regering voerde grootschalige 
propaganda om Marokkaanse arbeiders aan te trekken. Een beetje zoals Canada vroeger had gedaan om Belgen 
naar Canada te lokken. 

Zowel emigreren als immigreren betekent 

verhuizen. Je emigreert UIT een land en je 

immigreert NAAR een land. Als je van België 

verhuist naar Frankrijk of Brazilië,

 dan emigreer je uit België en immigreer je 

naar Frankrijk of Brazilië. 
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mIgratIe

 
Kleur belgië groen en toon met een groene pijl op de wereldkaart de migratie vanuit belgië.  
toon met een blauwe pijl de migratie naar belgië en kleur deze landen blauw.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kies iemand uit de bovenstaande foto en verzin er een verhaaltje over. Waar komt hij/zij vandaan? 
Waar gaat hij/zij naartoe? Waarom verhuist hij/zij? Wat verwacht hij/zij van hun nieuw land?  
praat erover met de juf of meester en met je klasgenootjes.
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mIgratIe

Wie migreert?  

Bekijk de foto’s. Is hier sprake van verhuizen? Waarom wel of niet? Schrijf bij elke foto wie of wat er verhuist en waarom. 

Ook ik migreer wel eens.     

stap 1: KIES EEN “KAARTJE” WAAROVER JE IETS KAN VERTELLEN
 
stap 2: GEVOELENS

 Hoe voelde jij je erbij?

 Wat is er leuk/minder leuk aan?
  
stap 3: AANPASSING

 Wat deed je om te wennen aan je nieuwe omgeving?

 Wat nam je mee? Wat is het belangrijkste? Waarom hecht je er zoveel belang aan?

Een vriend/vriendin 
verliezen omdat  

die verhuist

Tijdens de week op 
internaat verblijven

Verhuizen naar een 
andere school

Verhuizen naar een 
andere stad of land

Een nieuwe plaats 
krijgen in de klas

Naar een andere 
slaapkamer verhuizen

In het weekend naar 
mama of papa gaan

Verhuizen naar een 
ander huis
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gast Wat? gast - arbeider

Het woord gastarbeider wordt nu bijna niet meer 
gebruikt. Oorspronkelijk betekende het: mensen 
die werden uitgenodigd door een fabriek of 
bedrijf in België om hier voor een tijdje te komen 
werken. Het bedrijf kon niet genoeg Belgische 
werkkrachten vinden. Deze mensen waren in 
België ‘te gast’. Men veronderstelde dan ook dat 
ze na een tijdje zouden terugkeren naar hun land 
van herkomst. Als deze arbeiders niet terugkeren, 
dan worden ze arbeidsmigranten genoemd.

DE EERSTE GASTARBEIDERS De eerste “gastarbeiders”’ waren niet de Italianen of Marokkanen 

die naar de mijnen kwamen werken. In de eerste wereldoorlog  

verdedigden Marokkaanse soldaten ons land tegen de Duitsers.  

Voor de eerste gastarbeiders was het leven in België heel moeilijk. 

Ze kenden geen woord Nederlands. Velen van hen konden niet 

lezen of schrijven. Velen waren eenzaam. Internet en GSM bestond 

uiteraard nog niet en de meesten hadden ook geen telefoon. 

Een brief was een maand onderweg en omdat velen niet konden 

lezen of schrijven, stuurden ze dikwijls  cassettes op (jullie ouders 

en grootouders zullen die muziekcassettes wel nog kennen).  

De eerste gastarbeiders werden eerst in hun eigen land 
geselecteerd. Hiervoor moesten ze allerlei proeven doen om te 

bewijzen dat ze geschikt waren voor het werk dat hen te wachten 

stond. Ze moesten vooral gezond zijn en liefst niet al te oud. 

Veel gastarbeiders kwamen werken in 

de koolmijnen in Limburg. Daar leerden 

ze het belang van een kanarievogeltje 

kennen. In elke mijngang was er een 

kanarie aanwezig. Een kanarievogeltje 

kan alleen maar leven in zeer gezonde 

lucht.  Als het kanarievogeltje zich raar 

begon te gedragen of stierf wisten de 

mijnwerkers dat er teveel giftige stoffen 

in de lucht zaten. Mogelijk komt hier 

ook de uitdrukking ‘van je stokje gaan’ 

vandaan.

VAN ARBEIDSMIGRANT TOT 

ECONOMISCH MIGRANT 

Mensen komen nog altijd naar België om 

hier werk te vinden en geld te verdienen. 

Nu doen ze dat niet altijd meer op 

uitnodiging van een bedrijf of de overheid 

maar op eigen initiatief. 

