
Cursus

Begeleiden in azc



Colofon
Uitgeverij: Edu’Actief b.v.
0522-235235
info@edu-actief.nl
www.edu-actief.nl

Auteur: Angela van der Haar

Inhoudelijke redactie: Jo-Anne Schaaf

Titel: Begeleiden in azc

ISBN: 978 90 3724 280 5

Bronvermelding: Shutterstock.com: a katz/kafeinkolik/Nicolas Economou/rkl_foto

© Edu’Actief b.v. 2017
Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze
uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan
op grond van artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde
vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (www.reprorecht.nl). Voor het
overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in compilatiewerken op grond van artikel 16
Auteurswet kan men zich wenden tot de Stichting PRO (www.stichting-pro.nl).

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke
bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen
zich alsnog tot de uitgever wenden.

Door het gebruik van deze uitgave verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord
te gaan met de specifieke productvoorwaarden en algemene voorwaarden van Edu’Actief,
te vinden op www.edu-actief.nl.



Inhoud
Over deze cursus 4

Oriëntatie 8

Begrippen en regelgeving 9

Voorlichting 15

Activeren van asielzoekers 19

Stimuleren van de zelfredzaamheid 23

Begeleiden van problemen 26

Theoriebron Asielprocedure in Nederland 30

Theoriebron Begeleiden van asielzoekers en vluchtelingen 33

Theoriebron Voorlichting 36

Theoriebron Voorlichting tijdens de asielprocedure 38

Theoriebron Activeren van asielzoekers 40

Theoriebron Stimuleren van zelfredzaamheid en participatie 43

Theoriebron Begeleiden van problemen 46

3



Over deze cursus
Inleiding
COA staat voor Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Het COA is verantwoordelijk voor de
opvang van asielzoekers. Dat gebeurt in Nederland op verschillende locaties. Deze liggen
verspreid door het land. Er zijn bovendien verschillende typen opvang. Waar een asielzoeker
woont, hangt af van de fase in de asielprocedure waarin hij zit. Ook de ondersteuning die
geboden wordt op de locaties, wordt afgestemd op de asielzoeker. Wel staat op iedere
locatie het vergroten van de zelfredzaamheid van de asielzoeker centraal. Het is voor jou als
zorgverlener belangrijk te weten hoe je hierop kunt inspelen. Achtergrondinformatie over
deze doelgroep is daarbij onontbeerlijk.

Eind 2016 zijn er wereldwijd 65,6 miljoen mensen op de vlucht.

Leerdoelen
• Je kent de wet- en regelgeving en instanties waarmee vluchtelingen, asielzoekers en

alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) te maken krijgen.
• Je kunt voorlichting en advies geven aan asielzoekers en vluchtelingen over (voor deze

doelgroep) belangrijke onderwerpen.
• Je kunt asielzoekers op een passende manier activeren.
• Je kunt in je begeleiding aan asielzoekers de zelfredzaamheid en maatschappelijke

participatie stimuleren.
• Je kunt probleemgedrag begeleiden (zoals verslaving, huiselijk geweld, agressie,

conflicten).

Beoordeling

Beoordelingsformulier
<

Aan het eind van de cursus wordt je parate kennis beoordeeld met een toets. Je praktische
beheersing van de leerdoelen wordt getoetst aan de hand van twee beroepsproducten. Deze
worden op verschillende punten beoordeeld: op inhoud en op uitvoering. Andere belangrijke
punten bij de beoordeling zijn actieve deelname aan de lessen en nette uitwerking van de
opdrachten in correct Nederlands. Je vindt ze bij elkaar in het beoordelingsformulier.
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Planning

Planningsformulier
<

Een beroepsproduct maken kost tijd. Daarom moet je dit goed plannen. Lees eerst de opdracht
van het beroepsproduct goed door en vul daarna het planningsformulier in. Neem ook de
andere opdrachten van deze cursus op in je totale planning. Zo voorkom je dat je in tijdnood
komt.

Beroepsproduct 1: Buurtbewoners informeren
(2)

Website COA
<

Website
Vluchtelingenwerk
Nederland
<

Website
Kindertelefoon
azc
<

Een nieuw azc
In wijk Z komt een azc, een asielzoekerscentrum. De buurtbewoners hebben veel vragen.
Er is aan jou gevraagd om speciaal voor buurtbewoners een voorlichtingsfilm te maken
over het azc. In de film moet het volgende aan bod komen:
• Wat is een azc?
• Hoe ziet een asielprocedure er uit?
• Wie wonen er in een azc?
• Aandacht voor de situaties in de thuislanden van asielzoekers.
• Aandacht voor culturele verschillen.
• Hoe wordt gewerkt aan zelfredzaamheid?
• Hoe wordt maatschappelijke participatie gestimuleerd?
• Hoe kunnen buurtbewoners een rol spelen in het stimuleren van de maatschappelijke

participatie?

