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Mijn naam is Suzanne Rommens en voor u ligt het exploratieverslag
van mijn afstudeertraject met de onderzoeksvraag "Hoe kunnen
internationale studenten zich los maken van hun internationale
sociale bubbel, zodat zij beter kunnen socialiseren in de
Nederlandse samenleving?”
Dit werk is gemaakt als eindproject voor de opleiding Communicatie
en Multimedia design aan de Avans Hogeschool, Breda. In de periode
februari 2021 tot en met juli 2021 heb ik hard gewerkt om mijn
opleiding met een mooi afstudeerwerk af te ronden.
Verschillende culturen en talen zijn een grote interesse van mij. Na
aanleiding van mijn Minor Duitse taal en cultuur, groeide deze
interesse nog meer. Tijdens dit afstudeertraject kreeg ik de kans om
me te verdiepen in dit onderwerp en meer inzicht te krijgen in het
doen en denken van internationale studenten in Nederland en hoe
Nederlandse studenten hier mee om gaan.
Ik wens u veel leesplezier toe.
Suzanne Rommens
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Het afgelopen half jaar heb ik de minor Duits gevolgd, waar ik Duits
heb geleerd maar ook heb geleerd over de Duitse cultuur. Tijdens
deze minor groeide mijn interesse in taalverwerving en cultuur nog
groter dan voorheen. Vanuit dit standpunt is mijn afstudeerproject
tot stand gekomen.
Ik ben begonnen met onderzoek naar het belang van taal, hoe kinderen
de moedertaal leren en hoe je een tweede taal leert. Hieruit heb ik
gehaald dat het begrijpen van taal enorm belangrijk is voor het
volwaardig meedraaien in de samenleving. Het nadeel van een taal uit
een boek leren, is dat heel veel spreektaal, beeldspraak en gezegdes
niet aangeleerd worden, en veel dingen kunnen niet letterlijk
vertaald worden. Hier mist men het begrijpen van de taal en cultuur
en dat is misschien wel het belangrijkste onderdeel voor het
integreren in een land.
Om volledig te kunnen meedraaien in een samenleving, is het van
belang dat taal leren en sociale integratie hand in hand gaan, maar
uit eigen ervaring kon ik zeggen dat dit helaas in de praktijk vaak
niet zo is. Tijdens het onderzoek ben ik erachter gekomen dat er bij
de integratie van internationale studenten veel meer speelt dan
alleen een taalbarrière. Er mist namelijk een deel integratie dat
niet zo makkelijk in bijvoorbeeld de avondlessen Nederlands kan
worden bijgebracht.
Met behulp van interviews en enquêtes verzamelde ik meer informatie
over hoe de integratie in Nederland werd ervaren door internationale
studenten. Ik kwam er achter dat internationale studenten het
moeilijk vinden om bevriend te raken met de lokale bevolking. Ze
gaan vooral om met andere internationale studenten en komen hierdoor
vast te zitten in een sociale bubbel, waar het niet bevorderd wordt
om uit deze internationale bubbel te komen. Ik zou dat graag anders
zien.
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Door als internationale student te socialiseren met Nederlandse
studenten, leer je veel meer en sneller de Nederlandse taal, de
gewoontes hier, de cultuur en andere praktische zaken. Door vast te
zitten in een internationale bubbel, mis je al deze informatie of
kost het veel meer moeite, motivatie en tijd. Hieruit luidt de
hoofdvraag: “Hoe kunnen internationale studenten zich los maken van
hun internationale sociale bubbel, zodat zij beter kunnen
socialiseren in de Nederlandse samenleving?”
Ik kwam er achter dat niet alleen internationale studenten lastig
contact maken met lokale studenten, maar dit geldt ook andersom. Om
de internationale bubbel te verbreken, moet dus van twee kanten
verbinding worden gecreëerd tussen de internationale student en de
Nederlandse student. In een eerste experiment testte ik of ik met
behulp van een aantal vragen verbinding kon creëren tussen een
Nederlandse en buitenlandse student die elkaar nog niet kenden. Het
resultaat: Het is zeker mogelijk om interesse of zelfs een
vriendschap in elkaar op te wekken.
Na deze conclusie heb ik onderzoek gedaan naar de randwaarden voor
het maken van contact of het starten van een vriendschap. Om een
diepere connectie te bereiken, moet er van beide kanten de wil zijn
om elkaar beter te leren kennen en er moet een klik tussen hen zijn.
Vervolgens moeten mensen tijd met elkaar doorbrengen en voor elkaar
vrij blijven maken, waardoor de vriendschap de ruimte krijgt om te
groeien. Wederzijds respect, acceptatie, vertrouwen, eerlijkheid,
openheid, support en samenwerking zijn belangrijke waardes waarop
een vriendschap gebaseerd is.
Uiteindelijk heb ik aan de hand van een aantal prototypes getest hoe
ik als ontwerper de ruimte kan creëren voor Nederlandse en
buitenlandse studenten om een vriendschap te kunnen opbouwen, zonder
dit te forceren.
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De wereld wordt als het ware steeds kleiner. Het is steeds
makkelijker en sneller om in contact te staan met de andere kant van
de wereld. We praten online in real-time met vrienden in Australië
en reizen binnen no time met de trein heel Europa door. Door
globalisering is de hele wereld verbonden met elkaar. Talen en
culturen mixen steeds meer en bijna iedereen spreekt Engels.
De stap om naar het buitenland te verhuizen is niet meer zo groot
als dat dat honderd jaar geleden was. Ook studenten kiezen er steeds
vaker voor om in het buitenland te gaan wonen en studeren.
Opleidingen gericht op internationalisering worden steeds
populairder en zo wordt onderwijs in Nederland ook steeds vaker in
het Engels gevoerd. Volgens NUFFIC kwamen in 2019 11,5% van de
studenten die ingeschreven staan bij een Nederlandse hogeschool of
universiteit uit het buitenland. Het jaar daarvoor was dit 10,5%.
[1] In een jaar tijd is het aantal internationale studenten die een
volledige studie in Nederland volgen, dus met maar liefst 1%
gestegen.
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Ik heb van kleins af aan al veel interesse in andere talen en
culturen. Vooral de manier waarop men een taal verwerft vind ik
interessant. Tijdens de minor Duitse taal en cultuur, merkte ik dat
ik een afstand voelde tot de Duitse cultuur, ook al leerde ik er zo
veel over. Ik vroeg me af wat die afstand die ik voelde creëerde en
begon een klein experiment met mezelf. Ik heb mezelf op social media
ondergedompeld in de Duitse taal en cultuur. Ik volgde alleen maar
Duitstalige accounts over thema’s waar ik me normaal gesproken ook
over interesseer. Mijn VPN stond ingesteld op Berlijn en ik keek
veel Duitstalige YouTube-video’s en Duitstalige Netflix films en
series. Natuurlijk kun je vanuit Nederland nooit volledig
“inburgeren” of integreren in een ander land of andere cultuur, maar
door me digitaal te omringen met de Duitse taal, merkte ik dat mijn
motivatie om Duits te leren piekte en dat ik steeds meer Duitse
grappen begon te begrijpen. Hierdoor voelde ik me meer deel van
Duitsland dan voorheen.
Taal is van belang voor je sociale ontwikkelingen en vaardigheden.
Het begrijpen van taal is enorm belangrijk voor het volwaardig
meedraaien in de samenleving. Zonder de Nederlandse taal is het erg
moeilijk om volledig in Nederland te integreren. Maar, ik ben er
achter gekomen dat er meer samenhangt met het kunnen gebruiken van
de taal in het land waar je naartoe verhuist. Om volledig te kunnen
meedraaien in een samenleving, is het van belang dat taal leren en
sociale integratie hand in hand gaan. Mensen die naar Nederland
verhuizen, voelen zich vaak buitengesloten, omdat zij niet goed
Nederlands spreken, of omdat zij niet zijn opgegroeid in de
Nederlandse cultuur en daardoor niet overal over mee kunnen praten.
Er speelt dus meer dan alleen een taalbarrière. Vanuit dat standpunt
onderzoek ik hoe er meer aandacht kan komen voor die sociale
integratie en hoe ik Nederlandse en buitenlandse studenten met
elkaar kan verbinden.
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Probleemstelling
Internationale studenten vinden het moeilijk om bevriend te raken
met de lokale bevolking, omdat ze niet veel weten over de
Nederlandse cultuur en omdat ze de taal niet goed genoeg beheersen.
Aangezien zij hun opleiding in het Engels volgen en op school vooral
omgaan met andere internationale studenten, geraken zij in een
sociale bubbel met elkaar.
Veel internationale studenten willen wel graag meer integreren met
de Nederlandse bevolking, maar weten niet goed hoe. Bestaande
hulpmiddelen voor de integratie van studenten bestaan vooral uit
praktische informatie en bieden geen hulp bij de socialisering. Het
wordt eigenlijk niet echt bevorderd om uit de internationale bubbel
te komen. Door als internationale student te socialiseren met
Nederlandse studenten, leer je veel meer en sneller de Nederlandse
taal, de gewoontes hier, de cultuur en andere praktische zaken. Door
vast te zitten in een internationale bubbel, mis je al deze
informatie of kost het veel meer moeite, motivatie en tijd.
Doelstelling
Niet alleen internationale studenten maken lastig contact met de
lokale studenten, maar dat geldt ook andersom. Nederlanders voelen
ook minder snel een sterke connectie tussen zichzelf en een
internationale student. Dit komt door het mirroring effect.
Nederlanders herkennen zichzelf minder goed in een internationale
student en andersom, waardoor het moeilijker is om elkaar te
vertrouwen. We vertrouwen iemand makkelijker wanneer hij of zij op
ons lijkt. Mijn doel om de internationale bubbel te verbreken, kan
behaald worden door van twee kanten verbinding te creëeren tussen de
internationale student en de Nederlandse student. Door te focussen
op wederkerigheid, begrip en compassie, wordt het doen van moeite
voor elkaar uitgelokt.
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Onderzoeksvraag
In mijn afstudeeropdracht onderzoek ik hoe ik een bijdrage kan
leveren aan het integratieproces van internationale studenten die
naar Nederland zij gekomen om te studeren. Ik wil internationale
studenten helpen om zich te mengen met de lokale studenten, in
plaats van als apart groepje naast hen te leven. De hoofdvraag luidt
daarom als volgt:
Hoe kunnen internationale studenten zich los maken van hun
internationale sociale bubbel, zodat zij beter kunnen socialiseren
in de Nederlandse samenleving?
Deelvragen
De hoofdvraag beantwoord ik aan de hand van een aantal deelvragen.
1. Wat is het belang van taal voor de integratie in een nieuw land?
2. Wat is integratie?
3. Wat is migratie?
4. Waarom migreren mensen naar Nederland?
5. Welke groepen expats zijn er en waar liggen hun problemen?
6. Welke hulpmiddelen zijn er al voor migranten in Nederland?
7. Welke dingen spelen, naast taal, een belangrijke rol bij de
integratie?
8. Wie is de doelgroep?
9. Wat is de internationale bubbel?
10. Hoe creëer je verbondenheid tussen mensen?
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Onderzoek

Taal
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WAT IS HET BELANG VAN TAAL VOOR
INTEGRATIE IN EEN NIEUW LAND?
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De hele wereld draait om taal en alles begint met taal. Taal zorgt
ervoor dat wij een verbinding kunnen maken tussen onze
belevingswereld en daar buiten. Met taal geef je uiting aan je
gedachten. Zonder de Nederlandse taal is het erg moeilijk om in
Nederland te integreren. De politiek stelt niet voor niets eisen aan
inburgering en aan het taalniveau van immigranten. In zijn troonrede
in 2018 zei Koning Willem-Alexander het volgende:
“Bouwen aan een hechte samenleving gaat uiteraard ook over
integratie. In de voorstellen voor een nieuw inburgeringsstelsel
kunnen en moeten statushouders direct aan het werk gaan en zo snel
mogelijk goed Nederlands leren. Werk en taal zijn immers de kortste
weg naar volwaardig meedoen in de samenleving.” [2]
Je hebt Nederlands nodig om hier een studie te kunnen doen en om
goed te kunnen functioneren in het bedrijfsleven [3]. Maar een goede
taalbeheersing is ook nodig om je intellectueel te kunnen blijven
voeden, bijvoorbeeld voor het begrijpen van een tv programma of de
persconferenties van Rutte. Dit is in deze tijd dan ook een
veelbesproken onderwerp. Lang niet iedereen begrijpt alles wat Rutte
te zeggen heeft tijdens zijn persconferentie, en dat kan natuurlijk
tot problemen leiden. Vooral in een situatie als deze, waar het
juist heel belangrijk is dat iedereen begrijpt wat de boodschap van
Rutte is.
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Taal is van belang voor je sociale ontwikkelingen en vaardigheden.
Met sociale vaardigheid bedoelt men de vaardigheid om met anderen om
te gaan en te communiceren. Deze vaardigheid wordt aangeleerd door
middel van opvoeding en onderwijs. In de gedragspsychologie en therapie hanteert men het begrip sociale vaardigheden soms als
synoniem van (sociale) zelfredzaamheid [4][5]. Sociale vaardigheden
hebben dus te maken met communicatie, taalvaardigheid en het kunnen
uitdrukken van jezelf d.m.v. taal en houding. Het gaat hier dus over
verbale en non-verbale communicatie. Over goede sociale vaardigheden
beschikken, betekent dus dat je een goed begrip hebt over verbale en
non-verbale communicatie en dat je deze verbale en non-verbale
communicatie kunt toepassen in passende situaties. Kinderen met een
autismespectrumstoornis (ASS) hebben problemen met sociale
vaardigheden zoals bijvoorbeeld het goed begrijpen van taal en het
achterhalen van de intentie van de spreker [6]. Hiervan ondervinden
zij in het dagelijks leven negatieve effecten, waaruit te
concluderen is hoe belangrijk het begrijpen van taal is voor het
volwaardig meedraaien in de samenleving.

WAT IS HET BELANG VAN TAAL VOOR
INTEGRATIE IN EEN NIEUW LAND?
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De invloed van vreemde talen op het Nederlands
Het Engels mengt zich steeds meer met de Nederlandse taal, vooral
onder jongeren. Volgens hoogleraar Elma Blom is er niks mis met het
mixen van talen. Het doel van taal is om te communiceren en
interacteren. Volgens haar kan het mixen van talen de communicatie
juist verbeteren [7]. Ook uit een onderzoek van Sieneke GoorhuisBrouwer en Kees de Bot blijkt dat het ontwikkelen van een vreemde
taal geen nadelen heeft op de Nederlandse taalontwikkeling. Zowel
bij Nederlandstalige leerlingen als leerlingen met een nietNederlandstalige achtergrond ondervonden zij dat het vroegtijdig
aanbieden van vreemdetalenonderwijs geen invloed had op de
Nederlandse taalontwikkeling van kinderen [8].
Afgezien van de invloed van meertaligheid op de taalontwikkeling,
laat onderzoek zien dat tweetalige kinderen minder snel zijn in het
taalgebruik. Dit komt doordat een tweetalig kind tegelijkertijd zijn
hersenen activeert om bijvoorbeeld het Engelse woord ‘window’ en het
Nederlandse woord ‘raam’ te gebruiken om het concept ‘raam’ uit te
drukken. Door deze dubbele activatie ontstaat een woordenstrijd in
de hersenen en dit gaat ten koste van de snelheid van het
taalgebruik [9]. De Canadese onderzoekster Ellen Bialystok deed een
onderzoek naar de positieve kant van dit verhaal. Zij vermoedde dat
tweetalige kinderen door hun training in het onderdrukken van een
taal extra goed zouden zijn in het negeren van onbelangrijke
informatie en dit bevestigde zij met haar onderzoek.

