
EEN CULTUURSENSITIEVE BRIL

Hoe kunnen polariserende onderwerpen zoals migratie en diversiteit 

bespreekbaar gemaakt en aangehaald worden in alle vakken?

Deze presentatie is ontwikkeld in het kader van het Other Talk – Teaching Migration project 
in samenwerking met de International Organization for Migration (IOM) en UAntwerpen.  
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INLEIDING

Wat zijn jouw 
verwachtingen 

over deze 
workshop?
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OP HET PROGRAMMA

1. CONCEPT-
VERKENNING

• Hoe kan je een cultuursensitieve benadering toepassen?

• Welke aanbevelingen en richtlijnen kan je mee in rekening nemen?

• Enkele concrete voorbeelden en tips

2. AAN DE SLAG
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PRAKTISCH

• Wat is framing?

• Rol van framing in beeldvorming

• Cultuursensitiviteit in een interculturele schoolcultuur

Duur van deze sessie: 
• 1 uur conceptverkenning en het ontwikkelen van een

gemeenschappelijke taal
• 1 uur toepassingen en tips



DOELSTELLINGEN

BEWUSTWORDING VAN EIGEN REFERENTIEKADER EN FRAMES

Word ervan bewust dat beeldvorming niet neutraal is en maak dit bespreekbaar. Leer

kritisch nadenken over de representatie van migratie in onze samenleving.

CULTUREELSENSITIEVE BENADERING INTEGREREN

Leer een cultuursensitieve benadering toe te passen op bestaand en nieuw materiaal via

concreet voorbeeldmateriaal, aanbevelingen en een checklist.

4



1.  FRAMING, BEELDVORMING 

EN CULTUURSENSITIVITEIT



FRAMING: EIGEN IDENTITEIT

Tot welke groepen behoor je allemaal? Met een groep bedoelen we een verzameling
mensen die iets gemeenschappelijk hebben. Iedereen behoort tot verschillende
groepen. Sommige groepen vind je belangrijker dan anderen. Zij vormen een groter
deel van je identiteit. Dit zijn meestal groepen waar je trots op bent en waar je je sterk
mee verbonden voelt.

Denk even na tot welke groepen jij allemaal behoort. Kies enkele aspecten van je
identiteit die je het meest definiëren en die je wil delen.
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VOORBEELD IDENTITEIT

Je behoort tot de student-leerkrachten, de Vlamingen, Belgen, moslims, christenen, pianisten,

leden van een jeugdbeweging, vegetariërs, etc.



FRAMING

Wat betekent
“framing” volgens

jou?
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“Framing is het toepassen van woorden en beelden op een bepaald onderwerp, het framen van

dat onderwerp in een afgebakend wereldbeeld. Framing gebeurt vaak onbewust, maar kan ook

bewust worden gebruikt als communicatiestrategie.” - Baldwin van Gorp (KU Leuven)



FRAMING

Frames zijn denkkaders die betekenis geven aan een onderwerp. Ze zitten verankerd
in de cultuur en zijn terug te voeren tot bepaalde (morele) waarden, mythes en
overtuigingen.

FRAME

Frames zijn te herkennen aan expliciete elementen in de communicatie, zoals
metaforen, beelden, slagzinnen, voorbeelden en argumenten. Daarnaast
vertegenwoordigen frames impliciete redeneringen over oorzaken, gevolgen en
oplossingen. Deze redeneringen hoeven niet expliciet aanwezig te zijn: het
associatieve brein legt gemakkelijk zelf verbanden.

HOE HERKEN 
JE HET?

In het publieke discours zullen frames over het algemeen een onderwerp
problematiseren (‘migratie is een probleem’). Counterframes doen het
tegenovergestelde (‘migratie is geen probleem’). In een gepolariseerd debat kunnen
counterframes voor tegenwicht zorgen.

WAT IS EEN 
COUNTERFRA

ME?
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FRAMING

VIER FRAMES DIE MIGRATIE PROBLEMATISEREN
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FRAMING

ZEVEN FRAMES DIE MIGRATIE DEPROBLEMATISEREN
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FRAMING

ZEVEN FRAMES DIE MIGRATIE DEPROBLEMATISEREN
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OEFENING (COUNTER)FRAMES
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HELD

WELK (COUNTER)FRAME?



