MISSIEBRIEFING:

Interview een vluchteling
code: r.d.2.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 interview kan voorbereiden en houden met iemand uit een ander land, eventueel in
het Engels
Dat je tijdens het interview respect kan hebben voor iemands achtergrond en meningen, ook als
die anders zijn dan de jouwe

MISSIEOPDRACHT
Op dinsdag 30 mei zal Mustafa op school zijn om geïnterviewd te worden. Hij is gevlucht uit Irak en
heeft in Nederland een verblijfsvergunning gekregen. Nu woont hij met zijn vrouw en kinderen in Delft.
Jullie opdracht is om hem te interviewen.
Bedenk van tevoren waar jullie nieuwsgierig naar zijn en bereid minimaal 5 vragen voor. Probeer deze
vragen zo open mogelijk te houden (er is meer dan een kort antwoord mogelijk). Mustafa zijn Engels is
veel beter dan zijn Nederlands, dus bereid de vragen in het Engels voor.
Het interview duurt ongeveer 10 minuten. Hou hiervoor zelf de tijd bij. Zorg ervoor dat jullie tijdens het
interview goed doorvragen en samenvatten. Probeer ook altijd respectvol te blijven voor zijn situatie en
achtergrond.
Jullie moeten het interview opnemen. Test van tevoren of dit werkt. De opname van het interview is
jullie eindproduct.

LINKS EN ACHTERGRONDINFORMATIE
Goed interviewen is moeilijk! Daarom hier wat tips:
http://www.cmo.nl/euforum/index.php/euro-klussenbus/neem-een-interview-af
http://vaksitenederlands.weebly.com/interview-houden.html
Je kan direct vanuit OneNote een audio-opname maken (Invoegen -> Audio). Als je alvast een
missiepagina aanmaakt voor r.d.2.A (onder reiziger) staat hij ook meteen op de goede plaats!

REFLECTIEVRAGEN
Beantwoord deze vragen zorgvuldig en zet ze samen met je eindproduct in je portfolio.
1. Wat vond je ervan om een interview te houden met een vluchteling?
2. Wat verbaasde je het meest tijdens het interview?
3. Is je mening/idee over vluchtelingen verandert door het interview? Hoezo wel/niet?