Je maakt deze film in tweetallen. De film duurt circa 10 tot 15 minuten. Je mag gebruikmaken
van gedeeltes van bestaand materiaal en je kunt eigen opnames maken en gebruiken. Zorg
voor een duidelijk en aantrekkelijk geheel.
Voor meer informatie over asielzoekerscentra in Nederland kun je kijken op de websites van
het COA, VluchtelingenWerk Nederland en Kindertelefoon azc.

Stappen

• Maak een planning en een taakverdeling.
• Zoek antwoorden op en informatie over bovenstaande punten. Kijk in de theoriebronnen

en op de aangegeven websites.
• Bedenk hoe je deze informatie in de film gaat verwerken (opnemen rollenspel,

afbeeldingen met tekst laten zien, tekst inspreken, enzovoort).
• De film laat je zien aan je docent.

Laat elke processtap goedkeuren door je docent, voordat je begint aan de volgende
processtap.

Eisen aan het beroepsproduct

• De film moet antwoord geven op de bovenstaande vragen van de buurtbewoners. Na
het zien van de film hebben de kijkers (de buurtbewoners) een goed beeld van het azc,
van de bewoners en van de begeleiding die de bewoners krijgen.
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Beroepsproduct 2: Betrokkenheid stimuleren (2)

Meer betrokkenheid
Je werkt op een asielzoekerscentrum. De bewoners onderling hebben weinig contact, met
name die uit verschillende culturen. Jij wilt de onderlinge betrokkenheid van de bewoners
van het asielzoekerscentrum stimuleren.
Je organiseert daarvoor in tweetallen een spelavond. Tijdens deze spelavond zullen de
bewoners een door jullie gemaakte variant van het spel ganzenbord spelen.

Jullie ontwerpen voor dit beroepsproduct met z’n tweeën het spel. Het uitspelen kan in de
klas gebeuren, met bijvoorbeeld de helft van de klas. Tijdens het spelen van het spel zijn
jullie de zorgverleners die het spel begeleiden. Jullie klasgenoten spelen bewoners van het
azc, met verschillende culturele achtergronden. Bedenk van tevoren goed welke culturele
achtergronden dit zijn.
Het doel van het spel is de betrokkenheid tussen de bewoners bevorderen.

Opdracht

Zet op een groot vel papier (bijvoorbeeld A2-formaat) 63 vakjes in de vorm van het originele
ganzenbordspel. Plak op verschillende vakjes (minimaal 25) een aansprekend plaatje of
afbeelding. Bedenk bij het plaatje een vraag en schrijf deze op. Bijvoorbeeld: een afbeelding
van een raam. Een vraag daarbij kan zijn: Kijk uit het raam van je ouderlijk huis. Wat zie je?
Of: Welke feesten worden er jaarlijks gevierd?
Stel bij minimaal tien vakken een vraag op die in het teken staat van zelfredzaamheid en/of
participatie.
Maak ook vakken (minimaal vijf) met ‘gooi nog een keer’ en ‘sla een beurt over’, enzovoort.
Als het spel klaar is, speel je het met (de helft van) de klas.
Jullie zorgen er als spelbegeleiders voor dat de bedoeling van het spel voor iedere deelnemer
duidelijk is. De bewoners verstaan goed Nederlands. Het spreken wordt ondersteund met
handen en voeten, en bij het lezen van de Nederlandse taal hebben ze ondersteuning nodig.
Zorg dat iedere deelnemer aan de beurt komt.
Aan het einde van het spel evalueren jullie deze activiteit.
Geef daarbij antwoord op de volgende vragen:
• Welke vragen uit het spel hebben voor jou expliciet te maken met de zelfredzaamheid

en participatie? Motiveer je antwoord.
• Op welke manier kan dit spel bijdragen aan de onderlinge betrokkenheid van de

asielzoekers?
• Op welke manier hebben jullie bij het maken van het spel en het spelen van het spel

rekening gehouden met de doelgroep?

Van elke speler krijgen jullie een tip en een top. Welke ga je gebruiken op je toekomstige
werkplek?
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Stappen

• Maak een planning en een taakverdeling.
• Teken het ganzenbordspel op een vel papier.
• Bedenk vragen voor het spel. Houd rekening met de doelgroep en de onderwerpen voor

de vragen.
• Speel het spel met de helft van de klas. Houd in je begeleiding rekening met de doelgroep.
• Evalueer het spel van de hand van bovenstaande vragen.
• Noteer de tips en tops die jullie krijgen en welke je hiervan wilt gebruiken voor de praktijk.

