Wie komen er
naar Nederland?

Zolang als er mensen bestaan, gaan ze op reis. Soms voor een tijdje, soms voor altijd.
Soms omdat ze dat willen, en soms omdat het niet anders kan, bijvoorbeeld omdat
hun land niet veilig is.
Als je in Nederland wilt komen wonen moet je een verblijfsvergunning aanvragen bij de IND.
IND staat voor Immigratie- en Naturalisatiedienst. Een verblijfsvergunning aanvragen betekent
dat je toestemming vraagt om in Nederland te komen wonen. Er bestaan verschillende redenen
om naar Nederland te komen. Bijvoorbeeld omdat je er wilt werken, of omdat je verliefd bent
op iemand uit Nederland. Maar het kan ook zijn dat je in Nederland wilt wonen omdat je
eigen land niet veilig is.
Lees de verhaaltjes goed door en beantwoord de vragen die erbij horen.
Kijk op de website van de IND voor meer informatie en hulp bij de
opdrachten: www.ind.nl/over-ind/informatie-scholieren-studenten

MOHAMMED (11)
Asielzoekerscentrum Blauwestad
Een paar weken geleden is Mohammed met zijn vader naar Europa gekomen. Ze gingen
midden in de nacht met een boot. De reis over zee duurde lang. De golven waren vreselijk
hoog en Mohammed was steeds bang dat de boot om zou kieperen. Soms heeft hij er nog
enge dromen over, maar hij zegt er niets over tegen zijn vader, want die
heeft al zoveel zorgen. Bijvoorbeeld over zijn moeder,
en over Mohammeds zusje Ani, die nog in Syrië
zijn. Er vallen daar elke dag bommen.
Zijn vader moet binnenkort naar
de IND komen. Daar gaat hij
asiel aanvragen.
Dat betekent dat
hij moet uitleggen
waarom ze niet
meer terug kunnen naar Syrië. Het gesprek
met de IND is belangrijk, weet Mohammed,
want zijn vader is er zenuwachtig voor.
Na het gesprek moeten ze wachten tot
de IND een beslissing neemt. Dan horen ze
of ze in Nederland mogen blijven. En als
dat zo is, mogen zijn moeder en Ani ook
naar Nederland komen. Mohammed en zijn
vader hopen dat het niet meer lang zal
duren.

Asiel aanvragen
Asiel betekent bescherming. Iemand die asiel aanvraagt bij de IND, vraagt dus
aan Nederland om bescherming. Bijvoorbeeld omdat het in zijn eigen land
oorlog is. Of omdat er in dat land mensenrechten worden geschonden.
Mensen die asiel aanvragen, noemen we asielzoekers. Op dit moment komen
de meeste asielzoekers uit Syrië, Eritrea, Irak en Afghanistan. De IND voert
met elke asielzoeker een gesprek om te kijken waarom hij zich niet meer veilig
voelt in zijn eigen land. Dat gesprek heet een gehoor. Als de IND het terecht
vindt dat iemand is gevlucht, dan krijgt hij een verblijfsvergunning. Met zo'n
vergunning mag hij vijf jaar in Nederland blijven. Als hij na die vijf jaar goed
Nederlands heeft geleerd, kan hij een Nederlands paspoort aanvragen.

SURAYA (10)
India

Als Suraya uit school komt, zitten
haar vader en moeder aan tafel
op haar te wachten. “We gaan
verhuizen naar Nederland”, zegt haar vader. “Weet je waar dat
ligt?” “Natuurlijk”, zegt Suraya trots. Ze is goed in aardrijkskunde.
“Dat is ontzettend ver weg toch?”, vraagt ze. “We gaan met het
vliegtuig”, zegt haar moeder. “Nederland is meer dan tien uur
vliegen. De nieuwe baas van papa heeft een vergunning voor ons
aangevraagd bij de IND”. “Ik ga werken in een ziekenhuis daar”,
zegt haar vader.

JET (12)
Gouda

Carolien, de juf van Jet, is helemaal
vrolijk sinds ze op vakantie is geweest
naar Brazilië. “Ik ben een beetje verliefd geworden”, zegt ze.
“Op Brazilië, maar ook op Paolo”. Dat vindt Jet raar. Ze roept
door de klas: “Je kunt helemaal niet verliefd worden op een
land!” Iedereen moet lachen. “O jawel, hoor”, zegt juf Carolien.
Haar wangen worden helemaal rood. Ze laat foto’s zien van
het oerwoud en de Amazonerivier die daar stroomt. “Er zijn
mooie witte stranden met palmbomen”, zegt ze. Juf Carolien
laat ook foto’s van Paolo zien, de man die ze daar heeft
ontmoet. “Hij is duikinstructeur”,
zegt de juf. “Ik volgde een
cursus bij hem. Hij is zo’n
leuke man en binnenkort
komt hij in Nederland
wonen”. Ze zijn heel verliefd
en willen met elkaar
trouwen. Maar eerst
moeten ze een verblijfsvergunning aanvragen
bij de IND.

Werk
Als je in Nederland wilt werken, maar
je woont in een ander land, heb je
een verblijfsvergunning nodig.
Het bedrijf waar je gaat werken,
vraagt de vergunning aan. Maar je
moet ook zelf helpen, bijvoorbeeld
door allerlei documenten te
verzamelen die nodig zijn.
Mensen die een paspoort hebben
van een Europees land, hebben geen
verblijfsvergunning nodig om in
Nederland te wonen en werken.

Liefde
Ben je verliefd op iemand uit een ander land? Of zelfs
getrouwd? Dan kun je voor je geliefde een verblijfs
vergunning aanvragen. Om deze verblijfsvergunning
te krijgen vul je samen een formulier in. Ook moet je
documenten opsturen. Bijvoorbeeld een bewijs dat je
genoeg geld verdient om samen van te leven. Je geliefde
die naar Nederland komt doet eerst een test bij de
ambassade: het inburgeringsexamen. Dat is een toets
waarmee je laat zien dat je een beetje Nederlands kan,
en dat je iets weet over Nederland. Als je aan alle voorwaarden voldoet krijg je een vergunning van de IND.

Opdrachten:

MOHAMMED
Kun je een aantal redenen bedenken waarom iemand niet in zijn land kan blijven?

Kun je een aantal landen noemen waar het nu oorlog is?

Hoeveel dagen duurt de algemene asielprocedure hooguit?

Als Mohammed en zijn vader een verblijfsvergunning krijgen, hoe lang is die dan geldig?

SURAYA
De vader van Suraya is dokter. Hij kan in een ziekenhuis in Nederland bijvoorbeeld lesgeven aan Nederlandse
dokters. Of hij kan laten zien hoe ze in India bepaalde onderzoeken uitvoeren.
Kun je nog andere beroepen bedenken waarover wij in Nederland wat zouden kunnen leren?
Kun je ook een beroep bedenken dat Nederlanders goed zouden kunnen leren aan mensen in het buitenland?

Heb jij een idee hoe je Suraya een goed welkom in de klas zou kunnen geven?

JET
Kun je een vraag bedenken voor het inburgeringsexamen, wat zou iemand die in Nederland wil wonen echt moeten
weten volgens jou?

Stel dat de vriend van juf Carolien niet uit Brazilië, maar uit Spanje zou komen. Moet hij dan ook een verblijfsvergunning
aanvragen?
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