WAT IS HET BELANG VAN TAAL VOOR
INTEGRATIE IN EEN NIEUW LAND?
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Taalcontact
Taalcontact is cruciaal voor het leren van een nieuwe taal. Dit is
onder andere onderzocht in een onderzoek naar de verschillen tussen
het Frans niveau en Engels niveau van Vlaamse scholieren [10]. De
lessen Frans starten in Vlaanderen in het vijfde leerjaar van het
basisonderwijs en de Engelse lessen starten pas in het eerste of
tweede jaar van het secundair onderwijs. Frans kent dus een vroegere
schoolstart, maar het Engels is veel bereikbaarder dankzij
Engelstalige tv-programma’s en films, het internet en muziek. Engels
speelt dus hoe dan ook een grote rol in het leven van kinderen en
zei hebben buiten de lessen ook veel contact met deze vreemde taal.
Voor de Franse taal geldt dat niet.
In dit onderzoek zijn de luistervaardigheid en woordenschatkennis
van het Engels en Frans vergeleken. Deze resultaten bevestigen de
bevindingen uit de European Survey on Language Competences [11],
waaruit bleek dat Vlaamse leerlingen beter scoorden op Engels dan op
Frans. Voor Engels valt op dat er in het vierde jaar al een
plafondeffect bereikt wordt en dat het verschil met de
universiteitsstudenten nihil is.

WAT IS HET BELANG VAN TAAL VOOR
INTEGRATIE IN EEN NIEUW LAND?
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In een vervolgstudie werd onderzocht hoe vaak leerlingen en
studenten in Vlaanderen met het Frans en het Engels in contact komen
buiten de school en of dit buitenschools contact een effect heeft op
hun woordenschatkennis. We weten namelijk dat hoe meer je wordt
blootgesteld aan de taal, hoe beter je taalvaardigheid.
De antwoorden op de vragenlijst gaven duidelijk aan dat jongeren in
Vlaanderen veel met het Engels in contact komen, maar nauwelijks
contact hebben met het Frans. Uit de analyses bleek verder dat de
woordenschatkennis Frans zo goed als volledig in de klas geleerd
wordt. Voor Engels daarentegen werd duidelijk dat leerlingen een
aanzienlijk deel van hun woordenschat buiten de schoolmuren
oppikken. Vooral online activiteiten verklaarden verschillen in de
Engelse woordenschatkennis.

WAT IS HET BELANG VAN TAAL VOOR
INTEGRATIE IN EEN NIEUW LAND?
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Conclusie
Zonder de Nederlandse taal is het moeilijk om volledig in Nederland
te integreren. De politiek stelt niet voor niets eisen aan
inburgering en aan het taalniveau van immigranten. Je hebt
Nederlands nodig om goed te kunnen functioneren in het Nederlandse
bedrijfsleven, maar een goede taalbeheersing is ook nodig om je
intellectueel te kunnen blijven voeden. Daarnaast is taal van belang
voor je sociale ontwikkelingen en vaardigheden. Vooral het begrijpen
van taal is heel belangrijk voor het volwaardig meedraaien in de
samenleving. Als niet-Nederlandsspreker zul je waarschijnlijk een
boel informatie mislopen of verkeerd begrijpen, en dat zorgt voor
miscommunicaties.
Zonder de Nederlandse taal kom je als internationale student zeker
ook een heel eind. We leven in een tijd waarin het Engels zich
steeds meer met de Nederlandse taal mengt, vooral onder jongeren.
Een aanzienlijk deel van de Engelse woordenschat van jongeren,
pikken zij online op. Taalcontact is daarbij cruciaal. Je kunt je
afvragen of je als internationale student dan überhaupt wel
beheersing van de Nederlandse taal nodig hebt.

WAT IS INTEGRATIE?
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Integratie is het socialisatieproces waarbij leden van een nietdominante groep zich mengen met de dominante groep, maar wel contact
blijven onderhouden met de leden van hun eigen groep. [12]
Integratie kan alleen een vrijwillig proces zijn. Beide groepen
moeten in deze situatie multiculturalisme erkennen en accepteren.
Wanneer er sprake is van eenzijdige aanpassing heet dit (culturele)
assimilatie.
Assimilatie is het socialisatieproces van waarbij leden van een
niet-dominante groep zich mengen met de dominante groep en daar de
cultuur van overnemen, terwijl de eigen cultuur wordt losgelaten en
contact met de andere leden van de eigen groep niet wordt
nagestreefd op basis van afkomst. [13]
Gedurende dit afstudeerproject heb ik mezelf continu afgevraagd wat
voor mij het doel was. In hoeverre wil ik dat internationale
studenten integreren in Nederland? Wat zijn de verwachtingen van de
internationale studenten zelf ten opzichte van hun integratie? In de
loop der tijd kwam ik erachter dat het doel beter beschreven kan
worden als "socialisatie": het levenslange proces waarbij iemand,
door internalisering de waarden, normen en andere cultuurkenmerken
van hun groep krijgt aangeleerd. Socialisatie is een voorwaarde
voor integratie. [14]

WAT IS MIGRATIE?
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Migratie heeft alles te maken met het verhuizen van mensen. Er is
vrijwillige en onvrijwillige migratie. Wanneer migratie onvrijwillig
is, kun je bijvoorbeeld denken aan vluchtelingen en asielzoekers.
Meestal wordt migratie onderverdeeld in vier categorieën: milieu,
sociaal, economisch en politiek. Deze categorieën bestaan uit “push
and pull” factoren. In de afbeelding hieronder staan een aantal
voorbeelden. [15][16]
Aan het begin van de afbakening van mijn afstudeervoorstel vond ik
onvrijwillige migranten een interessante doelgroep, maar ik kwam er
al heel snel achter dat op deze doelgroepen veel meer stigma zit.
Bij integratie van vluchtelingen en asielzoekers is het niet alleen
de vraag hoe ik hen help met het leren van Nederlands en het vinden
van contacten in Nederland, maar het is ook een heel groot deel
acceptatie. Er zijn enorm veel verhalen van asielzoekers en
vluchtelingen die niet worden geaccepteerd door bijvoorbeeld hun
buren, of die worden gediscrimineerd juist omdat zij asielzoekend
zijn. [17][18][19] In deze discussie wil ik mij met dit
afstudeerproject niet mengen. Ik kies er bewust voor om te focussen
op vrijwillige integratie. Daarnaast is deze doelgroep ook
makkelijker te bereiken voor mij en staat het dichter bij mijn eigen
interesses.

WAAROM MIGREREN MENSEN NAAR
NEDERLAND?
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Onder andere het CBS deelt cijfers van de migratiemotieven voor
immigranten naar Nederland. [20][21] Uit deze getallen blijkt dat in
2018 39,98 duizend EU-/EFTA-immigranten naar Nederland kwamen om
arbeid te verrichten. 24,36 duizend mensen kwamen voor
gezinshereniging of stichting en 14,80 duizend mensen kwamen hier om
te studeren.
Onder niet-EU-/EFTA-burgers was gezin de meest voorkomende
migratiereden voor 27,18 duizend personen. Ook arbeid (17,86 duizend
personen) en studie (17,79 duizend personen) waren belangrijke
redenen voor personen buiten de EU/EFTA om naar Nederland te
migreren.

WAAROM MIGREREN MENSEN NAAR
NEDERLAND?
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Alle EU-/EFTA-burgers kunnen volgens de Europese wetgeving zonder
vergunning in een EU-land aan het werk. Vandaar dat het aantal
arbeidsimmigranten uit EU-/EFTA-landen zo hoog is. Voor mensen van
buiten de EU/EFTA geldt dit niet. Daardoor wordt voor hen het motief
om naar Nederland te komen meer beïnvloed door beleidsmaatregelen
van de Nederlandse regering en de EU en door de politieke situatie
in het land van herkomst. Zoals ook al eerder aangegeven, houd ik
mij voor dit afstudeerproject graag buiten de politiek. Vandaar dat
ik er voor kies om me alleen te focussen op de doelgroep immigranten
uit de EU/EFTA.
In 2018 is, ten opzichte van 3 jaar daarvoor, het aantal
arbeidsmigranten uit de EU/EFTA met 1,35% gestegen, het aantal
gezinsmigranten met 1,04% en het aantal studiemigranten met 1,36%.

WAAROM MIGREREN MENSEN NAAR
NEDERLAND?
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Hoewel het aantal arbeidsmigranten en gezinsmigranten aanzienlijk
groter is, richt ik me graag op de migranten uit de EU-/EFTA-landen,
die hier komen om te studeren. Dat komt, naast dat het mij meer
interesseert en “aangaat”, mede door onderstaand nieuwsartikel, dat
ik tegen kwam tijdens mijn onderzoek.
In dit nieuwsartikel [22] wordt gesproken over cijfers van de CPB,
die vaststelden dat internationale studenten meer geld op leveren
dan dat zij voor Nederland kosten. Studenten van buiten de Europese
Unie leveren weliswaar heel veel meer op dan een student uit een EUlidstaat, maar ook deze internationale studenten leveren de staat
geld op. Dit gebeurt vooral pas ná de studie, als de internationale
student besluit om in Nederland te blijven.
Opvallend is dat de blijfkans van studenten uit Europese landen
kleiner is dan die van studenten daarbuiten. Vijf jaar na het
afstuderen is nog 10 procent van de hbo- en 15 procent van de wostudenten uit Europa in Nederland te vinden, vergeleken met
respectievelijk 29 en 31 procent van de studenten van buiten Europa.
Ik vraag mij hierdoor af waarom niet EU-/EFTA-studenten, vaker
besluiten om in Nederland te blijven. Mijn hypothese hiervoor is dat
zij waarschijnlijk meer integreren, omdat zij niet uit Europa komen
en dus waarschijnlijk een grotere “cultuur shock” beleven.
Internationalisering van het onderwijs is een discussiepunt in
Nederland. Tegenstanders stellen dat de toestroom van internationale
studenten leidt tot een numerus fixus bij bepaalde opleidingen,
waardoor Nederlandse studenten hierdoor minder kans krijgen. Ook zou
het gebruik van de Nederlandse taal op universiteiten onder druk
komen te staan vanwege de groei van Engelstalig onderwijs. Dit is
een interessant punt, aangezien ik mij graag verdiep in het belang
van de (Nederlandse) taal. Uit mijn voorgaand deskresearch naar het
belang van taal, concludeerde ik al dat het begrijpen van taal van
belang is voor het volwaardig meedraaien in de samenleving.

WELKE GROEPEN EXPATS ZIJN ER EN WAAR
LIGGEN HUN PROBLEMEN?
Om de doelgroep en het probleem van de doelgroep in kaart te
brengen, heb ik een enquête opgesteld en contact gezocht met een
aantal organisaties waarvan ik dacht dat zij mij verder konden
helpen. Hiermee zocht ik antwoord op onderstaande vragen:
- Wat zijn de verschillen tussen verschillende groepen van expats?
- Waarom komen zij naar Nederland?
- Wat zijn hun verwachtingen ten opzichte van het integreren?
Deze enquête heb ik in verschillende Facebook groepen van expats in
Nederland gedeeld en met de organisatie ESN Network, waar ik
vrijwilliger ben in het “buddy programma”, waarbij ik persoonlijke
assistentie bied aan uitwisselingsstudenten uit Europa die in
Nederland zijn komen om te studeren.
In de enquête zitten een aantal vragen over de motivatie en redenen
van de kandidaat om te migreren naar Nederland. Deze vragen zijn
gebaseerd op onderzoek dat ik heb gedaan naar de verschillende
redenen voor migratie.
De enquête is ingevuld door 27 kandidaten. De resultaten zijn te
vinden in bijlage 1.
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WELKE HULPMIDDELEN ZIJN ER AL VOOR
MIGRANTEN IN NEDERLAND?
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Nederland kent al verschillende hulpmiddelen voor de integratie van
iedereen die naar Nederland komt. Ik heb een aantal opties
geanalyseerd, zie bijlage 2.
Uit deze resultaten concludeer ik dat deze services erg handig zijn
bij aankomst in Nederland en voor praktische informatie tijdens het
verblijf in Nederland. Het valt mij op dat er niet veel specifieke
services zijn die gericht zijn op studenten. Deze services bestaan
vooral uit praktische informatie. Ik ben juist meer op zoek naar
hulp bij sociale integratie. Het “buddy-systeem” van ESN is daarbij
het enige wat ik gevonden heb in deze categorie. Al deze services en
events zo erg gericht op internationals, dat het hierdoor niet
bevorderd wordt om uit die ‘internationale’ bubbel te komen en ik
denk dat dat juist wel nodig is.

WELKE DINGEN SPELEN, NAAST TAAL, EEN
BELANGRIJKE ROL BIJ DE INTEGRATIE?
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Vanuit de deskresearch concludeerde ik dat de Nederlandse taal bijna
als soort van basis gezien kan worden voor de integratie in
Nederland. Het begrijpen van taal is enorm belangrijk voor het
volwaardig meedraaien in de samenleving. Zelfs in Nederland, waar
iedereen en vooral studenten zo goed Engels spreken, vallen
Nederlanders onder elkaar toch heel snel terug in het spreken van
Nederlands. Mensen die naar Nederland verhuizen, voelen zich
daardoor snel buitengesloten, omdat zij niet goed Nederlands
spreken, of omdat zij niet zijn opgegroeid in de Nederlandse cultuur
en daardoor juist niet overal over mee kunnen praten. Er speelt dus
meer dan alleen een taalbarrière.
Om meer te weten te komen over de andere elementen die bijdragen in
het integratieproces, nam ik contact op met een Nederlands meisje
dat nu tijdelijk voor een jaar in Engeland in een gastgezin woont.
Ze sprak voor dat ze naar Engeland vertrok al vloeiend Engels. In
deze situatie speelt de taalbarrière dus vanaf haar kant geen rol.
Ik vroeg haar of en wanneer zij zich buitengesloten voelt in
Engeland. In het begin van het gesprek kon ze niet zo veel benoemen.
Ze had geen problemen met taal en communicatie en haar gastgezin en
de mensen in het dorp zijn erg gastvrij. Naar wat verder doorvragen
kwamen er toch een paar dingen naar boven. Dit zijn de dingen
waaraan ze soms toch merkte dat ze een buitenstaander is in
Engeland, omdat ze daar (nog) niet lang woont en omdat ze een andere
cultuur en achtergrond heeft. De resultaten zijn te vinden in
bijlage 3.

WELKE DINGEN SPELEN, NAAST TAAL, EEN
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The Mirroring Effect
Tijdens een sparsessie met alumni Felipe Cardona Escobar over zijn
afstudeerproject, hoorde ik voor het eerst over het sociopsychologische “mirroring effect”. Het mirroring effect is wanneer
we de mondelinge en fysieke handelingen van de persoon waarmee we
spreken nadoen. Dit mirroring zorgt voor vertrouwen tussen personen,
omdat we iemand makkelijker vertrouwen wanneer hij of zij op ons
lijkt. Dit vind ik interessant, omdat dit veronderstelt dat niet
alleen internationale studenten lastig contact maken met de lokale
bevolking, maar dat dit ook andersom geldt. Nederlanders voelen dus
ook minder snel een sterke connectie tussen zichzelf en een
internationale student. Hieruit ontstaat bij mij de vraag of het
probleem dan misschien ligt bij de lokale bevolking. Moeten
Nederlandse studenten zich meer openstellen voor internationale
studenten?