OEFENING (COUNTER)FRAMES
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VIJANDIGE INDRINGER

WELK (COUNTER)FRAME?



OEFENING (COUNTER)FRAMES
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BOTSENDE BESCHAVINGEN

‘Mensen (moet) soms duidelijk gemaakt worden 
dat ze hier niet in Marokko zijn’ 

‘Een moslim die (…) neerkijkt op vrouwen en zijn 
dochters de hoofddoek oplegt, heeft hier niets 
te zoeken’

WELK (COUNTER)FRAME?



OEFENING (COUNTER)FRAMES
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WIN-WIN

WELK (COUNTER)FRAME?



OEFENING (COUNTER)FRAMES
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ONSCHULDIGE SLACHTOFFER

WELK (COUNTER)FRAME?



BEELDVORMING

Stereotype beeldvorming van migranten en vluchtelingen:
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BEELDVORMING

Welke beeldvorming creëert je handboek, je eigen ontwikkelde cursus, het didactisch

materiaal, de leerplannen, … rond bepaalde groepen, mensen en gebeurtenissen?

Met welke begrippen worden de verschillende groepen/partijen/
gebeurtenissen aangeduid? Met welke andere mogelijke woorden zouden
deze mensen/situaties kunnen omschreven worden?

BEGRIPPEN

Worden (stereotype) kenmerken van bepaalde groepen/mensen
gegeneraliseerd?

GENERALISATIE

Worden soms mensen/groepen tegenover elkaar geplaatst of vergeleken
met elkaar? Is het verschil genuanceerd tussen mensen/groepen of wordt
het soms uitvergroot? Is er aandacht voor middengroepen of gematigden?

KLOOF INSTINCT
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BEELDVORMING

WELKE ROL OF STATUS KRIJGEN PERSONEN UIT MINDERHEDEN? 

ACTIEF VS. PASSIEF

Hebben deze personen een actieve 

(hoofd)rol of een passieve rol?

BEROEP

Welke rol/job hebben deze personen? 

Ook technologie, wetenschap, kunsten, of 

enkel stereotyperende rollen/beroepen?

EXPERTISE

Welke expertises hebben deze personen? 

(niet alleen als het gaat over ‘hun’ cultuur)

SOCIALE KLASSE

Worden etnische minderheden afgebeeld 

of beschreven in alle sociale klassen? (arm, 

middenklasse, rijk)
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BEELDVORMING

WELKE GEBEURTENISSEN
• Staatsgreep of coup 

• Israëlische bezetting of joodse nederzettingen

• Terrorisme of zelfverdediging

• Ontwikkelingssamenwerking of westerse 
belangenverdediging

• Bezorgdheid of wanhoop

• Assertief of agressief

• Ontdekking of verovering (van Amerika)

GROEPEN, PERSONEN OF INSTELLINGEN
• terroristen of vrijheidsstrijders

• extremisten of activisten

• Mensenrechtenactivisten of rebellen

• Kroongetuige of voorbijganger

• Fundamentalisten of gelovigen

• Deskundige of lobbyist

• Onderzoeker of publicist

• Staatshoofd of dictator

• Asielzoekers, vluchtelingen, gelukzoekers of expats

• Arabieren, moslims, Palestijnen
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BEELDVORMING

Worden kenmerken van groepen (soms) gegeneraliseerd?

Enkele stereotype uitspraken over bepaalde groepen of gebeurtenissen:

• “Middenklasse regeert het land”

• “Arabische wereld radicaliseert”

• “Communisten beramen coup”

• “Overheidsbemoeienis maakt economie kapot”

• “Vluchtelingen stromen toe”
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BEELDVORMING

Waarom is dat problematisch?