Ze hopen hier veel werk te vinden en 

meer geld te verdienen dan in hun eigen 

land. Door contact met hun thuis via 

internet en GSM zijn velen niet meer zo 

eenzaam. Wel is het nog moeilijk om de 

vreemde taal te begrijpen en te leren.

2 arBeIDsmIgratIe

Het geld dat gastarbeiders of arbeidsmigranten naar huis sturen is vaak de enige bron van inkomsten 
voor de achterblijvende familie. Dankzij die geldstroom verhogen de 

migranten ook de kansen op onderwijs 
en gezondheidszorg van hun kinderen 
en familie. Ze dragen ook bij aan de 
economische en maatschappelijke 
ontwikkeling van hun land van herkomst.
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a =   b =  c =  d =  e =  f = 

g =  h =  i =  j =  k =  l = 

m =  n =  o =  p =  q =  r = 

s =  t = ✔ u =  v =  w = ★ x = 

y =  z = ✹

biJ de dOKter…      

Abdoullah had een zware dag op het werk. 
Hij moest veel karren versleuren en zware dozen 
opheffen. Hij heeft wat last van zijn rug en besluit 
naar de dokter te gaan. Doordat hij nog niet zo 
lang in België is, kent hij nog geen Nederlands. 
Hij probeert zich duidelijk te maken, maar de 
dokter verstaat hem niet. 

De eerste gastarBeIDers IN BelgIË 

Naam: abdoullah 
Leeftijd: 73 jaar
Taal: arabisch
Land: Marokko   
Beroep: textielarbeider

Abdoullah woonde in Essaouira. 
Een vertegenwoordiger van een 
groot textielbedrijf uit Waregem 
kwam langs in zijn stad in 1967. 
Alle mannen die in het buitenland 
wilden werken mochten zich 
aanmelden. Een medisch attest 
was voldoende. Abdoullah had een 
vrouw en 3 kinderen maar omdat hij 
toch geen werk had is hij vertrokken. 
Na enkele jaren zijn z’n vrouw 
en kinderen dan ook naar België 
gekomen om hier te leven. 

Kan jij helpen de boodschap van abdoullah 
te vertalen? een hulpmiddeltje om de taal 
van abdoullah te begrijpen:

		✔,				.			

✔		.						✔?
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MMMM… spagHetti!
      

Marcello heeft heimwee naar 
Italië. Hij mist het mooie weer, 
zijn vrienden,… Maar wat hij het 
meeste mist, zijn de kookkunsten 
van zijn grootmoeder. Spaghetti 
bolognese, pizza Hawaii, 
tiramisu, tomaat-mozzarella,… 
zijn Italiaanse gerechten die zijn 
grootmoeder als de beste kon 
maken. Belgische frietjes kunnen 
hier voor Marcello niet aan tippen.

Hoe maakte de grootmoeder van 
Marcello de lievelingsgerechten 
van Marcello? Kan je Yoyo helpen 
om de juiste ingrediënten met het 
juiste gerecht te verbinden? 
schrijf het juiste cijfer bij elk 
ingrediënt. per gerecht zijn er 3 
ingrediënten juist.

De eerste gastarBeIDers IN BelgIË

Naam: Marcello
Leeftijd: 76 jaar
Taal: italiaans
Land: italië 
Beroep: Mijnwerker

Marcello kwam enkele jaren na de tweede 
wereldoorlog naar België. Hij kwam na een 
gezinshereniging want zijn papa werkte 
hier al een 2-tal jaren als mijnwerker. 
Marcello was 16 jaar toen hij als jongste 
mijnwerker in Limburg begon te werken. 
Zijn familie was ook op de vlucht voor 
het voedseltekort in Italië als gevolg van 
de oorlog. In België had men toen veel 
werkkrachten nodig om het land na de 
oorlog terug op te bouwen. De Belgische 
regering werkte een programma uit om 
werkkrachten uit andere landen uit Europa 
en omliggende landen aan te trekken. 

1 2 3

arBeIDsmIgratIe
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eCONOmIsCHe mIgraNteN vaN De 21ste eeUW

Naam: stanislas
Leeftijd: 27 jaar
Taal: pools
Land: polen
Beroep: bouwvakker

De helft van de jongeren uit Lipsko 
is vertrokken naar België om er te 
gaan werken. 
Elk jaar trekken meer jongeren uit 
Polen weg omdat er geen werk is. 
Twee broers van Stanislas werken 
al in Kortrijk in een bouwbedrijf. 
Dit bedrijf is op zoek naar nog 
werknemers. Stanislas is dierenarts 
maar vindt geen werk in Polen. 
Hij heeft besloten om met 5 vrienden 
naar Kortrijk te reizen. Ze wonen 
er bij de broers samen met andere 
Polen in één huis.