WIE IS DE DOELGROEP?
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Naar aanleiding van de enquête die ik had opgesteld, kwamen voor mij
al verschillend gemotiveerde internationale studenten naar boven. Om
deze groepen verder te onderscheiden, heb ik gesprekken gehad met
verschillende internationale studenten. De verschillende groepen heb
ik verder uitgewerkt in persona’s.
Uit de gesprekken en de voorafgaande deskresearch blijkt dat er vier
onderwerpen zijn die een grote rol spelen bij het verblijf van een
internationale student in Nederland, namelijk:
1. De student is wel/niet gemotiveerd Nederlands leren en de
student is wel/niet actief bezig om Nederlands te leren.
2. De student is wel/niet gemotiveerd om te integreren in Nederland
en de student is hier wel/niet actief mee bezig.
3. De student ziet wel/niet een toekomst in Nederland en de student
werkt hier wel/niet actief aan.
4. De student is wel/niet gemotiveerd om bij Nederlandse
vriendengroep te behoren en de student werkt hier wel/niet
actief aan mee.
Per onderwerp zijn 3 mogelijke antwoorden, namelijk ja/ja, ja/nee en
nee/nee. Nee/ja komt eigenlijk in de praktijk niet voor, want: “De
student is niet gemotiveerd om Nederlands te leren en de student is
wel actief bezig om Nederlands te leren”, is natuurlijk een beetje
gek. In theorie zou het wel kunnen, ik heb zelfs iemand gesproken
die precies dit antwoord gaf, maar in dit geval gaat het niet meer
om de eigen motivatie. Deze persoon volgde namelijk verplicht een
taalcursus via zijn werk. Ik kies ervoor om deze mensen uit te
sluiten van mijn persona’s. Dat betekent dat er 81 verschillende
uitkomsten over de motivatie van de internationale studenten zouden
kunnen zijn.

WIE IS DE DOELGROEP?
Dat is natuurlijk erg veel en ik kan niet zoveel persona’s gaan
maken. Daarom heb ik mijn “klankbordgroep” gevraagd (zie bijlage 4)
met welke van de onderstaande stellingen zij het het meest eens
waren. Per onderdeel mochten zij één stelling kiezen. Als resultaat
hieruit, weet ik welke combinatie(s) het meest voorkomend is/zijn
onder mijn doelgroep.
1. De student is wel gemotiveerd Nederlands leren en de student is
wel actief bezig om Nederlands te leren.
2. De student is wel gemotiveerd Nederlands leren en de student is
niet actief bezig om Nederlands te leren.
3. De student is niet gemotiveerd Nederlands leren en de student is
niet actief bezig om Nederlands te leren.
1. De
de
2. De
de
3. De
de

student
student
student
student
student
student

is
is
is
is
is
is

wel gemotiveerd om te integreren in Nederland en
hier wel actief mee bezig.
wel gemotiveerd om te integreren in Nederland en
hier niet actief mee bezig.
niet gemotiveerd om te integreren in Nederland en
hier niet actief mee bezig.

1. De student
werkt hier
2. De student
werkt hier
3. De student
werkt hier

ziet wel een toekomst in Nederland en de student
wel actief aan.
ziet wel een toekomst in Nederland en de student
niet actief aan.
ziet niet een toekomst in Nederland en de student
niet actief aan.

1. De
te
2. De
te
3. De
te

is
en
is
en
is
en

student
behoren
student
behoren
student
behoren

wel gemotiveerd om bij Nederlandse vriendengroep
de student werkt hier wel actief aan mee.
wel gemotiveerd om bij Nederlandse vriendengroep
de student werkt hier niet actief aan mee.
niet gemotiveerd om bij Nederlandse vriendengroep
de student werkt hier niet actief aan mee.
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Helaas kun je in Google Forms niet snel weergeven welke combinaties
er op individueel niveau gegeven zijn op de vragen en daarom heb ik
dit zelf nagekeken aan hand van de individuele antwoorden. Daarnaast
heb ik er met een aantal studenten over gesproken. Ik heb daarbij
gekeken naar alle opties waar maximaal één vraag afwijkt. Wanneer
iemand “BBBB” heeft ingevuld, valt dit voor mij dus ook onder het
persona van “BBBC”. Dit zijn uiteindelijk de drie meest voorkomende
combinaties:
Groep 1:
De student is gemotiveerd Nederlands te leren, maar is hier niet
actief mee bezig. Hij ziet een toekomst in Nederland en wil
integreren, maar weet niet goed hoe. Hij wil graag bij een
Nederlandse vriendengroep behoren, maar doet hier zelf geen
aanstalten toe.
Groep 2:
De student is gemotiveerd Nederlands te leren en is hier actief mee
bezig. Hij ziet een toekomst in Nederland en wil integreren en is
hier ook actief mee bezig. Hij wil graag bij een Nederlandse
vriendengroep behoren, maar weet niet goed hoe.
Groep 3:
De student is gemotiveerd Nederlands te leren en is hier actief mee
bezig. Hij ziet een toekomst in Nederland en wil integreren, maar
weet niet goed hoe. Hij wil graag bij een Nederlandse vriendengroep
behoren, maar doet hier zelf geen aanstalten toe.
Van deze drie groepen samen heb ik een persona gemaakt van de meest
voorkomende antwoorden. Dit persona is te vinden in bijlage 5.

WAT IS DE INTERNATIONALE BUBBEL?
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Ik heb vastgesteld dat internationale studenten vaak als apart
groepje naast de lokale bevolking leven: een zogenoemde
internationale bubbel. De meeste internationale studenten wonen in
speciale woongelegenheden voor alleen internationale studenten. Op
school en ook na school gaan zij vrijwel alleen met andere
internationale studenten om. Het leven in een internationale bubbel
is vaak makkelijker. Internationale studenten vinden het moeilijk om
bevriend te raken met de lokale bevolking, omdat ze niet veel weten
over de Nederlandse cultuur en/of omdat ze de taal niet goed genoeg
beheersen. Veel internationale studenten willen wel graag meer
integreren met de Nederlandse bevolking, maar weten niet goed hoe.
De meeste internationale studenten die ik gesproken heb, zien een
toekomst in Nederland en willen hier dan ook graag integreren of
misschien beter gezegd: socialiseren. Door als internationale
student te socialiseren met Nederlandse studenten, leer je veel meer
en sneller de Nederlandse taal, de gewoontes hier, de cultuur en
praktische zaken. Door vast te zitten in een internationale bubbel,
mis je al deze informatie dus, of, wanneer je dit te weten komt,
kost het veel meer moeite, motivatie en tijd.
In mijn onderzoeksplan concludeerde ik dat niet alleen
internationale studenten lastig contact maken met de lokale
bevolking, maar dat dit ook andersom geldt. Nederlanders voelen dus
ook minder snel een sterke connectie tussen zichzelf en een
internationale student. Dit komt door het mirroring effect.
Nederlanders herkennen zichzelf minder goed in een internationale
student en andersom, waardoor het moeilijker is om elkaar te
vertrouwen. We vertrouwen iemand makkelijker wanneer hij of zij op
ons lijkt. Om de internationale bubbel te verbreken, moet dus van
twee kanten verbinding worden gecreëerd tussen de internationale
student en de Nederlandse student.

HOE CREËER JE VERBONDENHEID TUSSEN
MENSEN?
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In mijn deskresearch heb ik een stukje onderzoek gedaan naar het
mirroring effect. Het mirroring effect is wanneer we de mondelinge
en fysieke handelingen van de persoon waarmee we spreken nadoen. Dit
mirroring zorgt voor vertrouwen tussen personen, omdat we iemand
makkelijker vertrouwen wanneer hij of zij op ons lijkt. Het creëert
dus een gevoel van verbondenheid tussen twee personen.
Mensen zijn sociale dieren. Verbinding en ergens bij horen is een
basisbehoefte van ieder mens. De Amerikaanse onderzoek hoogleraar
Brené Brown onderzocht wat verbinding precies is. Dit is haar
definitie: “Verbinding is de energie die bestaat tussen mensen
wanneer zij zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen, kunnen geven
en ontvangen zonder oordeel en steun en kracht ontlenen aan de
relatie.” [27]
1. Gezien, gehoord en gewaardeerd voelen: Verbinding ontstaat alleen
als je voelt dat je er écht mag zijn. Als je gezien wordt als mens
en niet als functie, hulpmiddel of weerstand. Ik kan pas verbinding
voelen met jou als ik weet dat ik er mag zijn mét alles wat jij fijn
en leuk vindt én alles wat je misschien lastig of vervelend vindt.
2. Kunnen geven en ontvangen zonder oordeel: Verbinding gaat ook
over wederkerigheid: elkaar ondersteunen en helpen. Dat kan gaan
over praktische hulp, maar net zo goed over mentale support. Het
belangrijkste element daarbij is dat er geen oordeel is bij wat je
geeft én ontvangt.
3. Steun en kracht ontlenen aan de relatie: Deze woorden kun je ook
vertalen als: energie, voeding, opgeladen worden. En dat is wat
verbinding in een relatie brengt. Soms ziet dat er heel concreet en
praktisch uit in de vorm van feitelijke ondersteuning, maar vaak is
dit niet zo tastbaar.

HOE CREËER JE VERBONDENHEID TUSSEN
MENSEN?
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Ook Amerikaanse socio-psychologie onderzoeker Arthur Aron deed
onderzoek naar intimiteit en interpersoonlijke nabijheid. [28][29]
Hij creëerde zo 36 vragen die mensen dichter naar elkaar laten
komen. De vragen worden steeds iets persoonlijker en dieper, zie
bijlage 6. In het eerste deel worden erg luchtige vragen gesteld. Je
leert elkaar redelijk rustig kennen, maar wordt al snel in het diepe
gegooid met de ander. In het tweede deel gaan de vragen meer over
dierbare herinneringen en de relaties met je familie. In het derde
deel van de vragen gaat het vooral om relaties met je partner en wat
jij vindt en hebt meegemaakt. En in het vierde en laatste deel van
de vragen gaat het over hoe je met bepaalde dingen om gaat. En tot
slot de vier minuten in elkaars ogen kijken zonder iets te zeggen.
Arthur Aron kon er dus op basis van 36 vragen en 4 minuten
oogcontact voor zorgen dat twee vreemden zich verbonden voelden na
afloop van het experiment. In de woorden van Brené Brown betekent
dit dat de 36 vragen er voor kunnen zorgen dat twee vreemden zich
door elkaar gezien, gehoord en gewaardeerd voelen: de eerste stap
naar een sterke verbinding. Na het stellen en beantwoorden van deze
vragen voelden de twee mensen meer affectie en intimiteit dan
wanneer je gewoon had gekletst. In latere experimenten met mensen
met verschillende culturele achtergronden leidde het experiment tot
minder vooroordelen. Dit experiment prikt daarmee de barrière door
tussen twee vreemden uit verschillende groepen. Mijn hypothese is
dat dit ook zo zal zijn voor internationale studenten en
Nederlanders.

HOE CREËER JE VERBONDENHEID TUSSEN
MENSEN?
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In mijn onderzoeksplan concludeerde ik dat niet alleen
internationale studenten lastig contact maken met de lokale
bevolking, maar dat dit ook andersom geldt. Nederlanders voelen dus
ook minder snel een sterke connectie tussen zichzelf en een
internationale student. Dit komt door het mirroring effect.
Nederlanders herkennen zichzelf minder goed in een internationale
student en andersom, waardoor het moeilijker is om elkaar te
vertrouwen. We vertrouwen iemand makkelijker wanneer hij of zij op
ons lijkt.
In dit experiment ga ik ondervinden of het stellen van een aantal in
persoonlijkheidsgraad oplopende vragen, kan helpen met het
doorbreken van de barrière tussen een internationale student en een
Nederlander die elkaar nog niet kennen. Het doel is om te kijken of
er een verbinding gecreëerd kan worden.
De vragen in dit experiment zijn gebaseerd op de 36 vragen van
Arthur Aron, maar een aantal zijn aangepast om relevanter te zijn
voor de doelgroep en meer over cultuur te gaan. Daarbij blijven de
vier delen en de oplopende persoonlijkheidsgraad behouden. De vragen
uit het experiment zijn te vinden in bijlage 7.

HOE CREËER JE VERBONDENHEID TUSSEN
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Tijdens het experiment is gebleken dat een internationale student en
een Nederlandse student die elkaar nog niet kennen, soms een
gesloten houding tegenover elkaar hebben. Er is gebleken dat met
behulp van deze vragen, de houding naar elkaar steeds opener werd.
De interesse naar elkaar groeide, naar mate zij meer over elkaar
wisten. Dit werd door hen zelf bevestigd in de antwoorden op de
reflectievragen. Paar 1 was het eens dat zij meer interesse in
elkaar hadden gekregen naar mate zij elkaar beter kenden. Zij gaven
als antwoord op de tweede reflectievraag het cijfer 4. Gezien zij
elkaar vooraf dus niet kenden (cijfer 0), is dit een aanzienlijke
verbetering. Paar 2 was wat spontaner in het stellen van extra
vragen. Zij gaven zichzelf het cijfer 7. Beide paren waren het eens
dat het experiment hen had geholpen om elkaar beter te begrijpen. Er
werd gezegd dat zij zonder dit template aan vragen, waarschijnlijk
nooit een dieper gesprek hadden gehad dan alleen het oppervlakkige
“hey, hoe gaat het”. Doordat de vragen geen alledaagse vragen zijn,
bleef het boeiend. Tenslotte vroeg ik of ze meer over elkaar wilden
weten na het experiment. Paar 1 gaf aan dat dat niet per se hoefde.
Zij zagen het niet voor zich dat zij een vriendschap zouden vormen.
Paar 2 gaf echter aan van wel. Zij wisselden na afloop hun social
media uit. Na een week heb ik aan hen allebei apart gevraagd of ze
nog contact hadden gehad. Beide gaven zij hetzelfde antwoord: ja, we
hebben het vaak over onze gemeenschappelijke interesses en zouden
graag eens wat gaan drinken samen.
Conclusie
Het is gebleken dat het zeker mogelijk is om interesse of zelfs een
vriendschap in elkaar op te wekken met behulp van deze vragen. Wel
is het daarbij nodig dat beide partijen open staan voor een nieuwe
vriendschap en elkaar. Wanneer dit niet het geval is, zal het
resultaat lang niet zo effectief zijn. Het creëren van verbinding is
altijd mogelijk.

HOE CREËER JE VERBONDENHEID TUSSEN
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Wat is vriendschap?
Eerder beschreef ik wat verbinding is en onderzocht ik hoe en of dit
gecreëerd kan worden. Hieruit bleek dat het mogelijk is om interesse
in elkaar op te wekken met behulp van deze vragen. Wel is het
daarbij nodig dat beide partijen open staan voor elkaar. Wanneer dit
niet het geval is, zal het resultaat lang niet zo effectief zijn. De
volgende stap is om te kijken hoe deze eerste connectie kan
uitbloeien tot een echte vriendschap. Hiervoor onderzocht ik eerst
de betekenis van het woord vriendschap.
Vriendschap is voor iedereen anders. Het is een gevoel dat iedereen
anders beleefd. In de van Dale wordt vriendschap als volgende
gedefinieerd: Betrekking van personen tot elkaar als vrienden, daad
waardoor men zich als vriend toont.
Online vind ik het volgende: Een vriendschap is een relatie tussen
twee of meer personen. Die vriendschapsrelatie kan tussen mannen en
vrouwen zijn, maar ook tussen mensen van hetzelfde geslacht. Wanneer
mensen een vriendschap met elkaar hebben, hebben ze vertrouwen in
elkaar, ongeacht wat er gebeurt. Vaak speelt daarbij het karakter
een rol. [30]
Met een groepje uit mijn focusgroep, besloot ik een soort
brainstormsessie te doen. Ik vroeg hen na te denken hoe zij hun
vriendschappen hebben opgebouwd. Samen maakten we daar een
schakelschema van. Daarnaast vroeg ik verschillende mensen wat
vriendschap voor hen betekent. Dit vroeg ik aan studenten met
verschillende culturen, maar ook aan Nederlandse studenten. De
resultaten zijn te vinden in bijlage 8.
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Wat
Internationale studenten vinden het moeilijk om bevriend te raken
met de lokale bevolking, omdat ze niet veel weten over de
Nederlandse cultuur en omdat ze de taal niet goed genoeg beheersen.
Aangezien zij hun opleiding in het Engels volgen en op school vooral
omgaan met andere internationale studenten, geraken zij in een
sociale bubbel met elkaar. Veel internationale studenten willen wel
graag meer integreren met de Nederlandse bevolking, maar weten niet
goed hoe. Bestaande hulpmiddelen voor de integratie van studenten
bestaan vooral uit praktische informatie en bieden geen hulp bij de
socialisering. Het wordt niet bevorderd om uit de internationale
bubbel te komen.
Wat missen deze studenten door in hun bubbel te leven?
Door als internationale student te socialiseren met Nederlandse
studenten, leer je veel meer en sneller de Nederlandse taal en de
gewoontes hier, de cultuur en praktische zaken. Door vast te zitten
in een internationale bubbel, mis je al deze informatie of kost het
veel meer moeite, motivatie en tijd.
Wie
Internationale studenten en Nederlandse studenten zijn beide
verantwoordelijk.
Waarom
Voor internationale studenten wordt het niet bevorderd om uit de
internationale bubbel te geraken. Nederlandse studenten staan niet
genoeg open voor een diepere connectie met de internationale
student.

