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Kruip in de huid van een Inburgeraar
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Hoe is het om een leven op te
bouwen in een nieuw land
wanneer je daar niet vrijwillig
voor hebt gekozen? En hoe zit
dat in het bijzonder in
Nederland? In deze les leer je
wat er gebeurt met personen
die naar Nederland zijn
gevlucht en hier hun draai
moeten vinden.
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In tweetallen kun je overleggen
over de vragen die je per
opdracht worden gesteld. Bij
elke opdracht bekijk je met de
klas een fragment waarin
Shaza, Aiham, Lydia, Yvonne,
Desbele, Ram, Akhrat of Bruce
vertellen hoe zij het hebben
ervaren om hun leven in
Nederland op te bouwen.

Opdracht 1 – Hoe is de eerste periode in een nieuw land?
Je hebt een lange reis achter de rug. Je bent gevlucht uit je thuisland en
bent nu aangekomen in een veilig land waar je de kans hebt om een
nieuw leven op te bouwen. Maar het land waarin je terecht bent
gekomen heeft hele andere omgangsvormen, regels en tradities. Je
realiseert dat je erg moet wennen, het is niet zo makkelijk om een nieuw
leven op te bouwen.
Bekijk het fragment Hoe was de eerste periode in Nederland? om te zien
waar Shaza, Lydia, Aiham, Akhrat en Yvonne van opkeken in de eerst
periode in Nederland.
• Kun je gekke Nederlandse tradities bedenken waar mensen die
nieuw zijn in Nederland misschien lastig aan kunnen wennen? Noem
er drie:
1………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………
• Is er iets wat jij kan doen om iemand te helpen wennen in Nederland?
Noem een manier:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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Opdracht 2 – Hoe zou jij behandeld willen worden?
Je leert langzaam de taal en begint te wennen aan de cultuur, maar je
kan nog niet studeren of werken. Je voelt je nutteloos en je vraagt je of je
ooit je draai zal vinden in dit land.
Bekijk het fragment Wat zou er anders moeten? om te zien welke tips
Bruce, Akhrat en Aiham voor Nederland hebben.
In het Humanity House ben je in de huid gekropen van een vluchteling.
Stel je voor dat je een nieuw land je leven moet opbouwen. Wat is voor
jou het belangrijkste om een normaal leven te kunnen leiden? Geef
samen antwoord:
…...………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………
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Opdracht 3 – Is er iets van thuis dat je zou missen?
Langzamerhand begin je te wennen aan het nieuwe land. Je spreekt de
taal al een beetje, je hebt een huis en inmiddels ook een baan. Maar toch
ben je nog niet helemaal dezelfde. Je mist heel veel van thuis.
Bekijk het fragment Is er iets dat je mist van thuis? om te zien Ram,
Yvonne en Desbele vooral missen van thuis.
• Stel je voor dat jij gedwongen je land moet verlaten wat zou je dan het
meeste missen? Geef allebei een eigen antwoord:
1………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………
• Zijn er ook dingen van Nederland die je niet zou missen? Geef allebei
een eigen antwoord:
1………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………
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Slotopdracht - Wat zijn je dromen voor de toekomst?
In het echt heb je misschien een heel ander leven dan dat van mensen
die net naar Nederland zijn gevlucht. Maar hoe wil je dat je toekomst er
uit ziet en is dat misschien wel vergelijkbaar met mensen die zijn
gevlucht?
Wat zijn je dromen voor de toekomst? Geef allebei een eigen antwoord:
1………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………
Bekijk tot slot met je leerlingen het fragment Wat is je droom voor de
toekomst om te zien wat Shaza, Aiham en Yvonne willen voor hun
toekomst.
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