
Land van herkomst aantal percentage

Syrië 20.108 44%

Irak 3.967 9%

Eritrea 3.434 8%

Afghanistan 3.337 7%

Ethiopië 2.868 6%

Overig 11.732 26%

Totaal 45.446 100%

Land van herkomst
In maart 2016 woonden er ruim 45.000 asielmigranten in de centrale opvang. Ruim 16.000 van 
deze bewoners zijn vluchtelingen die al een verblijfsvergunning hebben gekregen.
Bijna de helft van deze asielmigranten in de verschillende opvangcentra is Syriër. Van de 
asielzoekers uit Syrië en Eritrea krijgt ongeveer 90 procent een verblijfsvergunning. Van de 
aanvragen uit Irak en Afghanistan gaat het om ongeveer 50 procent.
Tabel: personen in opvang, naar nationaliteit, maart 2016 (Bron: COA)



Kennis maken 
met Syrië
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Aantal vluchtelingen



Cultuur: 
gewoontes
van het 
land

Islam soennitische
65%

Islam Koerden
9%

Islam Alevieten
12%

Christenen
10%

Droeze
3%

Andere
1%

Syrische demografie

Islam soennitische Islam Koerden Islam Alevieten Christenen Droeze Andere



Cultuur

• Familie

• Gastvrijheid

• Do’s and Dont’s

• Kinderen

• Respect voor oudere mensen

• Positie van de man in het gezin



Toerisme



Economie

• Landbouw

• Export

• Grondstoffen

• Handel

• Industrie

• Toerisme





Onderwijs

Overheidsschool is gratis/ privéschool 
(betalen)

Tot 15 jaar is voor iedereen gelijk qua 
school. De cijfers van de toets die bepalen 
de richting die je daarna opgaat.

5% van de bevolking is nog analfabeet (voor 
de oorlog)





• Artsen zijn goed opgeleid

• overheidsziekenhuizen/priveziekenhuizen

• Privéklinieken (alle artsen hebben 
privékliniek)

• Huisarts kennen ze in dorpen. In steden 
maak je direct een afspraak bij de specialist

• Antibiotica koop je zelf bij de apotheek

• Geen (verplichte )zorgverzekering ,wel voor 
mensen die werken voor de overheid of 
werken bij grote bedrijven

Gezondheidszorg



Opvoeding

• Respect voor ouders

• De vrouw zorgt meestal voor de kinderen (kennen geen papa-dag)

• Alle volwassenen wonen thuis totdat ze trouwen

• Opa’s en oma’s passen op als de moeder wel werkt

• Kinderen hebben meer vrijheid qua bedtijden

• Ouders mogen kinderen slaan

• Mannen en vrouwen zijn niet altijd gelijkwaardig



Traditionele Gerechten