• Vertekent werkelijkheid, creëert stereotypen

• Camoufleert mening als feit

• Geen oog voor verschillen binnen groep
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VOORBEELD FRAMING

“Afrika hinkt sociaaleconomisch achterop”

= Stereotype framing vs. realiteit:

• Afrika heeft 54 landen en 1 miljard mensen

• In Tunesië, Algerije, Marokko en Egypte is de levensverwachting boven de 72 jaar.

• België staat wereldwijd op plaats 24 qua BBP, Nigeria op plaats 30 en Zuid-Afrika op plaats

32, voor landen zoals Ierland, Denemarken en Finland.

BEGRIPPEN GENERALISATIE KLOOF



BEELDVORMING

BEGRIPPEN GENERALISATIE KLOOF
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Worden groepen soms tegenover elkaar geplaatst?

• In een verhaal worden helden vaak tegenover schurken geplaats. Twee uiterste polen:

• Arm vs. rijk

• Moslims vs. westen

• Realiteit: meerderheid in een gematigde middengroep

VOORBEELD INKOMENSCATEGORIEËN – Hans Rosling

Bron: https://www.thendobetter.com/investing/2018/5/23/hans-rosling-

factfulness-in-defence-of-data-and-a-true-worldview

VOORBEELD OPLEIDINGSNIVEAU

29,9% van de Belgische bevolking

heeft een diploma hoger onderwijs.

Bron: https://statbel.fgov.be/nl/nieuws/299-van-de-bevolking-

heeft-een-diploma-van-het-hoger-onderwijs

https://www.thendobetter.com/investing/2018/5/23/hans-rosling-factfulness-in-defence-of-data-and-a-true-worldview
https://statbel.fgov.be/nl/nieuws/299-van-de-bevolking-heeft-een-diploma-van-het-hoger-onderwijs


CONCLUSIE: CULTUURSENSITIEVE BRIL
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• “We zijn allemaal gelijk”

• Ontkennen van (status)verschillen

KLEURENBLINDE 
HOUDING

• “De regels gelden voor iedereen” “geen uitzonderingen”

• ‘Anderen’ moeten zich aanpassen aan de dominante norm

• Geen afwijking van de meerderheid 

ASSIMILATIE 
GERICHT

• (H)erkennen van vooroordelen en stereotypen

• (H)erkennen en positief waarderen van verschillen

• (H)erkennen van statusverschillen, ongelijkheid en uitsluiting

DIVERSITEITS 
SENSITIEF

Drie diversiteitsmodellen:



Interculturalisme = pluralisme = multiculturalisme
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CONCLUSIE: CULTUURSENSITIEVE BRIL
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1. Integreren van diverse inhouden

2. Kennisconstructie toelichten

3. Vooroordelen terugdringen

4. Streven naar een pedagogiek van 
gelijkheid

5. Empoweren van schoolcultuur

Selecteer leermaterialen op basis van
culturele relevantie en responsiviteit.
Stel de vraag waar bepaalde leerstof
vandaan komt. Door welke bril keken
de makers? Bied alternatieven aan.

Waarom is dit relevant?
Een multicultureel beleid op school
verkleint de kloof tussen leerlingen
met etnisch-cultureel diverse
achtergronden.



KIJKEN MET EEN CULTUURSENSITIEVE BRIL

• Aan elk verhaal zijn verschillende kanten, maar we
nemen dikwijls genoegen met één kant, één verklaring,
één perspectief: “het eigen perspectief”.

• Omgaan met diversiteit houdt in dat men zich los kan
maken van het eigen perspectief, via verschillende
invalshoeken naar zaken kan kijken én zich kan inleven
in het perspectief van degenen met wie men in
interactie treedt.
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CONCLUSIE: CULTUURSENSITIEVE BRIL



ETNISCH-CULTURELE DIVERSITEIT
Hier gaat diversiteit voornamelijk over etnisch-culturele diversiteit. Etnisch is geen synoniem voor

‘exotisch’. Iedereen heeft een etniciteit, ook witte mensen.

