
WERKVORM KRUIP IN DE HUID VAN  

Opdracht 1.  
Met wie zou je verder kennis willen maken? Rashad en Otis?  

Of liever Suhaila en Petra? Kies een duo uit en bekijk in de lesmodule 

het bijbehorende fragment onder de knop Filmpjes. 

The Island of All Together
Elke zomer reizen vele 

Europese toeristen naar  

het Griekse eiland Lesbos 

voor een zonnige vakantie.  

Tegelijkertijd maakten 

duizenden vluchtelingen  

in de zomer van 2015 van- 

uit Turkije de oversteek naar 

het eiland om een veilige 

plek te zoeken binnen de 

Europese Unie.  

 

Filmmakers Philip Brink en 

Marieke van der Velden 

nodigden toeristen en 

vluchtelingen uit om met 

elkaar in gesprek te gaan.  

Ze praten over oorlog, 

vluchten, maar ook over het 

leven thuis, auto’s, school, 

kinderen, huisdieren en  

hun lievelingsfilms.

http://vluchtelinginbeeld.podium.nl/filmpjes.html
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Opdracht 2. 
Wat kom je te weten over de personen (zowel  

de vluchteling als toerist) in het door jou gekozen 

fragment?   

• Hoe oud zijn ze?

• Waar komen ze vandaan?

• Wat doen ze voor werk?

• Zijn ze getrouwd?

• Hebben ze kinderen?

• Wat doen ze het liefst in hun vrije tijd?

• Waar droomden ze van als kind?

• Wie missen ze het meest?

• Hoe zag hun leven er 5 jaar geleden uit?

• Waar zouden ze het liefst naartoe gaan?

• Wat gaan ze morgen doen?

• Wat zijn hun toekomstplannen?

 

Opdracht 3. 
Wat vind je van het fragment? Wat zou je nog meer 

over de mensen in jouw fragment willen weten? 

Bedenk drie vragen. 

Opdracht 4. 
Wat zou je over jezelf vertellen als je op het  

bankje zou zitten? Vraag je docent om de  

uitgeprinte vragenkaartjes of vind ze op:  

www.theislandofalltogether.com/nederlands/

onder het kopje Wat kun jij doen. Voer met  

de kaartjes een gesprek in jouw groepje.

Wat zou je doen als je de baas van de wereld was?What would you do if you owned the world?Was würdest Du tun, wenn Du der Chef der Welt wärst?

Waar ben je trots op?

What are you proud of?

Worauf bist Du stolz?

Met wie zou je een dag willen ruilen?

With who would you like to swap one day? 

Mit wem würdest Du einen Tag lang tauschen wollen?

Wat zou je doen met 1 miljoen? What would you do with a million?Was würdest Du mit einer Million machen?

Vragenkaartjes

http://www.theislandofalltogether.com/nederlands/
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Opdracht 5

A. Bekijk in de lesmodule het fragment  

 van een ander tweetal (Seet & Mayada,  

 Mohamed & Jan, Alaa & Finn  

 of Annemarijn & Birvan). 

B. Op de website www.theislandofalltogether.com  

 kun je onder het kopje Wie is wie van elk  

 tweetal een ‘paspoortprofiel’ vinden.  

 Zoek het ‘paspoortprofiel’ van jouw duo.

C. Vul nu voor jezelf het paspoortprofiel in,  

 hieronder zie je een voorbeeld.  

 Wat zijn de grootste verschillen? Welke  

 overeenkomsten heb je met jouw tweetal?   

 Bespreek de uitkomst ook met jouw groepje.

Naam:

Leeftijd:

Land/stad van herkomst: 

Burgerlijke staat: 

Kinderen: 

Beroep: 

Hobby’s: 

Reden voor verblijf op Lesbos: 

Mijn stemming (1-10): 

Waarom?

Mijn advies voor de wereld: 

 
 Anne-
marijn

& 
Birvan

Mohamed
& 

Jan

Seet
& 

Mayada

Alaa
&

Finn 

http://www.theislandofalltogether.com/nederlands/

