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 Taalbarrière 
Naar: Kompas  

 
Leeftijd: 9-12 jaar 
Duur: 30 minuten 
 
Doelen Bewustmaken van discriminatie door de 

immigratieautoriteiten wat betreft het toekennen van 
asiel. 
Aantonen dat talenonderwijs en interculturele educatie 
zeer belangrijk zijn. 
Medeleven en begrip opwekken voor de frustraties die 
vluchtelingen ondergaan bij het aanvragen van asiel. 
 

Kinderrechten 
 
 
Kinderrechten-
waarden 
 
Kinderrechten-
vaardigheden 
 

Recht op asiel, recht op gelijke behandeling 
http://www.kinderrechten.be 
 
Respect voor elke mens, iedereen is gelijkwaardig 
 
 
Opkomen voor eigen mening ,goed luisteren naar 
anderen, zich inleven in iemand anders, een eigen 
standpunt innemen, het standpunt van iemand anders 
durven in te nemen, initiatief nemen, praten over 
gebeurtenissen, verantwoordelijkheid opnemen, om hulp 
vragen en hulp bieden, onderhandelen, evalueren, 
opkomen voor de rechten van anderen 

 
Materialen 

•  
• Kopieën van het deelnemersblad ‘de asielaanvraag’ (in 

bijlage), één kopie per kind 
• Schrijfgerief per kind 
• Generatie K aflevering XL 4:  

https://youtu.be/Q7IKJg0cU0g 
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Voorbereiding • Zorg ervoor dat je de ruimte zo indeelt dat je achter een 
bureau kunt plaatsnemen, waarbij je ook uitdrukkelijk de 
rol speelt van een bureaucratische ambtenaar.   

 
Verloop 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instructies 

• Laat de deelnemers binnenkomen, maar zeg geen van 
hen gedag of laat niet blijken dat je hun aanwezigheid 
opmerkt. Zeg niets over wat er gaat gebeuren.  

• Wacht een paar minuten na de start van de activiteit en 
deel dan de kopieën van het “Formulier voor 
asielaanvraag” uit, net als de balpennen. Zorg ervoor dat 
iedereen een exemplaar heeft.  

• Zeg dat ze 5 minuten hebben om het formulier in te 
vullen, maar zeg verder niets. Negeer alle vragen en 
opmerkingen. Als je iets moet zeggen, spreek dan een 
andere taal (of een verzonnen taal) en gebruik verder 
enkel gebaren. Praat of communiceer zo weinig mogelijk. 
Denk eraan dat de problemen van vluchtelingen niet jouw 
zorg zijn, jouw job is enkel om de formulieren uit de delen 
en ze weer op te halen.  

• Groet elke laatkomer kort (bv. “Je bent laat. Neem dit 
formulier aan en vul het in. Je hebt nog maar enkele 
minuten over om dit te doen.”)  

• Wanneer de 5 minuten voorbij zijn, verzamel je alle 
formulieren zonder te glimlachen of persoonlijk contact 
te leggen.  

• Roep een willekeurige naam van één van de ingevulde 
formulieren af en zeg dat die persoon naar voren moet 
komen. Bekijk het formulier en maak een opmerking over 
de manier waarop het formulier ingevuld werd, 
bijvoorbeeld, “Je gaf geen antwoord op vraag 8” of “Ik zie 
dat je “neen” hebt geantwoord op vraag 6; asiel 
afgewezen.” Zeg dat de persoon kan gaan. Vermijd elke 
discussie. Ga direct door met het naar voren roepen van 
de volgende persoon.  

• Herhaal dit proces verschillende malen. Het is niet nodig 
om alle ingevulde aanvragen te overlopen, je moet enkel 
zo lang doorgaan als nodig om de deelnemers te laten 
beseffen wat er gaande is.  
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• Uiteindelijk stop je met het spelen van je rol en nodig je 
de deelnemers uit om te praten over wat er gebeurde. 
 
Nabespreking en evaluatie 

• Hoe voelden de deelnemers zich tijdens het invullen van 
zo’n onbegrijpelijk formulier?  

• Was dit een realistische reconstructie van de ervaring van 
een asielzoeker?  

• Denk je dat in jouw land de asielzoekers eerlijk behandeld 
worden tijdens hun asielaanvraag? Waarom? Waarom 
niet?  

• Wat zouden de gevolgen kunnen zijn voor iemand wiens 
asielaanvraag geweigerd wordt?  

• Zijn de deelnemers ooit al in een situatie terecht 
gekomen waar ze de taal die gebruikt werd niet konden 
spreken en waar ze geconfronteerd werden met een 
ambtenaar, zoals, een politieman of een ticketcontroleur? 
Hoe voelde dat?   
	

Tips voor de 
begeleider 

Dit is een activiteit die op een eenvoudige manier 
vergemakkelijkt kan worden: het belangrijkste wat jij 
moet doen is ‘sterk’ zijn in je rol en je moet serieus, hard 
en bureaucratisch overkomen.  
De toestand waarin de vluchtelingen zich bevinden is 
jouw zaak niet, je doet enkel je job! Het punt is dat veel 
mensen geen vluchtelingen in hun land willen.  
Ambtenaren die instaan voor de immigratie krijgen 
orders om de vluchtelingen door te lichten en enkel asiel 
te verlenen aan diegenen die identiteitspapieren hebben 
en diegenen die de aanvraagformulieren correct hebben 
ingevuld.  
De vluchtelingen kennen de plaatselijke taal meestal niet 
of zeer weinig en vinden het heel moeilijk om de 
formulieren in te vullen. Bovendien bevinden zij zich in 
een verdrietige en emotionele toestand. Het is zeer 
moeilijk voor hen om te begrijpen wat er gebeurt en 
waarom hun aanvraag geweigerd wordt. Ze begrijpen 
immers de redenen voor de afwijzing niet. 
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Eindtermen 
 

Mens en maatschappij 
Mens: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7 
Maatschappij: 2.13 
Tijd: 3.1 
Ruimte: 4.11 
 
Nederlands 
Luisteren: 1.1, 1.3, 1.6,1.8 
Spreken: 2.2, 2.5, 2.6, 2.7 
 
SoVa 
Domein relatiewijzen: 1.2,1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 
Domein samenwerking: 2 
Domein samenwerking: 3 

 