27

CONCLUSIE: CULTUURSENSITIEVE BRIL

Etniciteit verwijst naar de (vermeende) gemeenschappelijke afkomst van mensen. Dat
wordt nu eens afgeleid van nationale herkomst, dan weer van moedertaal en religie, maar
ook ‘ras’ is een belangrijk sociaal construct waarrond we de (vermeende)
gemeenschappelijke afkomst van mensen bepalen.



2.  AAN DE SLAG: LEREN KIJKEN MET 
EEN CULTUURSENSITIEVE BRIL



KIJKEN MET EEN CULTUURSENSITIEVE BRIL

HOE NEUTRAAL IS BEELDVORMING IN JE HANDBOEK, JE EIGEN ONTWIKKELDE

CURSUS, HET DIDACTISCH MATERIAAL, DE LEERPLANNEN, …?

• Screening: kies per 2 of 3 materiaal dat je wil bekijken

• Geef een cijfer: 10 = sterke neutraliteit/onpartijdigheid; 1 = weinig neutraliteit/onpartijdigheid
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VRAGEN OM NEUTRALITEIT TE BEPALEN

• Hoe worden verschillende mensen/groepen/gebeurtenissen gerepresenteerd? 
• Welke (onbewuste) beelden/stereotypes/frames krijgen we over bepaalde 

mensen/groepen/gebeurtenissen?
• Wordt er soms een (impliciet) waardeoordeel geveld over bepaalde personen/groepen? 
• Welke betrokkenen krijgen een stem? Welke niet?



KIJKEN MET EEN CULTUURSENSITIEVE BRIL

HOE DIVERS ZIJN DE GEGEVENS, DOCUMENTEN, AUTEURS?
• Screening: kies per 2 of 3 materiaal dat je wil bekijken

• Geef een cijfer: 10 = grote diversiteit; 1 = weinig diversiteit
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VRAGEN OM DIVERSITEIT TE BEPALEN

• Wat is de achtergrond van de auteurs? Hoe divers is het auteursteam?
• Wat is de achtergrond/context van de documenten/casussen/bronnen in het handboek? 
• Krijgen personen uit minderheidsgroepen een plaats in handboeken/leermateriaal?

• Van welk referentiekader wordt uitgegaan? 
• Is de aangereikte informatie voor leerlingen met verschillende achtergronden even 

herkenbaar? 
• Welke leerlingen herkennen zich in dit leermateriaal? Welke leerlingen niet? 



KIJKEN MET EEN CULTUURSENSITIEVE BRIL

VOORBEELD: Niet-westerse culturen in geschiedenishandboeken - Atilla

Bektas (2021, UCLL)
• ‘Hoewel de mondiale geschiedenis verschillende toonaangevende beschavingen gekend

heeft, is het aanbod in verband met het aantal niet-Europese culturen in de handboeken

van de tweede graad vrij summier. Beschavingen die een volledig lesuur omvatten zijn er

nog minder. Deze worden vaak als casus binnen een groter geheel behandeld en samen

met andere culturen onderwezen.’

• ‘Daarbij zijn de meest populaire de Chinese en de Ottomaanse beschavingen, alsook de

wereld van de Islam. De meeste niet-westerse samenlevingen worden niet individueel

behandeld en al helemaal niet losgekoppeld van het (vaak gewelddadige) contact met

Europeanen via kolonisatie of kruistochten. Kortom vreemde culturen komen beperkt aan

bod, hun eigenheid en kenmerken van de beschaving worden amper toe- of uitgelicht.’
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KIJKEN MET EEN CULTUURSENSITIEVE BRIL

VOORBEELD: Multiculturele auteurs in handbeken Nederlands - Pieter-Jan De 

Cuyper (2021, UCLL)
• ‘Een eerste belangrijke conclusie is dat multiculturele auteurs enorm

ondervertegenwoordigd zijn in de handboeken van de tweede graad. Naast Ish Ait

Hamou, Ramsey Nasr en Tahereh Mafi komen geen multiculturele auteurs aan bod. Dit geeft

het idee dat de werken van andere multiculturele auteurs “niet goed genoeg zijn” om

opgenomen te worden in de handboeken en het laat uitschijnen dat grote auteurs als Dirk

Bracke, die schrijven over multiculturele thema’s zonder zelf over een multiculturele

achtergrond te beschikken, wel voldoende kwaliteitsvol zijn om deze rol op zich te nemen.’

