MISSIEBRIEFING:

Een goed verhaal zegt meer dan 1000 feiten
code: i.k.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 inziet dat in verschillende culturen andere dingen belangrijk worden gevonden (waarden)
en dat in verschillende culturen mensen verschillende gewoontes (normen) kunnen hebben.
Dat je inziet dat het gedrag van mensen afhangt van de cultuur waarin ze opgroeien, maar dat
dit lang niet alles zegt en ze hier ook van kunnen afwijken.
Dat je een karakter in een verhaal kan bedenken die deels voldoet aan culturele normen, maar
daar ook van kan afwijken.

MISSIEOPDRACHT
Kies een land waar veel asielzoekers vandaan komen. Doe een kort onderzoekje naar culturele waarden
en normen in dat land. Kom tot minimaal 3 verschillende waarden (dingen die mensen belangrijk
vinden) en 3 verschillende normen (gewoontes of gedragsregels) die daar gelden.
Schrijf nu een fictief (verzonnen) verhaal over een vluchteling uit dat land. Laat dit karakter deels
voldoen aan de normen en waarden van zijn/haar cultuur, maar hier ook deels van afwijken. Je verhaal
moet minimaal 350 woorden lang zijn.
Dit verhaal is het eindproduct dat je upload naar je portfolio.

LINKS EN ACHTERGRONDINFORMATIE
Het kan best wel lastig zijn om een geloofwaardig personage te schrijven. Als je dit lastig vindt helpen
deze tips misschien: http://www.boekscoutblog.nl/schrijftips-hoe-ontwikkel-je-een-personage/.

REFLECTIEVRAGEN
Beantwoord deze vragen zorgvuldig en zet ze samen met je eindproduct in je portfolio.
1. Op welke manier voldeed je karakter aan de normen en waarden van zijn/haar cultuur?
2. Op welke manieren week je karakter af van de normen en waarden van zijn/haar cultuur? Hoe
zou zijn/haar familie daarop reageren?
3. Stel de situatie was omgedraaid, en jij zou vanuit Nederland naar je gekozen land moeten
vluchten. Welke delen van de cultuur zouden je dan heel erg aanspreken? Waar zou je meer
moeite mee hebben?

