
Opdracht  Sociaal  Maatschappelijk  
  
Dimensie:  Sociaal-‐Maatschappelijke    
Onderwerp:  Vluchtelingen  
Titel  opdracht:  Verhaal  van  een  vluchteling  
  
Wat  ga  je  doen?  

In  deze  opdracht  leer  je  alles  over  de  
tragische  oorlog  in  Syrië,  gezien  door  de  
ogen  van  15  verschillende  personages.  
Door  middel  van  een  online  game  trek  je  
op  met  één  van  hen  en  kom  je  voor  
ingrijpende  keuzes  te  staan.  De  keuzes  
zijn  gebaseerd  op  de  echte  dilemma’s  
van  echte  mensen.    

Door  het  spelen  van  het  spel  krijg  je  inzicht  in  de  situatie  in  het  Midden-‐Oosten  en  kun  je  je  eigen  
mening  hierover  beter  formuleren.  Ook  beschrijf  je  je  mening  over  vluchtelingen  in  Nederland.    

Speel  het  spel  met  het  geluid  aan!  

Wat  je  lever  je  in?  

De  ingevulde  opdrachten  1  t/m  7  

Bronnen:  

https://game.verhaalvaneenvluchteling.nl/  

De  opdrachten:  

1.   Vooraf  
Je  hebt  ervoor  gekozen  een  opdracht  te  maken  over  het  leven  van  een  vluchteling.    

a.  Wat  verwacht  je  te  zullen  lezen  en  horen?    
b.  Wat  vind  je  ervan  dat  mensen  hun  eigen  land  verlaten  in  de  hoop  ergens  anders  veiliger  te  

kunnen  leven?  
  

2.   Personage  
Ga  naar  https://game.verhaalvaneenvluchteling.nl/  en  start  de  individuele  game.  Op  de  kaart  
zie  je  foto’s  van  verschillende  Syriërs.  Door  in  te  zoomen  kun  je  alle  personages  bekijken.  Als  
je  op  een  foto  klikt  en  op  ‘Meer  info’  ,  kom  je  meer  over  deze  persoon  te  weten.    

Kies  een  personage  dat  jou  het  meeste  aanspreekt  en  geef  een  beschrijving  van  deze  
persoon.  Je  vindt  meer  informatie  door  op  de  foto  rechtsonder  te  klikken.  Leg  uit  waarom  je  
voor  deze  persoon  hebt  gekozen.    

Personage  
Ik  kies  
  
  

    

Beschrijf  de  persoon  
die  je  hebt  gekozen  
  

  

Deze  persoon  
spreekt  mij  het  
meest  aan,  omdat  
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3.   Leven  voor  de  revolutie  

Start  de  game.  Je  hoort  eerst  wat  Syrië  betekent  voor  verschillende  Syriërs.  Daarna  vertelt  
jouw  personage  over  zijn  of  haar  leven  van  vóór  de  revolutie.  Dan  volgt  het  eerste  dilemma  
en  wordt  er  beschreven  hoe  het  leven  na  deze  keuze  verder  gaat.    
  
Schrijf  op  wat  jouw  personage  vertelt  over  zijn  of  haar  leven  voor  de  revolutie.  Beschrijf  het  
dilemma  van  jouw  personage  en  leg  uit  welke  keuze  jij  hebt  gemaakt.  Beschrijf  daarna  hoe  
het  verhaal  van  jouw  personage  verder  gaat.    
  

Vóór  de  revolutie  
Wat  vertelt  jouw  
personage  over  
zijn/haar  leven  vóór  
de  revolutie?  

  

Is  zijn  of  haar  leven  
vergelijkbaar  met  
dat  van  jou?  Wat  
zijn  de  
overeenkomsten  en  
verschillen?  

  

Voor  welk  dilemma  
komt  jouw  
personage  te  staan?  

  

Leg  uit  welke  keuze  
jij  zou  maken  en  
waarom  

  

Wat  gebeurt  er  na  
de  keuze?  

  

  
  

4.   De  revolutie  
In  2010  begint  ‘de  Arabische  lente’.  Ook  in  Syrië  komen  mensen  in  opstand.  Jouw  personage  
vertelt  hoe  hij  of  zij  de  revolutie  beleeft.  Opnieuw  komt  jouw  personage  voor  een  dilemma  te  
staan  en  wordt  er  beschreven  hoe  het  leven  daarna  verder  gaat.    
  
Beschrijf  hoe  jouw  personage  de  revolutie  beleeft;  wat  gebeurt  er  en  wat  vindt  hij  of  zij  
daarvan?  Voor  welke  keuze  komt  jouw  personage  te  staan  en  wat  kies  jij?  Hoe  gaat  het  leven  
vervolgens  verder?  
  
  

De  revolutie  
Wat  gebeurt  er  
tijdens  de  revolutie  
en  wat  vindt  jouw  
personage  ervan?  
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Voor  welke  keuze  
komt  jouw  
personage  te  staan?  

  

Leg  uit  welke  keuze  
jij  zou  maken  en  
waarom  

  

Wat  gebeurt  er  na  
de  keuze?  

  

  
5.   De  oorlog  

De  revolutie  verandert  langzamerhand  in  een  complexe,  gewelddadige  oorlog.  Veel  mensen  
zien  zich  genoodzaakt  om  te  vluchten.  Ook  jouw  personage  moet  kiezen;  blijf  ik,  of  vlucht  ik,  
en  waar  ga  ik  dan  heen?  

Beschrijf  het  dilemma  van  jouw  personage.  Welke  keuze  zou  jij  maken?  Wat  gebeurt  er  na  
deze  keuze?  

  
  

1.   De  lgen  
  

6.   De  gevolgen  
De  gevolgen  van  de  oorlog  zijn  groot.  Het  land  ligt  in  puin  en  wanneer  je  als  vluchteling  wil  
terugkeren,  ben  je  je  leven  niet  zeker.  De  omstandigheden  voor  de  vluchtelingen  in  de  
buurlanden  zijn  zwaar  en  er  is  nauwelijks  uitzicht  op  een  beter  leven.    

Jouw  personage  moet  een  moeilijke  keuze  maken.  Beschrijf  welke  keuze  dit  is  en  wat  jij  zou  
doen.  Hoe  denk  je  dat  het  leven  van  jouw  personage  verloopt,  na  deze  laatste  keuze?  

De  gevolgen  
Voor  welke  keuze  
komt  jouw  
personage  te  staan?  

  

Leg  uit  welke  keuze  
jij  zou  maken  en  
waarom  

  

Wat  denk  je  dat  er  
na  deze  keuze  
gebeurt?  

  

  

De  oorlog  
Voor  welke  keuze  
komt  jouw  
personage  te  staan?  

    

Leg  uit  welke  keuze  
jij  zou  maken  en  
waarom  

  

Wat  gebeurt  er  na  
de  keuze?  
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7.   Tot  slot  

a.   Bij  opdracht  1  heb  je  beschreven  wat  je  verwachtte  te  zullen  lezen  en  horen.  Heb  je  dat  ook  
gehoord,  of  liep  het  verhaal  toch  anders?  Geef  de  verschillen  aan.  

b.   Je  hebt  ook  beschreven  wat  je  ervan  vindt  als  mensen  hun  eigen  land  verlaten,  in  de  hoop  
ergens  anders  veiliger  te  kunnen  leven.  Heb  je  daarover  nog  steeds  dezelfde  mening?  