• ‘Als algemeen besluit aangaande literatuur in de leerwerkboeken Nederlands in mijn

onderzoek kan ik stellen dat de auteurs bedroevend weinig aandacht schenken aan

multiculturaliteit.’
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KIJKEN MET EEN CULTUURSENSITIEVE BRIL
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Wetenschappelijk perspectief: verschillende disciplines

Historisch perspectief: verschillende periodes

Geografisch perspectief: verschillende regio’s/landen

Cultureel perspectief: verschillende culturen

Gender perspectief: verschillende gender-identiteiten

Waarden perspectief: verschillende waardensystemen/ideologieën

Duurzaamheid: verschillende dimensies (people-planet-prosperity-peace)

BOUWSTENEN MULTIPERSPECTIVITEIT (UNESCO)



Vorig jaar onderzocht een werkgroep van de KU Leuven in hoeverre een aantal lespakketten van de

humane wetenschappen openstond voor de wereld in haar diversiteit.

• Uit het rapport blijkt dat de studierichting filosofie toen nauwelijks aandacht besteedde aan niet-westerse

denkers. Maar 4% van de vakken – allemaal keuzevakken bovendien – boden de studenten een perspectief

dat niet westers is

• In de afdeling geschiedenis werd in 2017-18 maar 7% van de cursussen direct aandacht besteed aan

geschiedenis die zich buiten het Westen afspeelde.

• De werkgroep stelt vast dat andere afdelingen van de faculteit Letteren – zoals Musicologie,

Kunstgeschiedenis, Literatuur en Taalkunde – nog minder openstonden voor andere regio’s.

• In de faculteit Theologie ging 72% van de aandacht naar westerse religies. Ook hier kon iemand

afstuderen als ‘master in de theologie en religieuze wetenschappen’ zonder enige cursus die focust op

niet-westerse elementen.

• In de Politieke Wetenschappen besteedde 15% van de cursussen aandacht aan regio’s buiten het

Westen, maar alleen op masterniveau. In de Sociologie en de Economie waren niet-westerse invalshoeken

zo goed als afwezig.
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KIJKEN MET EEN CULTUURSENSITIEVE BRIL

BOUWSTENEN KENNISCONSTRUCTIE

35

Waarom is 
interculturele 

leerinhoud 
belangrijk?

Hoe divers zijn de 
auteurs, gegevens, 

documenten in 
handboeken/lessen?

Welke perspectieven 
komen (niet) aan 

bod?

Hoe neutraal is de 
beeldvorming in 

handboeken?

Waarom komen deze 
andere perspectieven 

niet aan bod?

Waarom is het moeilijk 
om écht meerdere 
perspectieven in te 

bouwen?

Hoe krijg ik zicht op mijn 
blinde vlekken? Welke 

stemmen roepen 
weerstand op bij mij?

In hoever is er 
aandacht voor 

kennisconstructie?



Eind 2019 lanceerde yes we scan een eerste oproep aan vub-opleidingen om de diversiteit binnen hun

curricula te laten onderzoeken.

“Onze studentenpopulatie wordt steeds diverser, maar we merken dat lesinhouden nog vaak gebaseerd zijn op

kennis die tot stand kwam in een academische context die door westerse perspectieven gedomineerd werd.

Onderzoek toont aan dat dat niet onschuldig is: het gebrek aan diversiteit heeft ernstige gevolgen voor het

psychologisch welzijn van studenten en brengt ook maatschappelijke gevolgen met zich mee. Als vrouwen en

mensen uit minderheidsgroepen zich niet kunnen identificeren met de lesinhouden, voelen ze zich sneller

uitgesloten. Dat zorgt er dan weer voor dat ze sneller het onderwijs verlaten.”
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REPRESENTATIE MATTERS

VOORBEELDEN CULTUURSENSITIEVE WETENSCHAPPELIJKE BENADERINGEN
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Wetenschappelijke representatie
van een zwarte feutus. Door ook
illustraties van zwarte mensen te
gebruiken, wordt de representative
verhoogt.

