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ALGEMEEN 
 

Voor welke leeftijden is het project geschikt? 
Voor jongeren binnen het voortgezet onderwijs en mbo tussen de 12 en 23 jaar. 
 

Wat is de tijdsinvestering van de school?  
Het pakket voor in de klas kost ongeveer drie lesuren. In les één spelen de leerlingen1 een serious 
game, in les twee krijgen ze een gastles van een Syrische vluchteling en in les drie volgt het 
nagesprek met de klas. 
  

Wat is mijn rol als docent tijdens dit project? 
We verwachten een actieve houding en open instelling. Tijdens de serious game, de gastles 
en het nagesprek zorg je voor orde in de klas en een veilige sfeer. Jijzelf of een collega bent aanwezig 
tijdens de gastles en kan eventueel ingrijpen bij rumoer in de klas. Voor de begeleiding van de spreker 
komt er altijd iemand mee van PAX, hier hoef jij je als docent dus niet mee bezig te houden. Verder 
zorg je ervoor dat alle techniek (computer, scherm/digiboard, internetverbinding, geluid) aanwezig is 
zodat de Syrische spreker zijn/haar presentatie kan geven. 
 

.   
Hoe kunnen we het project het beste inplannen?  
De tijdsinvestering bedraagt ongeveer drie lesuur; elk onderdeel één lesuur. Deze uren kunnen direct 
achter elkaar ingeroosterd worden (bijvoorbeeld als onderdeel van een projectweek). Het lespakket 
kan ook tijdens reguliere weken ingezet worden, in dat geval zit er vaak een week tussen de drie 
verschillende onderdelen. Scholen zijn vrij om hier een eigen keuze in te maken. 
 
 
Hoeveel kost het?  
De kosten van dit project zijn €150 per twee klassen (excl. btw). Eén spreker geeft zijn/haar 

presentatie aan maximaal twee klassen per dag. Als jullie met één of twee klassen meedoen is dat 

€150, voor drie of vier klassen is dat €300, voor vijf of zes klassen is dat €450 enzovoorts.  

 

Hebben leerlingen voorkennis nodig over Syrië?  
Nee, dat is niet nodig. De leerlingen spelen eerst de serious game. Hierin maken ze op een 
laagdrempelige en interactieve manier kennis met de situatie in Syrië en de dilemma’s waar 
vluchtelingen mee te maken kunnen krijgen. Deze game bereidt hen voor op de gastles die hierna 
plaatsvindt. Binnen dit project spelen de leerlingen de ‘klassenvariant’ van de game. De openbare 
variant (die hier heel erg op lijkt) kun je hier alvast bekijken. Op onze site is eventueel ook extra 
lesmateriaal beschikbaar over het conflict in Syrië. 
  

In mijn klas zitten leerlingen die zelf gevlucht zijn, hoe pak ik dit aan?  
We komen vaker in klassen waarin jongeren zitten die zelf een vluchtverleden hebben. Onze ervaring 
is dat in verreweg de meeste gevallen de verhalen van onze sprekers hen op een goede manier 
raken. De gastles kan bijvoorbeeld een eye-opener zijn voor het in perspectief plaatsen van hun 
verhaal. Als dit ook speelt in jouw klas dan horen we dat graag van te voren zodat we dit kunnen 
voorbespreken. 
 

Waarom ligt de focus binnen het project alleen op Syrische vluchtelingen? 
Vredesorganisatie PAX werkt al meer dan vijftien jaar in Syrië. We weten dus goed wat er daar speelt 
en waarom mensen vluchten. Voor andere conflictlanden waar veel vluchtelingen vandaan komen 
(zoals Eritrea) geldt dit in veel mindere mate. 
 
 

 
1 Waar leerlingen staat bedoelen we ook studenten binnen het mbo. 

https://game.verhaalvaneenvluchteling.nl/seriousgame/
https://www.verhaalvaneenvluchteling.nl/verdiepende-info/
https://www.verhaalvaneenvluchteling.nl/verdiepende-info/
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SERIOUS GAME 
 
 
Wat houdt de serious game in? 
Er zijn vijftien fictieve Syrische personages ontwikkeld gebaseerd op waargebeurde verhalen. Mannen 
en vrouwen met verschillende culturele, etnische en religieuze achtergronden. In de serious game 
worden leerlingen willekeurig aan een personage gekoppeld en krijgen gedurende de game 
verschillende dilemma’s voorgeschoteld. Bij elk dilemma moeten de leerlingen een keuze maken en 
krijgen daarna de consequentie van die keuze te zien. De game begint voor de oorlog, vertelt hoe de 
demonstraties beginnen en hoe deze situatie ontwikkelt in een tragische oorlog. Aan het eind van de 
les vormen al deze verhalen samen een zo compleet mogelijk beeld van verschillende vluchtverhalen. 
 
Hoe lang duurt de serious game? 
De serious game duurt maximaal een lesuur, maar is door iedereen prima te spelen in 20-30 minuten, 

met ruimte voor een nabespreking van 10-15 minuten (afhankelijk van de duur van het lesuur). 

  

Waar kan de serious game gespeeld worden? 
De serious game kan gewoon in de eigen klas worden gespeeld, of bijvoorbeeld in het 

computerlokaal. Belangrijk is dat er één computer beschikbaar is voor de docent en verder één 

computer, laptop of tablet per leerling.  