Laat elke processtap goedkeuren door je docent, voordat je begint aan de volgende
processtap.

Eisen aan het beroepsproduct

Met het spelen van het spel kom je meer te weten over je medespelers.
In minimaal tien vragen komt de zelfredzaamheid en participatie naar voren.
In de vragen en tijdens de begeleiding houden jullie zichtbaar rekening met de doelgroep.
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Oriëntatie
Opdracht 1 Van A tot Z

Schrijf alle letters van het alfabet onder elkaar.
Noteer bij iedere letter een woord dat met het onderwerp (begeleiden in azc) te maken
heeft en dat met die letter begint.

Opdracht 2 Bingo

Op het bord staan vijftien moeilijke woorden die met het onderwerp van de les te maken
hebben.

Maak een bingoblaadje met negen vakken:

Schrijf in willekeurige volgorde in ieder vlak een woord van het bord.
Geef jouw blaadje aan je buurman links.
De docent geeft nu een uitleg van een woord zonder het woord te noemen.
Als het woord op je blaadje dat voor je ligt voorkomt, streep je het door.
Als je alle woorden hebt doorgestreept roep je Bingo!
Alle woorden die nog niet genoemd zijn worden kort besproken.

Wist je welke woorden de docent bedoelde op basis van de uitleg?
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Begrippen en regelgeving
Inleiding
Iedere asielzoeker die in Nederland aankomt, heeft recht op opvang. Die opvang duurt vanaf
het moment dat iemand asiel aanvraagt totdat hij een verblijfsvergunning krijgt of Nederland
moet verlaten. Tijdens deze opvangperiode doorloopt de asielzoeker een bepaalde procedure:
de asielprocedure. Gedurende de asielprocedure krijgen asielzoekers te maken met
Nederlandse wetten en regels, als onderdeel van het asielbeleid. In de volgende opdrachten
leer je hier meer over.

COA staat voor Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

Leerdoelen
• Je kent de wet- en regelgeving en instanties waarmee vluchtelingen, asielzoekers en

alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) te maken krijgen.
• Je kunt omschrijven wanneer een persoon asielzoeker, vluchteling of alleenstaande

minderjarige vreemdeling wordt genoemd.
• Je bent op de hoogte van het zorg- en hulpverleningsaanbod voor asielzoekers in

Nederland.
• Je bent op de hoogte van de asielprocedure in Nederland.
• Je kent de wetten en het beleid ten aanzien van toelating, opvang, integratie en

terugkeer van vluchtelingen in Nederland.
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Opdracht 1 Waar denk je aan?

In de zorg aan vreemdelingen wordt vaak gesproken over ‘asielzoekers’, ‘vluchtelingen’ en
‘alleenstaande minderjarige vreemdelingen’. Deze namen roepen bij ons associaties op. Waar
denk jij aan bij het woord ‘vluchteling’?

a. Voor deze opdracht heeft je docent drie grote vellen papier in drie hoeken van het lokaal
gelegd. Op een vel staat ‘asielzoekers’, op een vel staat ‘vluchtelingen’ en op de laatste
‘alleenstaande minderjarige vreemdelingen’. Op ieder vel schrijf je waar je aan denkt bij
dat woord. Welk beeld komt er bij je op? Wanneer wordt een persoon een vluchteling
genoemd? En wanneer een asielzoeker?
De vellen worden klassikaal besproken.

b. Schrijf nog drie punten op van medestudenten waar jij zelf niet aan had gedacht maar
die je wel passend vindt. Motiveer waarom je deze punten passend vindt.

Opdracht 2

Theoriebron
Asielprocedure in
Nederland
<

Uitleg geven

Veel mensen denken dat er geen verschil is tussen een asielzoeker en een vluchteling.

Benader vier mensen uit je omgeving, bijvoorbeeld je ouders of de buren. Stel hen de volgende
vraag: ’Is er een verschil tussen een vluchteling en een asielzoeker? En zo ja, wat is dan dat
verschil?’
Welke antwoorden kreeg je?
Indien mensen geen (juiste) verschillen kunnen benoemen, geef je hen uitleg aan de hand
van de theoriebron.

Opdracht 3

Theoriebron
Asielprocedure in
Nederland
<

Persoonsbeschrijving

Maak in drie regels een persoonsbeschrijving van onderstaande personen. Uit de
persoonsbeschrijving blijkt duidelijk waarom diegene asielzoeker, vluchteling of alleenstaande
minderjarige vreemdeling is.
Yener – asielzoeker
Kamil – vluchteling
Safir – alleenstaande minderjarige asielzoeker.
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