CONCLUSIE
Hoe
Niet alleen internationale studenten maken lastig contact met de
lokale studenten, maar dat geldt ook andersom. Nederlanders voelen
ook minder snel een sterke connectie tussen zichzelf en een
internationale student. Dit komt door het mirroring effect.
Nederlanders herkennen zichzelf minder goed in een internationale
student en andersom, waardoor het moeilijker is om elkaar te
vertrouwen. We vertrouwen iemand makkelijker wanneer hij of zij op
ons lijkt. Om de internationale bubbel te verbreken, moet dus van
twee kanten verbinding worden gecreëerd tussen de internationale
student en de Nederlandse student. Door te focussen op
wederkerigheid, begrip en compassie, wordt het doen van moeite voor
elkaar uitgelokt. Beide groepen moeten elkaars achtergrond beter
begrijpen om een mentaliteitsverandering teweeg te brengen.
Doel
Een mentaliteitsverandering teweeg brengen, waardoor internationale
studenten en Nederlandse studenten elkaar beter begrijpen, met als
gevolg dat zij meer open staan voor elkaar, zodat de twee groepen
uit zichzelf meer in contact komen met elkaar.
Doelgroep
Internationale studenten en Nederlandse studenten
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De conclusie uit het onderzoek was voor mij nu heel duidelijk, maar
hoe ga ik zorgen voor een mentaliteitsverandering met als gevolg dat
de twee groepen uit zichzelf meer in contact komen met elkaar? Ik
ging op zoek naar ideeën.
Ik was op dit punt erg groot aan het denken en verloor daarbij een
beetje de core van wat het ontwerp zou moeten worden. Ik vroeg
mezelf daarom af: Hoe houd ik het klein? Wat is de core van het
idee? Wat als ik het juist heel simpel houdt? Core: ik wil
Nederlandse en internationale studenten de ruimte en mogelijkheid
geven om meer te socialiseren met elkaar. Wat voor ruimte wil ik
geven? Fysiek/mentaal/online ruimte?
Fysieke plaatsen waar veel studenten komen:
-In de les
-Schoolkantine
-Café
-Sportschool
-Studentenhuis
-Park
Wat als studenten naar een café gaan om mensen te leren kennen? Hoe
weten zij wie ze kunnen aanspreken en wie een goede match zou zijn
voor eventuele vriendschap? Persoonlijkheidstest: welke cultuur past
bij jou? = matchmaker. Elkaar leren kennen: speed dates, muur om
iets op te schrijven en zo mensen te zoeken. Leren over elkaars
cultuur aan de hand van wat mensen verbindt. Focussen op gelijkenis
i.p.v. verschillen of juist andersom?
Een ontmoetingsplek voor deze doelgroep:
-Moestuin
-Koffieplek
-Cafe

IDEEVORMING
Ik ging op zoek naar inspiratie en daaruit volgende ideeën:
Looking for Love Again is een interactief openbaar kunstproject
dat ieders verhalen en ideeën over het Polaris-gebouw verzamelt
om ons te helpen de geschiedenis en de krachten die Fairbanks
hebben gevormd beter te begrijpen. Looking for Love Again
vernieuwt de aandacht voor een verlaten hoogbouw in het centrum
van Fairbanks door het te transformeren in een emotioneel baken
dat smeekt om liefde en mensen uitnodigt om binnen te komen voor
een kijkje. Een bord met vier verdiepingen en krijtborden op
straatniveau, evenals een bijbehorende website, nodigden mensen
uit om hun herinneringen aan het gebouw en hun hoop voor de
toekomst te delen. Door emotionele aandacht te vestigen op het
verwaarloosde gebouw en bewoners een platform te bieden om te
delen, onderzoekt het project de impact die gebouwen hebben op
ons leven en hoe ze weer zinvol kunnen worden.
www.candychang.com/work/looking-for-love-again
Restaurant waar internationals werken, internationaal menu.
Piano brengt mensen samen, stoppen en van hun telefoon af gaan,
art installations bring people together
Collaborative art: www.weareteachers.com/collaborative-art
Bankje waardoor twee groepen zich mengen
Share a common thought: before i die i want to.... krijtbord
“Please touch the art”: www.tedxmilehigh.com/interactive-artinstallations
Interview terug luisteren: memories of growing up
www.citymag.indaily.com.au/culture/coming-soon/art-humanconnection
Samen eten
Sharing food, eten achterlaten voor de volgende; iets achter
laten voor de volgende bezoeker
Elkaar iets leren, niet per se cultuur maar muziek of een recept
of een stukje informatie
Creating connection: art installatie waar mensen vormen aanraken
en een connectie maken met iemand anders; indirect aanraken
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Met elkaar praten zonder elkaar te zien; biechthokjes:
www.kpbs.org/news/2019/nov/22/interactive-art-installation-letsstrangers-talk
Strangers drawing strangers
Table for two: www.fastcompany.com/3044334/this-table-for-twois-designed-to-help-city-dwellers-meet-strangers?partner=rss#9
Ice breaker zoeken
The meeting place: De breedte van het pad verschuift van 900 mm
bij de ingangen naar 700 mm in het midden - de
ontmoetingsplaats. Mensen die in beide richtingen door de
rijstrook lopen, moeten met elkaar onderhandelen om doorgang te
krijgen, terwijl de elastische wanden buigen om de overhelling
van het lichaam op te vangen. Het idee was dat de installatie
communicatie en contact zou stimuleren met andere mensen zoals
zijzelf die in de tegenovergestelde richting bewegen.
www.cityartsydney.com.au/artwork/the-meeting-place
Basic Income Café: een ervaring en gespreksstarter van het
basisinkomen. Hier wordt koffie gebruikt om de geldstroom van
twee alternatieve economieën te visualiseren. Als bezoeker krijg
je een gratis kopje koffie als zijnde je ‘basisinkomen’. Daarna
kun je gaan ‘werken’ (meer bonen malen) zodat je zelf meer
koffie hebt, maar er gaat ook een klein percentage naar de
gezamenlijke koffiepot, die het eerste gratis bakje koffie voor
de rest vult.
Wat als ik een ruimte zou creëren waar internationale en Nederlandse
studenten elkaar nodig hebben en daardoor geforceerd worden om samen
te werken aan een gezamenlijk doel zoals bijvoorbeeld het krijgen
van koffie o.i.d. Waar verschillen Nederlanders dan van andere
culturen? Hoe kan ik dit gebruiken? Wat is van iedere cultuur het
sterkte punt? Taal Hoe zorg ik voor afhankelijk zijn van elkaar door
kennis over eigen taal en cultuur?
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Met het voorgaand onderzoek trok ik de conclusie dat ik iets wil
ontwerpen dat Nederlandse en internationale studenten de
mogelijkheid en ruimte geeft om elkaar te leren kennen en een
diepere, minder oppervlakkig band te creëren zonder dit te forceren.
De zoektocht naar dit "iets" begon met brainstormen en het mappen
van de context en stakeholders. Dit is in te zien in bijlage 9.
Ik wil graag een spel maken, dat voortvloeit op het experiment wat
ik eerder uitvoerde, waarbij ik Nederlandse en internationale
studenten elkaar om de beurt vooraf geselecteerde vragen liet
stellen. Daarnaast zal het spel, om mijn doel te behalen, moeten
bestaan uit 3 onderdelen, gebaseerd op mijn onderzoek over
vriendschap. Deze onderdelen zijn:
1. De studenten leren elkaar kennen.
2. De studenten maken tijd voor elkaar vrij en (blijven) tijd met
elkaar doorbrengen.
3. De studenten vertrouwen elkaar en durven zich kwetsbaar op te
stellen.

ONTWERPCRITERIA
Uit voorafgaand onderzoek en de eerste brainstormsessies, zijn de
ontwerpcriteria ontstaan.
Het spel moet uitnodigend zijn voor zowel Nederlandse en
internationale studenten.
Het spel moet "herbruikbaar" zijn, oftewel opnieuw te spelen
zijn en nog steeds leuk zijn.
Het spel moet uitbreidbaar zijn.
Het spel moet interactie uitlokken tussen beide groepen.
Het spel moet er voor zorgen dat de studenten elkaar op een
niet-alledaagse manier leren kennen.
Het spel moet de ruimte geven om de studenten zelf
groepjes/vriendschappen te laten vormen onderling.
Het spel moet motiveren/aansporen tot samen dingen willen
ondernemen.
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Om ideeën op te doen, heb ik gekeken naar bestaande spellen met
interessante game mechanics.
In de eerste brainstorm was dit "Levend Stratego". Wat ik
interessant vond aan dit spel, is dat je actief iets onderneemt in
de buitenwereld. De verschillende "karakters" in het spel, hebben
alle hun eigen sterktes en zwaktes. Dit staat gelijk aan hoe ieder
mens ook zijn eigen sterktes en zwaktes heeft. Omdat er op basis van
persoonlijkheden de karakters verdeeld worden onder de groep, zou
ieder karakter dus zijn eigen sterktes en zwaktes binnen het spel
kunnen hebben.

CONCEPTUALISEREN
Zoals ik eerder vaststelde, wil ik dat het spel uit de drie
basisfasen van vriendschap gaat bestaan. De eerste fase is daarom
het leren kennen van elkaar. Dit wil ik doen op basis van
persoonlijkheidstypen, omdat het uit mijn voorgaand experiment met
vragenkaartjes is gebleken dat het forceren van elkaar leren kennen
niet altijd even goed werkt. Mijn aanname hiervoor is dat dit komt
doordat zij zo van elkaar verschillen. Zoals in het kopje "Wat is
vriendschap?" gesteld: Wanneer mensen een vriendschap met elkaar
hebben, hebben ze vertrouwen in elkaar, ongeacht wat er gebeurt.
Vaak speelt daarbij het karakter een rol." Om deze reden leek het
mij belangrijk om in het spel de spelers te "matchen" op basis van
hun persoonlijkheidstype. Ik vind het van belang om teams te maken,
omdat dit het samenwerken zou kunnen bevorderen.
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Als eerste paper prototype heb ik kaartjes met stellingen gemaakt
die zijn gebaseerd op de vier persoonlijkheidstypen, zoals
www.16personalities.com deze onderscheid. Dat zijn namelijk
(I)ntrovert/(E)xtravert, ob(S)ervant/i(N)tuitive,
(T)hinking/(F)eeling en (J)udging/(P)rospecting. Deze eigenschappen
bepalen hoe we omgaan met onze omgeving, hoe we beslissingen nemen,
hoe we omgaan met emoties, laat zien waar we onze mentale energie op
richten en weerspiegelt onze benadering van werk, planning en
besluitvorming.
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Het idee hierachter is om aan de hand van de antwoorden op de vragen
op de kaartjes, een karakter te onderscheiden. De kaart geeft dan
aan bij welke groep je behoort: onderzoekers (roze), verplegers
(groen), arbeiders (blauw) of avonturiers (geel).

CONCEPTUALISEREN
Hierop volgde nog een brainstormsessie, om de rest van het spel te
bedenken.
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Het idee van het spel is dat er een spelbord is met twee delen in de
vorm van een kleine cirkel met vakjes en een grotere cirkel. Het
spel begint met het bepalen van jouw persoonlijkheidskarakter
(volgens 16personalities.com). Dit zou gedaan worden door op een
cirkelvorming spelbord te lopen en steeds een stelling te
beantwoorden op basis van de kleur waar je op land. De stellingen
bepalen of je bijvoorbeeld introvert of extravert zou zijn. Door op
deze cirkel te blijven totdat je alle vier de categorieën hebt
beantwoord, weet je uiteindelijk door op de kaart in de spelregels
te kijken, welk persoonlijkheidskarakter jij bent. Dan mag je met
dit karakter door naar de volgende cirkel op het spelbord.
Dit idee stamt af van het spel "Levensweg", waarbij je in het begin
een carrière toegewezen krijgt. Je start in het midden op een stukje
dat de wending voor de rest van het spel bepaald.
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Het basisbord, dus na de binnenste cirkel, is een iteratie van het
spel "Party & Co". Ik wilde graag een party-spel maken. Het spel zal
namelijk worden ingezet bij Erasmus Student Network, als onderdeel
van het kennismaken op de eerste bijeenkomst van het schooljaar. Het
idee is om meerdere kleine spelletjes/opdrachten te verwerken in het
spelbord, gecombineerd met het stellen van steeds diepgaandere
vragen.
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Met de ideeën die ik tot nu toe gegenereerd heb, heb ik een design
sprint gedaan. Ik pitchte de losse flarden aan ideeën aan een
vriendin en samen hebben we opnieuw gebrainstormd.
Al snel kwam ik tot de conclusie dat het onderdeel waarbij een
persoonlijkheid aan de spelers gekoppeld wordt, niet past bij de
visie die ik had. Door een persoonlijkheid te koppelen aan een
speler dacht ik de samenwerking te kunnen uitlokken, maar ik kwam er
achter dat dit er voor zorgt dat ik als spelmaker al matches maak,
terwijl dit juist niet mijn bedoeling was. Ik wil namelijk dat de
spelers zelf hun contact kunnen/moeten leggen en dus niet op basis
van aan wie zij gekoppeld worden. Daarom heb ik dit onderdeel laten
vallen en kon ik mijn focus meer leggen op het contact leggen op
meer vrijwillige basis.
Het idee wat ik eerder had, een party game met verschillende kleine
opdrachtjes/spelletjes/vragen, is zo uitgegroeid naar een concept.
Ik zocht naar een concept met gelaagdheid in de zin van het opbouwen
van contact. De eerste laag zou dan simpel moeten zijn, zodat je
elkaar globaal leert kennen en de laatste laag en dus een beetje het
doel van het spel is dan het hebben van meer vertrouwen in elkaar en
je daardoor kwetsbaarder op te durven stellen.
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Vanuit de design sprint, ontstond het eerste prototype. Het spel is
een partygame, waarbij je antwoorden op verschillende, steeds
diepgaandere vragen moet verzamelen van je medespelers. Dit doe je
door over het spelbord te lopen, waar je de vakjes "challenge",
"question", "starquestion" en "this or that" tegen kunt komen. De
starquestions zijn de vragen waarop je een antwoord moet hebben, om
door te mogen naar de volgende laag en uiteindelijk, als je al de
starquestions over een persoon wint, krijg je een "token", dat
aangeeft dat jouw paspoort van deze persoon vol is. In de testversie
bestonden de pionnen uit legoblokjes, en waren de tokens legoblokjes
in de kleuren van de andere spelers.