Naam: stanislas
Leeftijd: 27 jaar
Taal: pools
Land: polen
Beroep: bouwvakker

Naam: Jacques
Leeftijd:  42 jaar
Taal: Frans
Land: Frankrijk
Beroep: technieker 

Jacques is van Franse afkomst. 
Hij woonde net over de grens met 
België, maar vond geen werk daar 
in zijn buurt. Hij ging daarom op zoek 
naar werk net over de grens in België. 
Hij vond er werk in een aardappelver-
werkingsbedrijf. 
De eerste jaren pendelde Jacques 
elke dag tussen Frankrijk en België. 
Dat betekende voor hem lange 
werkdagen. Op een bepaald moment 
zag hij een huis te koop staan in de 
buurt van zijn bedrijf en hij besloot 
met zijn vrouw en dochtertje in 
België te komen wonen. 
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arBeIDsmIgratIe

eCONOmIsCHe mIgraNteN vaN De 21ste eeUW

Naam: veronica
Leeftijd: 33 jaar
Taal: portugees
Land: brazilië
Beroep: arts

Veronica is getrouwd met Bob en zij verblijven 
sedert 1 jaar in België. In Brazilië kreeg Veronica 
een aanbieding om hier in België te werken als 
wetenschappelijk onderzoeker. Bob is ook arts, 
huiddokter. Jammer genoeg wordt zijn diploma hier in 
België niet erkend en kan hij dus niet als arts werken. 
Hij is nog steeds op zoek naar een job. Het zijn beide 
hoogopgeleide werkkrachten. Europa heeft die nodig 
om de tekorten op de arbeidsmarkt aan te vullen. 

stanislas, veronica en Jacques vertrekken naar belgië. Ze nemen allemaal een andere weg. 
Kan jij hen helpen de weg naar belgië te vinden?
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arBeIDsmIgratIe

Weet je nog?   

Zoek de volgende woorden in de woordzoeker: ‘tijdelijk’, ‘werken’, ‘wonen’, ‘gastland’, ‘België’, ‘gastarbeider’, 
‘arbeidsmigrant’, ‘familie’, ‘geldstroom’, ‘onderwijs’, ‘gezondheidszorg’, ‘kinderen’, ‘ontwikkeling’, ‘herkomst’,  
‘vriend’, ‘paspoort’, ‘kamer’, ‘vervoer’
 

 F T G O T T N Z E Q G W D Q K V R D

 M N N X N H I X R S L N R L J E G N

 T A I M J D C J B B A X U S D R G E

 W R L F L T E T D L D N E I R V K Z

 F G E F M E O R T E F R E N Q O E O

 K I K B Y R M S W P L B T M M E T A

 I M K B B Y A K S I R I O R K R A B

 N S I E J G D X T A J O J M E E I I

 D D W T M F Q L T M R S I K V M P F

 E I T K K T L S U T O W B P J W A A

 R E N Z M M A A S B L V E A R M S K

 E B O V H G V D V E E G L Z I I P O

 N R E W I N L K E V S C G L T L O E

 W A U E H E R K O M S T I I D C O K

 W O C R G S L N F X L E E O K L R Y

 A O N K R Q L W C P Q Q Y K Q W T N

 S H G E Z O N D H E I D S Z O R G K

 X O G N N I C D O E N S D E S X A N

begrijp je alle woorden? 

Neem anders een woordenboek bij 

de hand en zoek die woorden op.

Spreekoefening                 Praktische opdracht                Denkoefening                Schrijfoefening   
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Migranten komen in vele soorten en maten. 
Hoogopgeleide Indische wizz-kids komen onze 
computerproblemen oplossen. Britse topmanagers 
runnen onze bedrijven  (kennismigratie). Er zijn 
Polen die alleen tijdens het seizoen asperges 
komen steken (seizoensmigratie). Er zijn Spaanse 
studenten die een jaartje Nederlandse cultuur 
willen opsnuiven (tijdelijke migratie). 
Politieke vluchtelingen zijn migranten die hun 
thuisland willen verlaten omdat ze er zich bedreigd 
voelen  en vervolgd worden (asielmigratie). Er zijn 
ook migranten die verliefd zijn geworden op een 
Belg  (huwelijksmigratie). 