 
Welke technische faciliteiten zijn er nodig om de serious game te kunnen spelen? 
Als docent heb je een computer of laptop nodig, bij voorkeur mét beamer/digibord. Elke leerling heeft 
een computer, laptop of tablet nodig omdat ze de game individueel doorlopen. De game werkt niet 
goed op mobiele telefoons, dit raden we dus af. Het spel kan door maximaal 30 leerlingen tegelijk 
worden gespeeld. Bij meer dan 30 leerlingen kan in duo’s worden gewerkt. 
 

VLUCHTELING IN DE KLAS 
 

Is het ook mogelijk om alleen de gastles te boeken? 
Het is niet mogelijk om de onderdelen van het leerlingenpakket los af te nemen. Het project bestaat uit 
drie op elkaar aansluitende bouwstenen die elkaar naadloos opvolgen. Zo vormt de serious game een 
waardevolle en onmisbare voorbereiding op de gastles. Wel is het mogelijk om de individuele versie 
van de serious game te spelen. Deze kan je hier vinden. 
 

In welke taal geeft de Syrische vluchteling zijn/haar presentatie? 
In het Engels of Nederlands. Dit is afhankelijk van welke spreker naar de school komt. Heb je een 
voorkeur? Geef dit dan ruim op tijd aan, dan doen wij ons best een spreker te regelen met de 
gewenste taal. 
 

Kunnen mijn leerlingen vragen stellen? 
Ja, dit moedigen wij zelfs aan! Er is veel ruimte voor interactie en vragen. We vinden het belangrijk dat 
de leerlingen de vragen waar ze misschien mee rondlopen, ook daadwerkelijk kunnen stellen. Dit is 
hét moment om dat te doen! 
 

Hoe lang zijn de vluchtelingen al in Nederland? 
Het project Verhaal van een vluchteling bestaat reeds een paar jaar. Sommige sprekers zijn er vanaf 
het begin bij en wonen al langere tijd in Nederland. Anderen wonen pas een paar maanden hier.  
 

Uit welk gebied komen de Syrische sprekers? 
De sprekers komen uit allerlei delen van Syrië, variërend van Raqqa tot Aleppo en van de stad tot het 
platteland. Mede hierdoor hebben ze ook verschillende perspectieven op het ontstaan en verloop van 

https://game.verhaalvaneenvluchteling.nl/seriousgame/
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de oorlog.  
 
 
Welke faciliteiten zijn er nodig tijdens de gastles? 
Tijdens de gastles is werkende apparatuur aanwezig in het klaslokaal waarmee de spreker zijn/haar 
presentatie kan geven. Hieronder verstaan wij: computer, scherm/digiboard, geluid, internetverbinding. 
 

NAGESPREK IN DE KLAS 
 

Door wie wordt het nagesprek gedaan? 
Het nagesprek voer je zelf, mogelijk met aanwezigheid van een vertrouwenspersoon van jullie eigen 
school. Als het leerlingenpakket wordt afgenomen in combinatie met de docententraining, kan er een 
coach bij aanwezig zijn. 

 

Wat houdt het lesplan in dat ik ontvang voor het nagesprek? 
Je ontvangt een lesplan met werkvormen voor tijdens het nagesprek. Hierin vind je enkele beproefde 
werkvormen die kunnen helpen bij het vergemakkelijken van moeilijke gesprekken in de klas. De 
werkvormen worden aan de hand van een inleiding mét theoretisch model geïntroduceerd en worden 
vervolgens stapsgewijs uitgelegd.  

 

DOCENTENTRAINING 
 
 

Wat levert het jou op? 

• Gesprekstechnieken voor een uitnodigend en begrensd gesprek 
• Bewustzijn van de verschillende rollen die je kunt aannemen 
• Meer vertrouwen om lastige thema’s niet uit de weg te gaan, maar juist bespreekbaar te maken 

 

Wie zijn de trainers die de training geven? 

De docententraining wordt georganiseerd door Critical Mass. Zij hebben al meer dan tien jaar ervaring 

in het trainen van docenten. De trainers met wie zij werken hebben zelf vaak een 

onderwijsachtergrond en zijn zeer thuis binnen het voortgezet onderwijs en mbo. 

 

Hoeveel docenten kunnen meedoen aan de docententraining? 

Tussen de vijf en vijftien docenten. 

 

Hoe lang duurt de training? 

Tussen de anderhalf en vier uur. Wij passen de training aan aan jullie wensen en mogelijkheden. 

 

Waar vindt de training plaats? 

We komen naar jullie school toe voor een teamtraining maar dat kan ook een andere locatie zijn als 

jullie daar voorkeur voor hebben. Daarnaast kun je je individueel aanmelding voor een cursusmiddag 

of -avond die we een paar keer per jaar in Utrecht organiseren 
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OVER PAX EN CRITICAL MASS 
 
PAX is de grootste vredesorganisatie van Nederland. Wij brengen mensen bij elkaar die de moed 
hebben om voor vrede te gaan. Samen met mensen in conflictgebieden en betrokken burgers in 
Nederland werkt PAX al ruim zestig jaar aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in 
de wereld. Wij slaan bruggen tussen groepen door hen met elkaar in contact te brengen. In als ons 
werk zoeken we naar verbinding en dialoog. Dit doen we in oorlogsgebieden en in Nederland. 
 
Critical Mass maakt interactieve tentoonstellingen, films en games die mensen laten nadenken over 
hoe we met elkaar samenleven en omgaan met conflicten. Critical Mass heeft zich bewezen met 
succesvolle projecten over moeilijke thema’s die iedereen in de samenleving raken, zoals 
vooroordelen. racisme en sociale uitsluiting. Zelf beleven en ervaren zijn voor Critical Mass de 
uitgangspunten voor een open gesprek. 
 

 