PROTOTYPEN
Hieronder een voorbeeld van de mogelijke kaartjes en vakjes op het
spelbord. In bijlage 10 heb ik een lijst met meer voorbeelden
toegevoegd, om een idee te krijgen van het soort vragen en
opdrachten in het spel.
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PROTOTYPEN
Het spelbord wat ik voor dit eerste prototype heb gebruikt, heb ik
simpel gehouden, zodat ik alleen de eerste game mechanics goed kon
testen. Daarnaast heb ik de spelregels natuurlijk uitgewerkt in een
spelregel boekje.
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De eerste test voerde ik uit met mijn moeder, zusje en twee
vriendinnen. Vooraf liet ik hen de spelregels doornemen, zonder
verder iets uit te leggen. Hiermee testte ik of de regels duidelijk
zijn. Dit werd er gezegd:
De Engelse taal die je gebruikt is iets te lastig. Je moet er
van uit gaan dat de studenten die dit spel zullen spelen, niet
Engels als moedertaal spreken, maar het is wel belangrijk dat
zij de regels ook goed en snel kunnen begrijpen.
Het is handig om de regels te visualiseren. Dit kan door de
afbeeldingen van de vakjes bij de regels die erbij horen, te
zetten. Zo zie je in een oogopslag welke regel erbij hoort en is
het ook makkelijk op te zoeken als je het vergeet.
Nadat zij zelf de regels hadden gespeeld, waren er nog een paar
dingen onduidelijk. Met name welke vragen zij moesten verzamelen en
van wie. Ik heb hen toen toegelicht dat wij alle vijf van onze vier
medespelers twee stervragen per laag moesten verzamelen en dat als
het paspoort vol is, je het legoblokje in de kleur van je medespeler
krijgt. Vooraf was het ook onduidelijk wanneer het spel zou
eindigen. Dit is wanneer een persoon alle vier de legoblokjes heeft
verzameld.
We zijn toen het spel gaan spelen. Het spelbord had ik uitgeprint op
A3 formaat, onze pionnen en tokens waren legoblokjes, en het
paspoort bestond uit een tabel op een a4'tje. In plaats van de
vragenkaartjes al te hebben gemaakt, namen we steeds een
willekeurige vraag uit de lijst, te zien in bijlage 10.
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Tijdens de test hebben we de hele tijd op het zelfde stukje bord
gespeeld, zoals te zien in het hoofdstuk "prototype 1". Dit kwam
doordat er eigenlijk nog geen verschil zat tussen de verschillende
lagen van het bord, zoals ik eigenlijk voor ogen had. Dit is heel
bepalend geweest in hoe het spel gespeeld werd. Ik ben er namelijk
achter gekomen dat er zonder meerdere lagen in het spelbord, er ook
geen meerdere lagen in het spel waren. Nu gebeurde het namelijk dat
hele diepgaande vragen en hele lichte vragen compleet willekeurig
achter elkaar voorkwamen. Dit droeg natuurlijk niet bij aan het
opbouwen van vertrouwen. Dit merkte ik vooral tussen mijn zusje en
mijn vriendinnen, omdat zij elkaar het minst goed écht kenden. In de
volgende versie zal ik er voor moeten zorgen dat er sturing is in
wanneer welke vragen gesteld worden, zodat dit opbouwend is.
Gedurende het spel kwamen we er achter dat het erg lang duurde om
twee vragen van alle medespelers te verzamelen om door te mogen naar
de volgende ronde. Het spel duurde zo lang, dat we besloten door te
gaan, als maar één iemand beide vragen had. In de volgende versie,
zal het spel dus in die zin makkelijker gemaakt moeten worden.
Na afloop van de test besproken we na of de elementen en criteria
zoals ik die bedacht had, wel tot uiting zijn gekomen. Een
belangrijke discussie die toen ontstond ging over of en in hoeverre
het spel "herbruikbaar" is en zou moeten zijn. De vragen uit "fase
1" zijn namelijk dusdanig eenvoudig, dat je dit niet een tweede keer
verteld hoeft te worden. Om dit te veranderen moeten de vragen
daarom worden aangepast, zodat deze interessant blijven, ook als je
deze een tweede keer zou stellen.
Daarnaast moeten de game mechanics uitgebreid worden. In dit
prototype is het enige doel om antwoorden te verzamelen, maar met
deze antwoorden wordt vervolgens vrij weinig gedaan om hier dieper
op in te gaan.

PROTOTYPEN 2
Na aanleiding van het eerste prototype, heb ik een tweede prototype
gemaakt en getest. In het tweede prototype heb ik gefocust op het
korter en helderder maken van het spel zelf en van de spelregels.
Daarnaast moest er meer gelaagdheid in voorkomen en moesten de game
mechanics uitgebreid worden, zodat er dieper in wordt gegaan op de
antwoorden die je verzamelt.
De tweede versie van het spel is iets versimpeld in de zin van het
aantal verschillende kaartjes/vakjes dat er zijn. In plaats van de
kaartjes challenge, question, starquestion en this or that, zijn er
nu alleen nog de kaartjes question and challenge. Daarnaast zijn er
de vakjes "steal a star", "roll the dice again" en "skip three
turns" bijgekomen, zodat er toch nog wat afwisseling en een
geluksfactor in het spel zit. Deze vakjes had ik in de eerste
brainstorm eigenlijk al bedacht als idee.
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Met deze veranderingen is ook het spelbord veranderd. In de eerste
versie wilde ik een spelbord met meerdere "lagen" verwezenlijken,
maar hier ben ik van af gestapt. De diepgang van het spel moet naar
mijn idee namelijk niet in het spelbord zitten, maar in de
spelelementen, dus de vragen en opdrachten.
Het spelbord is daarom beter "oneindig". Je moet
kunnen blijven lopen, maar er moet wel enigszins
welk vakje je terecht komt. Voor deze versie heb
Party & Co gebruikt, omdat deze vorm voldoet aan

er rondjes op
keuze zijn in op
ik het spelbord van
mijn eisen.
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De spelregels zijn ook iets aangepast. In de eerste versie moest je
de stervragen van al je medespelers verzamelen. Uit de test kwam de
conclusie dat dit veel te lang duurde. Daarom verzamel je nu alleen
nog sterren van één persoon. In plaats van dat de stervragen hetgeen
is wat je moet verzamelen, zijn dit nu fun facts. Hierdoor wordt de
belangrijke informatie die ik in de eerste versie tot stervragen
benoemde, niet beperkt tot alleen jou en de persoon waarvan je de
antwoorden verzameld, maar word je alsnog beloond met fun facts die
je anders waarschijnlijk pas over iemand zou leren als je al wat
langer met elkaar om gaat.
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De stervragen zoals in prototype 1, waren natuurlijk wel bedoeld als
fundament van het spel. Deze vragen zouden namelijk, in de juiste
volgorde, zorgen voor een makkelijke en snelle manier om elkaar in
een korte tijd op een minder oppervlakkige manier te leren kennen.
Om dit fundament nog belangrijker te maken, zijn deze vragen nu de
basis geworden van het spel. Daarvoor moeten de vragen wel in de
juiste volgorde gesteld worden, iets wat in het eerste prototype
miste. Daarom heb ik om de vragen op een goede manier de
structureren in volgorde van simpel naar meer diepgaand, gebruik
gemaakt van card sorting, zie bijlage 11. Ik heb dit door vier
studenten uit vier verschillende landen laten invullen en hieruit
volgde uiteindelijk een lijst van 15 vragen per laag, zie bijlage
12. Deze vragen zijn dus voor de vragenkaartjes in het bordspel, wat
samen met de challenges het belangrijkste element is van het spel.
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In de eerste versie van het spel, hadden de challenge kaartjes niet
heel veel meerwaarde dan de vragenkaartjes. Beide waren bedoeld om
elkaars manier van doen en denken te leren kennen. Hierdoor werd het
spel een beetje eentonig en kon je je afvragen of het spel wel meer
deed dan het experiment zoals ik dat in de onderzoeksfase uit heb
gevoerd. Daarom moesten de challenge kaartjes een belangrijkere rol
gaan innemen.
Ook wilde ik in de challenges zorgen voor gelaagdheid. Dit had ik in
de eerste versie helemaal niet bedacht. Om dit te doen, vroeg ik me
af wat er naar mijn idee voorop zou moeten staan in de verschillende
rondes van het spel. Voor de vragenkaartjes was dit gebaseerd op
mijn onderzoek over vriendschap. De studenten leren elkaar eerst
kennen en door tijd met elkaar te spenderen leren zij elkaar meer te
vertrouwen en durven zij zich kwetsbaarder op te stellen.
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De challenge kaartjes zijn hier ook in grote lijnen op gebaseerd,
maar daarnaast heb ik hier ook de stadia van vertrouwen (zie
afbeelding hoofdstuk ideevorming) bij betrokken. Specifiek het
eerste stadia: basisvertrouwen bevestigen en uitbreiden. Dit zag ik
als einddoel voor de challenges in het spel, want dit is namelijk
een mooie start voor een eventuele vriendschap. De challenges bouwen
daarom op van leuke eenvoudige (culturele) opdrachten, naar
opdrachten waar je meer eerlijkheid voor nodig hebt en waar je
culturele stereotypen uit en ontkracht, naar opdrachten waarbij je
het basisvertrouwen meer nodig hebt en je meer inspeelt op je
intuïtie en opgedane kennis van personen.