Op 1 januari 2010 telde België in totaal 10 839 905 
inwoners, daarvan hebben 1 057 666 inwoners een 
andere nationaliteit dan de Belgische. Veel mensen 
denken dan in de eerste plaats aan de Marokkaanse en 
Turkse bevolking, maar in werkelijkheid is het plaatje 
heel divers. De ‘top vijf’ van best vertegenwoordigde 
bevolkingsgroepen in ons land:

 • Italianen (165 052) • Fransen (140 227) • Nederlanders (133 536) • Marokkanen (81 943) • Polen 43 085

De migranten die in Europa werken 

sturen een groot deel van hun loon 

naar familie in hun thuisland. 

Het geld dat alle migranten samen 

naar hun thuisland sturen is groter 

dan de ontwikkelingshulp die hun 

land krijgt.

Volgens een onderzoek van 

vluchtelingenwerk Vlaanderen 

hebben 28% van de vluchtelingen 

in België een Belg als beste vriend.

Iets meer dan 20% van alle Belgen heeft een migratieachtergrond (ook kinderen van migranten). 

3 DIversIteIt
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Wandeling door je stad.         

Al deze mensen samen maken van ons land een multicultureel en divers land. 
Het is leuk dat we eens ander eten kunnen proeven in de verschillende vreemde restaurants, we leren kinderen 
van andere culturen en godsdiensten kennen en merken dat we eigenlijk niet zo heel veel verschillen van elkaar. 
We horen eens andere talen en willen die misschien ook wel leren, en door migratie krijgen meer kinderen goed 
onderwijs in ons land en daardoor een betere toekomst.
Maar sommige migranten en kinderen van migranten voelen zich hier niet thuis en dat is jammer. Er is veel 
racisme in ons land omdat mensen bang zijn van iemand die gewoon een beetje anders is. Het is ook niet 
gemakkelijk voor migranten om onze taal te leren waardoor het moeilijk is om nieuwe vrienden te maken

Jullie stad zou er heel anders hebben uitgezien zonder de invloeden van de migratie. 
Maak een wandeling door je stad en kijk goed rond. Wat zou er niet zijn als er geen migratie was geweest? 
Zoek zowel leuke dingen als minder leuke dingen en vertel waarom.

Persoonlijke verhalen.  

• Waarom verlaten mensen hun land?

• Heb je familie die gemigreerd is? Of ken je mensen die gemigreerd zijn? Heb je vrienden met een andere roots  
 dan jezelf?

• Zou je Nederlands een moeilijke taal vinden om te leren? Hoe lang denk jij nodig te hebben om een nieuwe taal  
 vlot te kunnen spreken?

• Hoe zou jij je voelen als je je familie en vrienden zou moeten achterlaten? Zou jij je thuis voelen in een ander  
 land, in een een andere cultuur? Waarom wel/waarom niet? 

Spreekoefening                 Praktische opdracht                Denkoefening                Schrijfoefening   
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Bekende migranten  
 

Heel wat BV’s (Bekende Vlamingen) zijn 
meteen ook BM’s (Bekende Migranten). 
Vaak wordt de migratie-achtergrond 
van deze getalenteerde Belgen over 
het hoofd gezien. Hiernaast vind je een 
aantal BM’s. 

Hoe zouden ze ‘goeiedag’ zeggen in de 
taal van hun familie?  
 
• Buongiorno   
• Buenos días   
• Bonjour   
• As-salam alaykum   

• Good day 

Ook Astrid Bryan is een migrant. Vul zelf 
in hoe zij haar vrienden een goeiedag 
wenst. 

Weet je het nog?   

Wat is een vluchteling?
	  Iemand die vlucht naar een ander land omdat hij de cultuur daar boeiender vindt
	  Iemand die vlucht naar een ander land omdat zijn leven in gevaar is in zijn eigen land
	  Iemand die vlucht naar een ander land omdat hij daar meer kan verdienen
 
Wat hoort er niet in de top 5 van best vertegenwoordigde bevolkingsgroepen in ons land?
	  Marokkanen
	  Polen
	  Turken
 
Wat is een gastarbeider?
	  Iemand die in een ander land gaat werken op uitnodiging van een fabriek of bedrijf in het gastland
	  Iemand die naar een ander land gaat in de hoop daar een beter leven te hebben
	  Iemand die voor zijn werk een zakenreis maakt
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Weet je het nog?  
vul het juiste antwoord in het onderstaande kruiswoordraadsel in.

 1.Het beroep van Stanislas in België
 2. Een gastarbeider die niet meer terugkeert naar z’n land van herkomst, noemt men een …
 3. Mensen die in het buitenland gaan wonen
 4. Stad in Marokko waar Abdoullah vroeger woonde
 5. Favoriete bestemming van de Belgen tussen 1890 en 1930
 6. Dier dat de werkers in de mijnen waarschuwde als er een gevaar was
 7. Niet voor altijd

1

2 4

5

7

3

6
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