MISSIEBRIEFING:

Het allerbelangrijkste
code: p.v.1.A

LEERDOELEN VAN DEZE MISSIE
Deze missie heeft een aantal leerdoelen. Het is dan ook belangrijk dat je met je eindproduct en je
reflectievragen laat zien dat je deze geleerd hebt.
-

Dat je een idee hebt wat werk en onderwijs voor andere mensen betekenen
Dat je een beter beeld krijgt wat werk en school voor jou betekenen

MISSIEOPDRACHT
Lees per persoon die deze opdracht maakt 6 interviews met vluchtelingen (dus 6 als je alleen bent, 12
als jullie met zijn tweeën werken). Let hierbij vooral op wat ze zeggen over werken en leren. Maak
vervolgens een kort verslag waarin je samenvat wat ze zeggen. Doe dit door uit elk interview twee
fragmenten te kopiëren en te plakken en op die manier een ‘quote-verslag’ te maken. Zie de links en
achtergrondinformatie voor een voorbeeld hoe dit kan. Je quote-verslag is het eindproduct dat je naar je
portfolio upload.

LINKS EN ACHTERGRONDINFORMATIE
Er zijn op verschillende plekken mooie interviews met vluchtelingen te vinden. Bekijk de links hieronder
voor een aantal goede, maar zoek vooral ook zelf interviews op!
-

https://www.vluchtelingenwerk.nl/persoonlijke-verhalen/vluchtelingen
https://www.gemeenteberkelland.nl/Inwoners/Vluchtelingen/Interviews/
https://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwestnederland/nieuws/interviews-met-betrokkenenvluchtelingenbeleid-vlaardingen
https://www.vluchtelingenwerk.be/verhalen/reeks/87

Een quote kan je zo opschrijven. Let hierbij op de dubbele aanhalingstekens, het italic (schuine)
lettertype en de persoon die het gezegd heeft erachter.
“Gelukkig kon ik als onbetaalde kracht aan de slag in een kapsalon. Heerlijk vond ik het. Ik kon doen
wat ik graag deed, had contact met mensen en kon mijn Nederlands oefenen.” – Azam Hajkarma

REFLECTIEVRAGEN
Beantwoord deze vragen zorgvuldig en zet ze samen met je eindproduct in je portfolio.
1. Wat valt je op over werk en leren als je naar de verhalen van de vluchtelingen kijkt?
2. Wat vind jij belangrijk en minder belangrijk aan school?
3. Denk je dat je snel een bijbaan wilt, of richt je je liever op leren en andere dingen? Waarom?