PROTOTYPEN 2
Zoals in de eerste versie, zijn de challenges de manier waarop je
sterren kunt verzamelen. Je medespelers en je uitvoering van de
challenge bepalen mee in het krijgen van de ster. Dit lokt uit dat
je in gesprek raakt over de challenges. In deze tweede versie zijn
de sterren dus inwisselbaar voor fun facts, de "meetgraad" van je
voortgang in het spel. De fun facts verzamel je op een "paspoort".
Je doel is om het paspoort vol te maken met 10 facts.
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De tweede test voerde ik uit met 3 internationale studenten die ik
via ESN Network benaderde. Het was bij deze test van belang dat wij
elkaar nog niet kenden, om de situatie waarin het spel zou worden
uitgezet zo goed mogelijk na te bootsen. Wij hadden elkaar nog maar
één keer (online) ontmoet en wisten dus eigenlijk vrijwel niks van
elkaar. Voorafgaand aan de test, hebben wij natuurlijk wel even
gesproken. We wisten hierdoor elkaars naam, studie en afkomst. Ik
verwacht dat dit ook ongeveer de informatie is die je hebt wanneer
je dit spel gaat spelen.
Ook bij deze test gaf ik mijn medespelers vooraf de tijd om de
spelregels door te nemen, om te kijken of dit duidelijk was. Het
enige waar een vraag over kwam, was wanneer je door mag naar de
volgende ronde aan vragen en opdrachten. Wij besloten dat te doen
als iedereen 2 fun facts op hun paspoort had verzameld.
De eerste ronde duurde voor ons vrij kort, rond de 10 minuten. Dit
ligt misschien aan het aantal challenge vakjes op het spelbord,
waardoor we erg snel sterren konden verzamelen. Hoewel ik 10 minuten
niet perse kort vind voor een kennismakingsronde, voelde het wel
alsof het te snel en makkelijk ging om sterren te verzamelen. De
tweede en derde rondes duurden ook ongeveer 10 minuten, maar dit
voelde wel iets minder snel. Dat komt misschien doordat deze vragen
en opdrachten wat meer tijd in beslag namen.
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Wanneer het spel met meer mensen gespeeld wordt, zal het natuurlijk
ook langer duren. Ik denk dat dit goed is, omdat je moeilijk 10
studenten net zo goed kunt leren kennen als 3 studenten in dezelfde
tijd. Als het spel met 12 mensen gespeeld wordt, zal het misschien
zelfs een heel dagdeel duren. Er is dan natuurlijk ook de keuze om
de verschillende rondes op verschillende momenten te spelen.
De aard van de vragen en opdrachten was in dit prototype vele malen
beter dan in het eerste prototype. De rondes waren goed opbouwend,
maar het begin was ook niet te makkelijk. Achteraf hebben we
besproken dat het fijn is om een beetje in het diepe gegooid te
worden in het begin, omdat je dan geforceerd wordt je meer open te
stellen. Doordat het daarna langzamer opbouwt, voelt het toch minder
geforceerd en verplicht om informatie over jezelf te delen.
De vorige keer dat ik het spel speelde, vroeg ik me af in hoeverre
het spel "herbruikbaar" is en zou moeten zijn. Ik denk dat deze
versie van het spel dat een stuk meer is dan de eerste versie. Dat
ligt denk ik aan het feit dat in deze versie de kans heel klein is
dat je twee keer dezelfde vraag aan een persoon moet stellen.
Daarnaast is er ook de willekeurigheidsfactor in de opdrachten,
doordat je aan het rad moet draaien.
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Uit mijn laatste test ontstond ook het idee om de antwoorden van de
vragen meer te laten aansluiten bij de opdrachten. Dit heb ik vooral
geïmplementeerd in de opdrachten van ronde 3. Ik denk dat op de
manier waarop ik het heb toegepast, vooral voor deze ronde goed
werkt, omdat je dan echt al wat meer over elkaar weet en je daar dan
beter op kan inspelen. In ronde 2 had ik bijvoorbeeld ook de
opdracht "vertel degene die jij denkt dat het grappigst is, een
grap". Dit is een lichtere versie van het toepassen van de opgedane
kennis over elkaars persoonlijkheid. Ik merkte dat dit ook werkte,
maar ik denk dat dit niet zo goed aansluit bij de categorieën die ik
van de verschillende rondes had gemaakt, namelijk: leuke eenvoudige
(culturele) opdrachten, opdrachten waar je meer eerlijkheid voor
nodig hebt en opdrachten waarbij je het basisvertrouwen meer nodig
hebt.
Na afloop van het spel reflecteerde ik op het spel, met name het
doel dat ik voor ogen had. Ik wilde iets ontwerpen dat Nederlandse
en internationale studenten de mogelijkheid en ruimte geeft om
elkaar te leren kennen en een diepere, minder oppervlakkig band te
creëren zonder dit te forceren. Ik denk dat dit spel die
mogelijkheid op een leuke en speelse manier creëert. Ik merkte in de
dynamiek van onze gesprekken en de verschillen in lichaamshouding
aan het begin en het einde van het spel, dat de studenten zich meer
op hun gemak voelden bij elkaar.
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Internationale studenten leven in een bubbel in de Nederlandse
samenleving en het wordt niet bevorderd om uit deze internationale
bubbel te komen. Aan de andere kant staan Nederlandse studenten vaak
ook niet open voor een diepere connectie met de internationale
student. Om deze bubbels te verbreken, moeten de twee groepen
elkaars achtergrond beter begrijpen en zich open stellen voor
elkaar, zodat er een vertrouwensband kan ontstaan. Door te focussen
op wederkerigheid, begrip en compassie, wordt de interesse in elkaar
uitgelokt.
Het bordspel geeft Nederlandse en internationale studenten op een
speelse manier de mogelijkheid en ruimte om elkaar te leren kennen
en een diepere, minder oppervlakkig band te creëren zonder dit te
forceren. De opbouwende vragen en opdrachten zorgen ervoor dat de
studenten snel en effectief meer over elkaars cultuur en manier van
doen en denken leren, zonder dat dit in een keer te overweldigend
over komt. Het spel zorgt voor sturing, maar het is aan de spelers
zelf om te bepalen hoeveel zij wel of niet delen en met wie. Doordat
de studenten elkaar leren kennen en gericht tijd met elkaar
doorbrengen, wordt de eerste stap gezet voor het opbouwen van een
eventuele vriendschap. Zonder verplichtingen.
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Waarom een bordspel?
Tijdens het ontwerpproces is er nagedacht over de beste vorm om
studenten elkaar te leren kennen. Om het doel te bereiken is gekozen
voor een spel. Ik spreek uit eigen ervaring dat het leren kennen van
een internationale student vaak begint met hele basic vragen: hoe
heet, je, waar kom je vandaan, hoe oud ben je, wat zijn je hobbies
etc. Dit duurt naar mijn idee erg lang en is bovendien vaak saai. Op
deze manier verlies je al snel interesse, vooral als je in eerste
instantie niet super veel gemeenschappelijke hobbies of interesses
hebt. Een spel zorgt voor een speelse manier om elkaar te leren
kennen en dat de houding van de deelnemers tegenover het type vragen
opener is.
In een tijd waarin bijna alles online plaatsvindt, is het logisch
dat er ook is nagedacht of het spel online of fysiek plaats zou
moeten vinden. Er is gekozen voor een fysiek bordspel, omdat het
fysiek bijeenkomen heel erg bijdraagt aan de ervaring die je op
doet. Het is persoonlijker, je spendeert gerichter tijd met elkaar,
je kunt elkaars lichaamstaal duidelijker lezen en je kunt meer met
elkaar interacteren. Deze dingen dragen (vaak onbewust) ook bij aan
het beeld wat je van iemand vormt. Daarnaast is in deze tijd de
vraag naar spellen enorm gestegen. Doordat iedereen meer thuis zit
en we elkaar alleen nog online zien, missen we een gevoel van
verbinding. Daarom wordt er gezocht naar een invulling die voor dit
gevoel van verbinding kan zorgen.
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Er is ook nagedacht over de vorm van het spel. Het spel zou ook
zeker bijvoorbeeld in kaartvorm gespeeld kunnen worden, waarbij de
spelers om de beurt een vragenkaart, opdrachtkaart, beurt overslaan
kaart of steel een ster-kaart van de stapel pakken. Er is hier niet
voor gekozen, omdat ik met het spel graag gesprekken wil opstarten.
Binnen een bordspel is daar meer ruimte voor, er zit meer tijd
tussen het nemen van een kaartje, waardoor je tijd hebt om
tussendoor een gesprek te voeren. Daarnaast kun je doorpraten over
een kaartje, terwijl de ander alvast de dobbelsteen gooit. Op deze
manier is er meer ruimte om ook vanuit eigen wil elkaar beter te
leren kennen. De vorm van het bordspel zorgt voor een bepaalde
willekeurigheidsfactor. Je kiest namelijk zelf welke kant je
uitloopt en dus op welk vakje je wilt landen. Ook bij de vragen en
opdrachten kun je zelf kiezen hoe diep je er op in gaat. Zo heb je
zelf in de hand hoe goed jullie elkaar leren kennen.
Waarom deze vragen en opdrachten?
De vragen en opdrachten zijn het belangrijkste spelelement. Daarom
is hier goed over nagedacht. De vraag- en opdrachtkaartjes bestaan
ieder uit drie verschillende vragen of opdrachten, op volgorde van
moeilijkheidsgraad. De eerste ronde is redelijk algemeen, maar er is
steeds meer diepgang in de vraagstelling. De opdrachten bouwen op
van algemeen, naar eerlijkheid, naar vertrouwen.
De vragen en opdrachten hebben af en toe een culturele relevantie,
maar meer dan de helft gaat over de persoon zelf. Hier is bewust
voor gekozen, omdat ik uit eigen ervaring weet dat het leren kennen
van een internationale student vaak begint met hele basic vragen,
zoals waar je vandaan komt. Ook weet ik uit eigen ervaring dat
verdere informatie helemaal niet zo belangrijk en relevant is als je
iemand uit een ander land leert kennen. Deze dingen zijn namelijk
niet bepalend in de onbewuste, interne beslissing of jij en die
persoon goed bij elkaar passen voor een vriendschap. Het draait veel
meer om persoonlijkheid en interesses.
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Er is gekozen om de vragen en opdrachten uit de drie rondes op één
kaartje te zetten. Dit is zodat er zo min mogelijk kaartjes zijn en
de stapel gebruikt kan blijven worden. De kans dat je bijvoorbeeld
twee keer dezelfde opdracht met precies dezelfde persoon moet
uitvoeren, is daardoor beperkt. Wanneer het spel met 12 spelers
gespeeld wordt, wordt deze kans natuurlijk wel groter. Er zullen
daarom nog zeker wat kaartjes bijgemaakt moeten worden voor het
uiteindelijke ontwerp.
Waarom verzamel je fun facts van een persoon op een paspoort?
Het doel binnen het spel zelf is om 10 "fun facts" te verzamelen op
een paspoortkaart. In het eerste prototype verzamelde je de
antwoorden op vooraf geselecteerde vragen. Dit voelde erg beperkend
en daarnaast werd het spel hierdoor eigenlijk onmogelijk om nog eens
te spelen met de zelfde persoon. Door fun facts te moeten
verzamelen, leer je nog meer over de persoon, zonder dat dit een
vast template heeft. Daarnaast is het hierdoor mogelijk om het spel
een tweede keer te spelen met dezelfde persoon, omdat je dan
simpelweg het paspoort van iemand anders kiest, of andere funfacts
weggeeft. In het eerste prototype verzamelde je ook van meerdere
mensen deze sterren. Het draagt bij aan de herspeelbaarheid dat je
nu maar één paspoort moet invullen.
Waarom sterren verzamelen?
De "meetgraad" van het verloop van het spel is het verzamelen van
sterren en deze inwisselen voor de fun facts. Waarom zou je dan niet
gelijk de fun facts verzamelen? Dit is om een extra game mechanic
toe te voegen in het spel. Een rechte lijn van start naar finish, is
niet zo leuk en geeft minder het gevoel van een beloning als wanneer
het om een lijn met obstakels gaat. In dit geval zijn de obstakels
dat je eigen prestaties en de mening van anderen bepalen of je wel
of geen ster verdient en het vakje "steel een ster" voegt hier een
extra obstakel aan toe. Ik heb gekozen voor sterren, omdat een ster
bij een stukje informatie aangeeft dat dit belangrijke informatie
is. Dat is in dit spel ook het geval.
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Waarom een rad met kleuren?
Op een aatal opdrachtkaartjes staat "spin the wheel", om te bepalen
met wie je de opdracht uitvoert. Door de spelers hier niet zelf de
keuze in te geven, wordt voorkomen dat spelers steeds dezelfde
persoon kiezen. Het doel is dat de hele groep elkaar op een
gelijkwaardig niveau leert kennen. Spelers voortrekken past hier
niet bij.
Er is gekozen voor een rad, omdat dit de minste onnodige tijd in
beslag neemt. Er is ook een kleurendobbelsteen en het trekken van
een kaartje overwogen. Het trekken van een kleurenkaartje kost
echter onnodige tijd en brengt met zich mee dat er nog een stapel
kaartjes bij zou komen. Dit vond ik onnodig, want ik wil het aantal
onderdelen van het spel zo klein en simpel mogelijk houden. Een
kleurendobbelsteen werkte in het eerste prototype, omdat ik dat heb
ontworpen voor maximaal 8 personen. Een dobbelsteen met 8 vlakken
zou daarom werken. Maar in het tweede prototype, koos ik ervoor om
het maximaal aantal spelers aan te passen naar 12. Een dobbelsteen
met 12 vlakken vond ik iets te ongewoon en daarom koos ik voor het
rad. De kleuren die ik heb gekozen voor het ontwerp zijn zachte en
liefelijke, maar vrolijke kleuren. Dit straalt een vertrouwelijke
omgeving uit, maar zorgt er ook voor dat het speels blijft.
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Waarom maximaal 12 spelers?
Om uit te leggen waarom ik het spel voor maximaal 12 spelers heb
ontworpen, is het handig dat ik mijn beeld van de situatie schets
waarin het spel ingezet zou kunnen worden.
Gedurende mijn afstudeertraject, heb ik in nauw contact gestaan met
de leden van ESN Network in Nederland, het netwerk voor Europese
studenten, door Nederlandse studenten. De Nederlandse studenten in
dit netwerk stellen zich vrijwillig beschikbaar om Europese
studenten in Nederland op weg te helpen. Zelf ben ik sinds begin
vorig schooljaar ook deel van dit netwerk en attendeer verschillende
(de laatste tijd vooral online) bijeenkomsten. Dit jaar was de intro
van de nieuwe internationale studenten online, maar het vooruitzicht
is dat dit volgend jaar weer fysiek zal plaatsvinden. Ik denk dat
mijn spel perfect aansluit bij zo'n introductie event van ESN. Het
doel van dit event is natuurlijk ook het leren kennen van elkaar. Nu
wordt dat vooral gedaan aan de hand van willekeurige matches van
buitenlandse studenten met Nederlandse "buddies". Soms werkt dat en
vind je een klik, maar zoals ik dit jaar ervaar is er geen klik en
werkt dit willekeurige matchsysteem dus niet zo goed.
Ik zie voor me dat mijn spel op het introductie evenement gespeeld
wordt, om het eerste contact tussen studenten te creëren en
studenten zelf de kans te geven om een soort "matches" te vinden. Er
zal bijvoorbeeld een gezamelijk presentatie gehouden worden, waarna
iedereen de kans krijgt om even met elkaar te praten. De onderwerpen
die dan worden besproken, zullen waarschijnlijk niet zo diepgaand
zijn. Dan kan het bestuur mensen bij elkaar zetten in groepjes om
het spel te gaan spelen. Zo leren zij elkaar echt wat beter kennen
en kunnen zij daarna zelf groepjes vormen met buddies. De matches
zijn dan niet meer willekeurig en de kans dat er vriendschap uit
ontstaat wordt daarmee een stuk groter.

ONTWERP KEUZES EN POSITIONERING

76

Terug naar de reden dat ik voor maximaal 12 speler heb gekozen. Op
een introductie evenement zijn veel studenten aanwezig. Aan het
begin van dit schooljaar waren er 40 studenten aanwezig bij het
online event. Ik denk dat hoe kleiner het groepje studenten wat het
spel speelt is, hoe minder kans en keuze er is om een goede match
voor een buddy te vinden. Het spel is daarnaast een stuk minder leuk
met minder mensen, omdat je met minder mensen sneller over elkaar
leert, maar minder interactie met elkaar hebt. Wanneer het spel met
12 personen gespeeld wordt, heb je input in de gesprekken van 12
personen. De reden dat het spel niet met de hele groep gespeeld
wordt, is omdat dit niet behapbaar meer zou zijn. Het is dan een
stuk minder persoonlijk. Ik denk dat 12 spelers een goede balans is.
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Gedurende het afstudeertraject heb ik heel wat mentale tegenvallers
gehad. Het viel me erg zwaar om volledig zelfstandig, vaak zonder
medestudenten om me heen, mezelf toch te blijven motiveren. De
stress en mijn negatieve zelfbeeld probeerde ik te ontvluchten door
heel veel te gaan werken bij mijn bijbaan. Het werd daardoor
makkelijker voor mij om alle tijd die ik vrij had, aan het
afstuderen te besteden. Toen dit me allemaal teveel werd, klapte ik
helemaal dicht.
Naar mijn mening heb ik de sturing die ik toen kreeg van mijn
vriendinnen, moeder en school, heel erg nodig gehad. Zonder hen, had
ik waarschijnlijk nooit tot dit einde gekomen. Ik wil hen daarom
enorm bedanken voor de steun en het geloven in mij, wanneer ik dat
zelf niet deed. Ondanks dat ik af en toe de hoop even kwijt was, ben
ik trots op het resultaat wat ik nu heb neergezet.
In de aankomende tijd wil ik het spel graag nog testen met het
maximale aantal spelers. Daarvoor zal het aantal kaarten ook
vergroot moeten worden. Daarnaast wil ik graag kijken of en wat de
mogelijkheden zijn om de vorm van "beloning" in het spel passender
te maken.
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Could you tell me a bit more about your story and reasons to move to
the Netherlands?
I moved to the Netherlands only recently because my partner
lives here. I have spent years doing long distance but finally
decided to make the move to be with him.
I first moved to Netherlands with my best friend for 2 months
after I finished high school. We came to The Hague because we
really liked the bar culture and the chill vibe of Scheveningen
as well as visiting Dutch friends. After the summer I came back
to NL to start my studies.
After the war in Syria, we moved to Iraq for safety. My dad got
ill so we planned to go to Germany, but that didn’t work. After
we got stuck in Turkey, my dad came to the Netherlands alone,
only to later reunited with the rest of us.
I thought the country and the language are really beautiful, so
I decided to study here.
I wanted to see more of the world than just my home country. I
looked up different job offers and found some in various
countries. Ultimately, I got a job in the Netherlands.
Ik ben verhuisd naar Nederland, omdat ik in Suriname geen werk
kon vinden in mijn vakgebied en omdat mijn familie die al in
Nederland woonde aangaven dat er in Nederland meer opties zijn
voor een betere toekomst.

BIJLAGE 1: ENQUÊTE
Do you think you need Dutch in order to function better in this
country and its society? Why?
Yes, it’s easier to communicate in daily life from just reading
signs to having a simple conversation at the bus stop.
Yes and no. It would be helpful to understand everything even
better, even though many people here speak English quite well.
Yes and no, because everyone speaks English so it’s easy to
communicate. However, it would be good for me to know Dutch just
to find my way around easier, for example in supermarkets, train
stations, malls, etc.
Yes and no. I feel like it is really easy to live here
temporarily without speaking any Dutch, but for a more genuine
and deep connection and to fully integrate, it is necessary to
pick up at least a bit of Dutch (to be able to participate in
local events etc.)
Yes, Dutch people prefer speaking in Dutch, I feel like if I
learned it, I would have more Dutch friends.
Yes, I think it helps me a lot to speak Dutch since I want to
fully include myself and for most people, I think it’s just
easier to understand.
No, I don’t need it necessarily since most people speak English
well enough. It’s nice to talk in a country’s mother tongue
though, especially when it comes to kids/elder people/etc. who
might not speak English fluently. I plan to learn Dutch fluently
in the next year or so since I want to be able to talk with
everyone.
Yes, I think speaking Dutch would help a lot to integrate with
Dutch people. I experienced Dutch students prefer to speak their
language even when I was near, so I had to ask for translations
many times. It may be obvious you prefer to speak your mother
tongue, but it makes non-Dutch people feel excluded. Also
knowing the language would help understand the history of some
places, for example, description of monuments.
Not necessarily, but you do have an advantage if you speak
Dutch.
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Where did you learn Dutch and/or how did you come in contact with
the Dutch lessons?
I’ve learned little pieces of Dutch from the other students.
They also gave me some Dutch artists to listen to and some films
and series to watch and it really helped to understand the
language and the culture better!
University had Dutch classes.
My partner has been teaching me Dutch, so I haven’t actually had
proper lessons. I picked it up quite quickly from being around
him and his family and friends.
I worked in a Dutch surf camp and used to date a Dutch guy, so I
picked up a lot naturally (my mother language is German so that
helped a lot). I still don’t speak fluently though.
My Dutch isn’t good, but the government provided classes for
refugees like me.
I learned Dutch through classes from my school and through the
friends that I had met online before I came here. They practised
the language with me.
I studied it myself with Duolingo. Now I mostly try to learn
more using the internet and by talking with people in person.
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In what way did you receive more information about integration?
Internet.
Through immigration services.
Local friends.
As a refugee, an organization called COA helps you out.
Through my friends who guided me through and gave me
information.
I looked the Dutch culture etc. up on the internet and got some
flyers with information.
I was reading about Dutch attitude to foreigners on websites
like Dutch Review and Quora. I was also talking with friends
living here for a longer time.
Family and friends helped me. I haven’t attended any information
gatherings and such.
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Why do you (not) feel as if the Netherlands is your home country?
It's like a second home.
Because the people are welcoming.
I've only been here for less than a year and am still getting
used to the novelty of living in the Netherlands.
I still don't speak the language well enough to have random
conversations with my neighbours etc.
Because it's accepting and understanding, less racism than other
surrounding countries.
I feel very welcome here, the people are nice to me and I found
a job and flat that I really like. Also, my friends, of course,
I wouldn't want to miss them for anything.
Because of not having a lot of contact with local people.
I build a family and a life here. I’ve been here for so long
that it really feels like home.
I haven't been here long enough, and I won't stay permanently.
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Why do you (not) feel as if you're part of the Dutch society?
Not yet, everyone has been very welcome, but I feel like I need
some more years here to really be part of the Dutch society.
Because I haven‘t been here for too long.
I try my best to fit in, and everyone I've encountered is quite
accepting of foreigners coming to live in the Netherlands. Even
if I were to feel like an outcast, the people surrounding me
would make me feel as if I've been living here for years.
I have no idea about Dutch politics and school systems etc.
People always help me out, and I help back of course.
I feel like I could integrate myself more and get to know more
people.
I think I feel part of society mostly thanks to my job. I got to
know lots of people thanks to it. Of course, I don't feel 100%
as part of the society since I still struggle with the Dutch
language from time to time but I'm sure I'll manage that as
well.
Not speaking Dutch, not knowing a lot of history.
Ik woon en werk hier, dus draag ook mijn steentje bij aan de
maatschappij. Ondanks dat je voor anderen toch gauw een
'buitenlander' bent.
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BIJLAGE 1: ENQUÊTE
What do you think is missing in the process of integration in the
Netherlands now?
When you move it's up to you to make contacts and figure a lot
of stuff out, it would be nice to maybe have a resource that
really helps with this.
More Dutch contacts would be nice.
My in-laws have been helping me integrate, but I would like to
follow some classes to properly integrate. I've tried looking
for Dutch courses, but haven't been able to find an affordable
one, that is local. Maybe more courses available, via different
instances (either that or I haven't done my research properly).
Maybe more general information for international students (as
our integration really depends on our friends and it is easy to
live in an "international bubble").
I miss personal assistance. I didn't know whom to turn to when I
had questions and didn't have any friends yet. I had to Google
everything on my own. I think it'd also awesome to have a little
"cheat sheet" or an app or something where I could just look up
different kinds of information or what to consider when dealing
with other people since the cultural differences are a lot more
prominent than I thought beforehand.
More possibilities to get in touch with people and the culture.
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IND – Immigratie- en Naturalisatiedienst [23]
IND is de eerste instantie waar immigranten naar
toe kunnen met praktische vragen over hun verblijf,
werk, studie etc. IND voert het vreemdelingenbeleid
in Nederland uit. Dat betekent dat de IND alle
verblijfsaanvragen beoordeelt van mensen die in
Nederland willen wonen of die graag Nederlander willen worden. Het
kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land
en die daarom hier asiel aanvragen, maar ook om mensen die hier
willen werken, studeren, of een gezin willen vormen met iemand die
hier al woont. Daarnaast behandelt de IND naturalisatieverzoeken van
mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen en
daarom een Nederlands paspoort willen aanvragen.
IamExpat [24]
IamExpat is een Engelstalig mediaplatform
voor internationals in Nederland en Duitsland en biedt up-to-date informatie, nieuws,
vacatures, huisvestingsdiensten, evenementen en lifestyle-tips.
IamExpat organiseert ook de jaarlijkse IamExpat Fair in Amsterdam en
Den Haag; een internationaal eendaags evenement bedoeld om de
expatgemeenschap in Nederland te verbinden en te ondersteunen.
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Erasmus Student Network (ESN) [25]
ESN is de grootste interdisciplinaire
studentenvereniging in Europa. ESN werkt aan
het creëren van een mobielere en flexibelere
onderwijsomgeving door de studentenuitwisseling op
verschillende niveaus te ondersteunen en te ontwikkelen, en door ook
een interculturele ervaring te bieden aan studenten die geen toegang
hebben tot een periode in het buitenland.
De belangrijkste focus van ESN ligt op huidige
uitwisselingsstudenten, die vaak problemen hebben (en zich verlaten
voelen) in hun nieuwe omgeving. Daarom biedt ESN hulp bij
academische, sociale en praktische integratieprocessen. Dit gebeurt
voornamelijk via activiteiten in de lokale afdelingen. Daarnaast
hebben veel secties buddy-systemen geïntroduceerd, die de
internationale studenten vooral helpen bij academische en praktische
integratie.
Meetup [26]
Meetup is een platform/app voor het zoeken en
opbouwen van lokale gemeenschappen. Mensen
gebruiken Meetup om nieuwe mensen te ontmoeten,
nieuwe dingen te leren, steun te vinden, hun
comfortzones te verlaten en samen hun passie te volgen.
Facebook groepen
Er zijn verschillende groepen op Facebook waar expats die in
Nederland wonen zich verzamelen. Leden vragen hier tips aan elkaar,
delen ervaringen etc. Het community-gevoel is in deze groepen erg
groot, maar het nadeel van de Facebook groepen is dat dit allemaal
expats zijn. Je ontmoet hier als expat dus niet zo zeer locals. Het
gevoel ergens bij te horen (bij deze groep expats) en hiermee kunnen
relateren, helpt voor veel mensen wel tegen het gevoel van
eenzaamheid, waar veel expats mee kampen.
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YouTube-community
Ook op YouTube is een grote gemeenschap te vinden van expats in het
algemeen. Dit zijn een aantal video’s waar ik voor mij interessante
informatie uit gehaald heb.
The Expat Experience in The Netherlands - Immigration and
Integration to Dutch Life: https://www.youtube.com/watch?
v=AdmUx0hJPEA
Deze vrouw is naar Nederland verhuisd voor haar vriend. Ze kreeg
hier een baby en bleef hier met het kind gerelateerde visa. Ze woont
in Gelderland, dus is niet omringd met heel veel andere expats.
Daardoor heeft ze niet veel immigranten om zichzelf mee te
relateren. Dit zijn voor haar des te meer redenen om lokale mensen
te leren kennen en Nederlands te leren. Ze woont nu 8,5 jaar in
Nederland, maar kan tot nu toe nog niet veel Nederlands. Ze gaat
over een paar maanden een taalcursus doen, omdat ze merkt dat
Nederlands erg belangrijk is om meer contact te vinden met lokale
mensen. Op dit moment heeft ze vooral profijt van het support system
van haar man. Dit heeft haar geholpen met integreren. Maar ze heeft
zelf nog geen eigen support systeem en ze voelt zich daardoor nog
niet geheel onafhankelijk. Ze is huismoeder en heeft daardoor ook
niet veel mogelijkheden zoals werk of de basisschool waar ze
contacten kan leggen. Ze voelt zich hierdoor vaak alleen.
Is it easy to make Dutch friends? - https://www.youtube.com/watch?
v=_K2DWwhtV0o
Hoe word je vrienden met Nederlanders? ... oftewel: hoe stap je uit
de expatbubbel? - https://www.youtube.com/watch?v=vHXSbR6sFuM
In deze video’s worden verschillende expats gevraagd hoe zijn
vrienden maken in Nederland. Ze zijn het allemaal eens dat taal
prioriteit blijkt te zijn bij het maken van lokale vrienden, ondanks
dat Nederlanders goed Engels spreken.
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Is Making Dutch Friends HARD? | Life in the Netherlands https://www.youtube.com/watch?v=of5G5fV09n4
Wat deze vrouw zegt, is dat er twee gemeenschappen zijn. De
Nederlanders en de expats, beide groepen zijn erg “insulair” volgens
haar belevenis. Wat betekent dat het lastig is om op het
middengebied te komen: vriendschap. De vrouw in deze video heeft een
Nederlandse partner, waardoor ze een soort “free pass” heeft naar
een Nederlandse gemeenschap (de vrienden van haar partner). Bij veel
arbeidsmigranten of familiemigranten is dit het geval, maar bij de
meeste exchange studenten is dat niet zo. Voor hen is het doordoor
extra moeilijk om in een Nederlandse gemeenschap terecht te komen.
“Meeting Dutch people gives you more insights into Dutch customs”,
aldus deze vrouw.
Exchange students hebben wel hun klasgenoten, maar vormen desondanks
toch vaak kleine groepjes met andere internationale studenten.
Hierdoor komen zij terecht in een soort internationale bubbel, waar
het lastig is om uit te komen.
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Ik heb soms wel eens moeite met accenten en dialecten. Zoals
Nederlanders een Amsterdams of Rotterdams accent nadoen, doen ze
dat in Engeland ook. In het begin snapte ik vaak niet waar ze
het over hadden. Langzaamaan leer ik dit wel.
Er zijn een heleboel spreekwoorden die in het Engels net iets
anders zijn dan in het Nederlands. Daar moet ik heel erg aan
wennen.
Het gastgezin en de mensen in het dorp hebben veel inside jokes
onderling. Ik ben hier geen onderdeel van. Dit kan natuurlijk
liggen aan dat ik Nederlands ben maar het ligt ook voor een deel
aan dat ik nog niet zo lang in Engeland ben.
Ik mis af en toe het contact over typisch Nederlandse dingen.
Hier moest ik als het ware een beetje afstand van doen. Veel van
die typisch Nederlandse dingen gaan over eten. Ik zeg wel eens
dat ik de kroketten en frikandellen mis, maar de Britten weten
natuurlijk niet echt waar het dan over gaat, hoewel ze het
concept ondertussen wel een beetje begrijpen.
Er zijn ook best veel jeugdsentimenten die zij natuurlijk niet
kennen. Als ik in Nederland in mijn vriendengroep opeens K3
quote, zingt iedereen mee. Dat hoef ik hier natuurlijk niet te
verwachten. Maar zij hebben weer andere dingen. Gelukkig zijn er
ook veel kinderprogramma’s die we wel allebei kennen, zoals de
Telletubies of Spongebob ofzo.
Je bent nieuw in een land, in een dorp en in een gezin. Mensen
moeten aan je wennen en andersom. Ik heb het geluk dat ik in een
heel fijn gastgezin in een dorp woon, waar iedereen heel fijn
met me om gaat. Ik heb ook een tijdje in Leeds gewoond en merkte
daar heel erg dat deze stadse mensen veel minder interesse in me
toonden. In dit dorp kent iedereen elkaar, waardoor ze mij ook
heel snel betrekken in gesprekken. In de stad ben je niemand en
doet niemand moeite om je te leren kennen. In het halfjaar dat
ik in Leeds woonde, heb ik misschien maar één keer met mijn
buurman gesproken. Dat kan ik me hier in het dorp echt niet
voorstellen.
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Ik denk dat het mij heel erg heeft geholpen dat ik in een
gastgezin woon. Hierdoor word ik veel meer betrokken in sociale
situaties en ben ik veel meer betrokken bij de échte Engelse
cultuur.
Ik mis wel het fietsen. Dat is hier echt heel anders. Het is een
stukje vrijheid om in Nederland heel makkelijk van het ene dorp
naar het andere drop te kunnen fietsen. Of überhaupt naar de
supermarkt.
Over vervoer gesproken: de treinen werken hier ook heel anders.
Ze zijn hier echt krakkemikkig. Wat ik bedoel met krakkemikkig:
Er zijn gevallen bij dat wanneer je onder een tunnel door gaat,
dat de deuren half opengaan. Er is geen wifi, alleen maar enkel
(dus geen intercity lay-out) geen afgesloten coupés. Ze zijn
echt altijd met minimaal 10 minuten te laat. Ik heb het zelfs
mee gemaakt dat een trein geannuleerd werd omdat de chauffeur
gewoon niet op kwam dagen. Het is in Nederland dus nog lang niet
zo slecht. Het enige positieve aan de trein in Engeland is dat
er overal stopcontacten zitten.
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Age
Level of Education
Origin
Hobbies and interests

18 to 24 years
Bachelor’s degree
EU-/EFTA
Going out, clubbing, drinking with
friends, boardgames, going for a
walk, drawing and painting,
listening to music, going to
festivals and concerts, going to
the gym.

Residence
Living conditions

(International) student housing.
Single room, shared kitchen and
bathroom. Not cooking and/or
eating together with the other
students in the house.

“The student is motivated to learn Dutch but is not actively
involved in this. They see a future in the Netherlands and wants to
integrate but is not sure how. They would like to belong to a Dutch
group of friends but does not make any moves themselves to join
one.”
Brief summary of a weekday in their life:
Waking up around 8 or 9 am. Getting dressed in own room. Going to
the shared kitchen to make breakfast. Saying good morning (in Dutch)
to their housemates and having a very short global conversation in
English. Going to school by bike or bus and having classes in
English. At school spending their breaks with fellow international
students. After school, they might go to the gym by themselves or
with a fellow international student. They might have an evening with
their Dutch housemates. They would talk in English but later almost
always switch back to Dutch without thinking. On evenings like this,
they most often play board games or card games and drink.
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Preferred methods of communication and media:
Text Messaging (WhatsApp)
Face-to-face
Facebook groups (mostly used to find fellow international
students)
YouTube (mostly used to find tips and tricks and for fun)
Snapchat and Instagram (mostly used to stay in contact with
their people at home)
They gain information by:
The internet
Duolingo
Music and movies
Fellow (international) students
School
International events
Criteria for success:
The student is actively learning Dutch with the help of Dutch
friends. They see a future in the Netherlands and are actively
working on their own integration by learning more about Dutch people
and culture every day. They have a friend group of other
international students with whom they can relate, but they also have
a group of Dutch friends, who help them integrate faster, stay
motivated to learn Dutch and teach them more about the culture.

BIJLAGE 5: PERSONA
Challenges:
Doesn't know Dutch well enough to properly communicate.
Doesn't really try or know how to become friends with a Dutch
group of friends.
Is stuck in a bubble with fellow internationals.
Feels like the Dutch don’t need another friend.
Needs:
(Basic) knowledge of the Dutch language
Support from Dutch friends
Wants:
For it to be easier to get in contact with Dutch students, more
opportunities to meet local people.
Personal assistance, someone to turn to with practical
questions.
More insights into cultural differences and how to deal with
Dutch people.
English spoken events with locals.
Values:
Helpfulness
Open personalities
Hospitality
Making them feel comfortable
Fears:
Dutch people don’t need a new friend, because their agenda is
already so full.
Feeling annoying for asking them to translate continually.
Feeling like an outsider in a group of Dutch friends.
Fear of missing out because of not knowing Dutch well enough.
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Deel 1
1. Met wie op deze wereld zou je weleens willen dineren?
2. Zou je beroemd willen zijn? En waarmee dan?
3. Oefen je weleens een telefoontje voordat je gaat bellen? Waarom?
4. Wat betekent een ‘perfecte’ dag voor jou?
5. Wanneer zong je voor het laatst toen je alleen was? En waar
iemand bij was?
6. Als je 90 jaar zou worden en je had de keuze om de laatste 60
jaar de geest óf het lichaam van een 30-jarige te hebben, wat
zou je kiezen?
7. Heb je een geheim idee over hoe je zult sterven?
8. Noem drie dingen die jij en je partner gemeen lijken te hebben.
9. Waarvoor ben je dankbaarst in je leven?
10. Wat had je graag anders gezien aan je eigen opvoeding?
Deel 2.
1. Vertel je partner in vier minuten zo gedetailleerd mogelijk je
levensverhaal.
2. Als je morgen wakker zou worden met een nieuwe kwaliteit of
mogelijkheid, welke zou je dan kiezen?
3. Als een kristallen bol je de waarheid over jezelf, je leven, de
toekomst of iets anders zou laten, wat zou je dan willen weten?
4. Is er iets waarvan je al heel lang droomt? En waarom heb je het
nog niet gedaan?
5. Wat is het grootste dat je bereikt hebt in je leven?
6. Wat vind je het belangrijkste in een vriendschap?
7. Wat is je dierbaarste herinnering?
8. Wat is je ergste herinnering?
9. Als je wist dat je over een jaar zou overlijden, zou je dan iets
veranderen aan je huidige leven? Waarom?
10. Wat betekend vriendschap voor je?
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Deel 3.
1. Welke rollen spelen liefde en genegenheid in je leven?
2. Noem vijf positieve eigenschappen van je partner.
3. Hoe close en warm is je familie? Denk je dat jouw jeugd fijner
was dan die van de meeste andere mensen?
4. Hoe denk je over de relatie met je moeder?
5. Maak elk drie ware ‘we’-statements. Bijvoorbeeld: ‘We zitten in
deze kamer en we voelen…’
6. Maak deze zin af: ‘Ik wilde dat ik iemand had waarmee ik … kon
delen.’
7. Deel iets dat belangrijk is om over jou te weten.
8. Vertel je partner wat je leuk vindt aan hem/haar. Wees heel
eerlijk, zeg iets wat je waarschijnlijk niet zou zeggen tegen
iemand die je net hebt ontmoet.
9. Deel het beschamendste moment in je leven.
10. Wat was de laatste keer dat je in het bijzijn van een ander
huilde? En dat je huilde toen je alleen was?
Deel 4.
1. Vertel je partner iets wat je leuk aan hem/haar vindt.
2. Wat is te serieus om grappen over te maken?
3. Als je vanavond zou sterven: waarvan zou je het meest spijt
hebben dat jet niemand hebt verteld waarom heb je het niet
verteld?
4. Je huis, met alles wat je bezit, staat in brand. Nadat je
geliefden en huisdieren gered zijn, heb je nog tijd om een ding
te redden. Wat zou dat zijn? Waarom?
5. Van wie van al je familieleden zou je het ergst vinden als hij
of zij stierf? Waarom?
6. Vertel een persoonlijk probleem en vraag je partner hoe hij of
zij ermee om zou gaan. Vraag ook hoe je partner zich voelt bij
het probleem dat je gekozen hebt.
En tot slot: kijk elkaar vier minuten onafgebroken in de ogen zonder
iets te zeggen.
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Part 1.
1. Who in this world would you like to dine with and what would you
eat?
2. If you were a local celebrity, why would you be famous?
3. Do you ever practice making a phone call before calling? Why
4. What does a "perfect" day look like to you?
5. When was the last time you sang? What song did you sing?
6. If you were to choose of having the mind or body of a 30-yearold for the last 60 years of your life, what would you choose?
7. Do you have a secret idea of how you will die?
8. Name three things you and the person opposite to you seem to
have in common.
9. What are you most grateful for in your life?
10. What would you have liked to see different about your own
upbringing?
Part 2.
1. What element of your own culture do you think the other culture
should also address? Which element of your culture do you think
the other culture does better?
2. Tell the person opposite you your life story in as much detail
as possible in four minutes.
3. If you woke up tomorrow with a new quality or opportunity, which
one would you choose?
4. If a crystal ball were to let you know the truth about yourself,
your life, the future, or something else, what would you like to
know?
5. Is there anything you have been dreaming of doing for a long
time? And why haven't you done it yet?
6. What is the greatest achievement in your life?
7. What do you find most important in a friendship?
8. What is your fondest memory?
9. What is your worst memory?
10. If you knew you would die in a year, would you change anything
about your current life? Why?
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Part 3.
1. What does friendship mean to you?
2. Name five positive qualities of the other person.
3. How close and warm is your family? Do you think your childhood
was better than most other people's?
4. How do you feel about your relationship with your parents?
5. Make three true "we" statements each. For example: "We are in
this room and we feel ..."
6. Complete this sentence: "I wish I had someone I could share …
with."
7. Share something important to know about you.
8. Share the most embarrassing moment in your life.
9. When was the last time you cried in front of someone else? And
that you cried when you were alone?
10. What's too serious to joke about?
Part 4.
1. Tell your partner something you like about him/her. Be very
honest, say something you wouldn't say to someone you just met.
2. If you were to die tonight, what would you most regret not
telling anyone and why didn't you tell?
3. Your house, with everything you own, is on fire. After your
loved ones and pets are rescued, you still have time to save one
thing. What would that be and why?
4. Of all your family members, who would you most dislike if he or
she died? Why?
5. Share a personal problem and ask your partner how he or she
would deal with it. Also, ask how your partner feels about the
problem you have chosen.
6. How do you feel about each other after this experiment?
7. Do you feel like you know the other person? Grade from 1 to 10.
8. Describe the other person as well as you can in 2 minutes.
9. Do you think the experiment helped to understand each other
better?
10. Do you want to know more about the other person after this
experiment? Why?
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BIJLAGE 10: VRAGEN PROTOTYPE
Deel 1: Laag 1
1. Hoe heet je?
2. Hoe oud ben je?
3. Wanneer ben je jarig?
4. Heb je broers/zussen?
5. Waar kom je vandaan?
6. Wat zijn je hobby’s?
7. Wat studeer je?
8. Werk je en zo ja, wat doe je?
9. Heb je huisdieren?
10. Wat is je favoriete kleur?
Deel 2: Laag 2
1. Wat is je meest afgespeelde liedje?
2. Wat is je favoriete indoor/outdoor activiteit?
3. Wat is je favoriete seizoen?
4. Wat is je meest ongewone talent?
5. Van welke rare voedselcombinaties geniet je echt?
6. Wat is het raarste dat je ooit hebt gegeten?
7. Wat was je favoriete eten toen je klein was?
8. Wat is één van de beste feestjes waar je ooit geweest bent?
9. Wat was de laatste film, tv-programma of boek waarbij je moest
huilen?
10. Wat deed je vroeger toen je nog klein was waardoor je in de
problemen kwam?
11. Wat is het beste/slechtste cadeau dat je ooit gegeven/gekregen
hebt?
12. Wat was het eerste dat je kocht van je eigen geld?
13. Welk verhaal vertelt jouw familie altijd over jou?
14. Wat is de domste manier waarop je gewond bent geraakt?
15. Wat mis je het meeste aan het kind-zijn?
16. Wat is de vreemdste traditie die uw gezin heeft?
17. Wat is je meest gênante jeugdherinnering?
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Deel 3: Laag 3
1. Who in this world would you like to dine with and what would you
eat?
2. If you were a local celebrity, why would you be famous?
3. Do you ever practice making a phone call before calling? Why?
4. What does a "perfect" day look like to you?
5. When was the last time you sang? What song did you sing?
6. If you were to turn 90 and had the choice of having the mind or
body of a 30-year-old for the last 60 years, what would you
choose?
7. Do you have a secret idea of how you will die?
8. What are you most grateful for in your life?
9. What would you have liked to see different about your own
upbringing?
10. What element of your own culture do you think the other cultures
should also address? Which element of your culture do you think
the other culture does better?
11. What do you find most important in a friendship?
12. If you knew you would die in a year, would you change anything
about your current life? Why?
13. Is there anything you have been dreaming of doing for a long
time? And why haven't you done it yet?
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Deel 4: Laag 4
1. If you woke up tomorrow with a new quality or opportunity, which
one would you choose?
2. If a crystal ball were to let you know the truth about yourself,
your life, the future, or something else, what would you like to
know?
3. What is the greatest achievement in your life?
4. What is your fondest memory?
5. What is your worst memory?
6. Als je een geest zou ontmoeten die je drie wensen aanbood, wat
zou je dan wensen?
7. What does friendship mean to you?
8. How close and warm is your family? Do you think your childhood
was better than most other people's?
9. How do you feel about your relationship with your parents?
10. When was the last time you cried in front of someone else? And
that you cried when you were alone?
11. If you were to die tonight, what would you most regret not
telling anyone and why didn't you tell?
12. Wat zullen de mensen zeggen op uw begrafenis?
13. Your house, with everything you own, is on fire. After your
loved ones and pets are rescued, you still have time to save one
thing. What would that be and why?
14. Of all your family members, who would you most dislike if he or
she died? Why?
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Funvragen
1. Wat is de belangrijkste sport in jouw land?
2. Hoe ziet sportles er uit bij jou op school?
3. Met welke sport groeit iedereen in jouw land op?
4. Is het acceptabel om van school af te gaan in jouw cultuur?
5. Tot welke leeftijd ben je verplicht om naar school te gaan in
jouw land?
6. Hoe ziet een typische middelbare schooldag eruit in jouw land?
7. Hoe oud ben je als je mag werken in jouw land?
8. Is het in jouw land normaal voor mannen en vrouwen om evenveel
te werken?
9. Hoeveel kinderen heeft een gezin gemiddeld in jouw land?
10. Op welke leeftijd krijgen de meeste vrouwen kinderen in jouw
land?
11. Hoe ziet vriendschap er voor jou uit?
12. Wat is je favoriete vakantiebestemming en waarom?
13. Naar welk land zou je heel graag nog eens naar toe willen en
waarom?
14. Wat is je favoriete transportmiddel?
15. Zomer of winter?
16. Wat is de belangrijkste maaltijd van de dag in jouw land en wat
eet je dan?
17. Op welke tijden is het normaal om te eten in jouw land?
18. Welk muziekgenre wordt er het meest beluisterd in jouw omgeving?
19. Welke talen leer je op school in jouw land?
20. Wat is de grootste religie in jouw land?
21. Wat is je favoriete culturele holiday en hoe vier je dat?
22. Wat is de raarste regel in jouw land?
23. Tel je je stappen?
24. Welke liedjes zitten er in de soundtrack van jouw leven?
25. Hoe zou je de autobiografie van jouw leven noemen?
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26.Als je een half uur vrije tijd hebt, hoe besteed je die vrije
tijd dan?
27.Wat is het meest ongemakkelijke dat u regelmatig overkomt?
28.Wat is het grappigste dat je een kind hebt zien doen?
29.Wat is de grappigste naam die je kunt bedenken voor een huisdier?
30.Wat is je ergste kamergenoot of huisgastverhaal?
31.Wat is het ergste voedsel dat je ooit hebt gegeten?
32.Welk dier zou het meest angstaanjagend zijn als het kon spreken?
33.Als je de rest van je leven maar één voedsel zou kunnen eten, wat
zou dat dan zijn?
34.Wie of waar zou je rondspoken als je een geest was?
35.Welk guilty pleasure liedje ken je uit je hoofd?
36.Wat zijn je meest en minst favoriete vervoersmiddelen?
37.Welk klusje vind je echt vreselijk om te doen?
38.Als je lid zou worden van het circus, wat zou je circusact zijn?
39.Wat zou je doen als je een dag onzichtbaar was?
40.Als je vast komt te zitten in een lift en je wordt gedwongen maar
naar één nummer te luisteren, wat zou dat dan zijn?
41.Wat is volgens jou het meest onaangenaam klinkende woord?
42.Wat is de grappigste plek waar je ooit in slaap bent gevallen?
43.Als u één ding zonder gevolgen zou kunnen stelen, wat zou dat dan
zijn?
44.Als je met één diersoort zou kunnen praten, welke zou dat dan
zijn?
45.Als u een tijdmachine had, welke tijdsperiode zou u dan bezoeken
en waarom?
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Doen
1. Laat alles zien wat er in je portemonnee zit.
2. Blijf 3 minuten praten zonder te stoppen.
3. Bel iemand op en leg hem/ haar de regels van het monopolie uit.
4. Bel je broer of zus en vertel ze hoe geweldig ze zijn.
5. Vertel ons over je slechtste date in alleen mimespelers.
6. Luister naar je favoriete liedje in je moedertaal en doe mee in
gebarentaal.
7. Zing een couplet van het nationaal volkslied van jouw land.
8. Zet een liedje aan van een zanger van jouw land, dat de anderen
waarschijnlijk kennen. Als één iemand het kent, mag diegene jou
een stervraag stellen.
9. Tel tot 5 in jouw eigen taal. Als de persoon naar keuze dit
correct en verstaanbaar kan herhalen, mag diegene jou een
stervraag stellen.
10. Vertaal een Engels scheldwoord naar jouw eigen taal. Als de
persoon die jij aanwijst raad welk woord het is, mag diegene jou
een stervraag stellen.
11. Beeld het dier uit wat symbool staat voor jouw land. Diegene die
het dier raad mag jou een stervraag stellen.
12. Tell the person opposite you your life story in as much detail
as possible in four minutes.
13. Share the most embarrassing moment in your life.
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Liever dit of dat?
1. Liever onbeperkt sushi voor het leven of onbeperkte taco's voor
het leven?
2. Zou u liever een huid hebben die van kleur verandert op basis
van uw emoties of dat er tatoeages over uw hele lichaam
verschijnen die weergeven wat u gisteren deed?
3. Zou je liever 30 dagen zonder je telefoon gaan of je hele leven
zonder toetje?
4. Zou je liever de beste speler zijn van een verschrikkelijk team
of de slechtste speler van een geweldig team?
5. Zou je liever het populairste kind op school zijn of het slimste
kind op school?
6. Zou je liever opgesloten zitten in een oud gebouw met je vriend
of vriendin of in een pretpark met een beroemdheid?
7. Zou je liever beroemd zijn en een paar schandalen hebben, of zou
je er helemaal niet over praten in de media?
8. Zou je liever een beroemde rockzanger zijn of de volgende
Einstein?
9. Zou je liever een veilige vis zijn in een aquarium of een vis in
de brede, gevaarlijke oceaan?
10. Zou je liever naakt door de straten rennen of een week lang les
krijgen van je moeder?
11. Zou je liever het paparazzikamp in je achtertuin hebben of nooit
beroemd worden?
12. Zou je liever weglopen met een circus of alleen naar een ander
land verhuizen waar je de taal niet spreekt?
13. Zou je liever in een reality tv-programma zijn of intieme
details van je leven aan je moeder moeten onthullen?
14. Zou je liever nooit spelen of altijd verliezen?
15. Zou je liever naar je 20-jarige reünie gaan en niemand herinnert
zich wie je bent of laat iedereen commentaar geven op hoe oud je
eruitziet?
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Liever dit of dat?
16.Zou je liever altijd lachen bij elke begrafenis of altijd huilen
op elk verjaardagsfeestje?
17.Zou u liever zouten of snoepgoed definitief moeten opgeven?
18.Zou je er liever gewoon uitzien, maar altijd de grappigste
persoon in de kamer, of super mooi maar altijd de saaiste persoon
in de kamer?
19.Zou je liever als extreem lui worden beschouwd maar heel veel
vrienden hebben, of zou je als extreem succesvol worden
beschouwd, maar heb je maar één vriend?
20.Zou je liever een autorit van tien uur hebben met iemand die je
absoluut niet kunt uitstaan of een autorit van dertig uur (zonder
pauze) met iemand van wie je absoluut houdt?
21.Zou je liever een extreem onflatteuze foto plaatsen die honderden
likes krijgt, of een super flatterende foto die er maar één als
totaal krijgt?
22.Liever in een wereld leven met of zonder superhelden en
superschurken?
23.Zou je liever getrouwd zijn met een 10 met een slechte
persoonlijkheid of een 6 met een geweldige persoonlijkheid?
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Laag 1
1.What does a typical high school day look like in your country?
2.What is the most important meal of the day in your country and
what do you eat?
3.What is your favourite cultural holiday and how do you celebrate
it?
4.What's the weirdest rule in your country?
5.Who in this world would you like to dine with and what would you
eat?
6.If you were a local celebrity, why would you be famous?
7.What does a "perfect" day look like to you?
8.What element of your own culture do you think the other cultures
should also address and which element of your culture do you think
other cultures do better?
9.What was your favourite food when you were little?
10.What is the strangest tradition your family has?
11.What songs are on the soundtrack of your life?
12.What is the most uncomfortable thing that happens to you on a
regular basis?
13.Which guilty pleasure song do you know by heart?
14.When was the last time you sang? What song did you sing? Sing it!
15.If you were President in your own country, what's the first thing
you would work to change?
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Laag 2
1.If you could steal one thing without consequences, what would it
be?
2.What is your most embarrassing memory?
3.What story does your family always tell about you?
4.What do you find most important in a friendship?
5.If you knew you would die in a year, would you change anything
about your life?
6.If you woke up tomorrow with a new quality or opportunity, what
would you choose?
7.If a crystal ball were to let you know the truth about something
in your life, what would you like to know?
8.What is the greatest achievement in your life?
9.Do you have a secret idea of how you will die?
10.What are you most grateful for in your life?
11.When have you felt the proudest?
12.What’s one thing most people don’t know about you?
13.If you could change one thing about yourself, what would it be?
14.If you had to describe yourself in only three words, what would
you choose? What words do you think your friends would choose to
describe you?
15.What's the best compliment you've ever received?
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Laag 3
1.How close and warm is your family? Do you think your childhood was
better than most people's?
2.What do you think people will say at your funeral?
3.When was the last time you cried in front of someone else and what
was it about?
4.If you were to die tonight, what would you most regret not telling
anyone and why didn't you tell?
5.Your house, with everything you own, is on fire. After your loved
ones and pets are rescued, you still have time to save one thing.
What would that be and why?
6.Of all your family members, who would you most dislike if he or
she died? Why?
7.How do you like to be comforted when you’re sad or upset?
8.What has your hardest goodbye in life been so far?
9.What's the biggest lie you ever told and to whom?
10.How do you deal with stress?
11.When was the last time you were jealous and why?
12.What do you use to cope when you're feeling uncomfortable?
13.What do you want people to feel when they're around you?
14.When do you feel you're most vulnerable?
15.What is your biggest regret in life so far?
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