In een les biologie kan op een
objectieve manier aan bod komen
hoe melanine je huidskleur bepaalt.

Bron: “The creator of the viral Black
fetus image will have his illustrations
published in a book”, CNN, 19
januari 2022



REPRESENTATIE MATTERS

VOORBEELDEN CULTUURSENSITIEVE WETENSCHAPPELIJKE BENADERINGEN
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Pleisters in alle huidskleuren, handig voor de les 
lichamelijke opvoeding.

Kleurpotloden in alle huidskleuren.



REPRESENTATIE MATTERS

VOORBEELDEN CULTUURSENSITIEVE WETENSCHAPPELIJKE BENADERINGEN

• Arabische cijfers

• Boek van Dirk Huylebroeck “wiskunde en Afrika”

• Andere manieren van tellen

• Tech x Black lives matter

• Knappe koppen: https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/superdiverse-toekomst/knappe-koppen/weg-van-het-
eurocent/

• Meerdere brillen: https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/superdiverse-toekomst/meerdere-brillen/

REFLECTIE

• Bepaald onderzoek dat wordt gedaan, wie komt dat ten goede?

• Wie wint er en wie verliest er bij een kennisconstructie, bij innovatie, etc.?
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https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/superdiverse-toekomst/knappe-koppen/weg-van-het-eurocent/
https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/superdiverse-toekomst/meerdere-brillen/


3.  SAFE(R) SPACES EN CULTUUR-
SENSITIEVE CHECKLIST



SAFE(R) SPACES

CREËER SAFE(R) SPACES

Ruimtes en interacties die door een individu aanvoelen als verwelkomend en accepterend van hun

identiteit, waar men informatie over zichzelf kan delen zonder de schrik te hebben voor negatieve

gevolgen (bijvoorbeeld: discriminatie, racisme, outing, uitsluiting, gebrek aan hulp, ...).
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VOORBEELD SAFE SPACES

Het is belangrijk dat je leerling bij je terecht kan met zo min mogelijk drempels, zeker voor
personen die uit kwetsbare groepen komen zoals migranten, maar dit is ook van toepassing op
andere kwetsbare groepen zoals LGBTQI+ personen, personen met een beperking, etc.

Hoe veiliger de ruimte, hoe beter hulpverleners hun diensten kunnen aanbieden en hoe
meer mensen hulp gaan raadplegen.



SAFE(R) SPACES

CREËER SAFE(R) SPACES

❑Creëer een goede sfeer waarin de student zich vrij kan uitdrukken en er naar iedereen geluisterd
wordt. Rek tijd uit zodat mensen elkaar leren kennen en vertrouwen. Creëer een fysieke
omgeving waarin iedereen zich comfortabel voelt.

❑Gebruik werkvormen die studenten uitnodigen om hun ideeën of hun ervaringen voor te stellen.

❑Zie een antwoord niet onmiddellijk als fout als het niet overeenstemt met het antwoord dat je in
gedachten had! Ga liever na wat de reden kan zijn voor het antwoord.

❑Veeg negatieve gedachten en gevoelens niet weg, ga erop in en inventariseer ze. Ga na van waar
de gedachten en gevoelens komen. Houd de studenten een spiegel voor, maak hen bewust van
hun reacties en de gevolgen ervan (voor zichzelf, de klas).
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SAFE(R) SPACES

CREËER SAFE(R) SPACES

❑Help studenten hun posities, meningen en belangen te verduidelijken. Vraag bijvoorbeeld om
eerst in deelgroepjes te praten, zeg iets om een situatie in perspectief te zetten,…

❑Moedig iedereen aan om actief naar elkaar te luisteren.

❑Laat voldoende ruimte voor dialoog en reflectiemomenten.

❑Voorzie activiteiten waarbij studenten met elkaar moeten samenwerken om tot een resultaat te
komen. Kies je groepssamenstelling zorgvuldig.

❑Maak gebruik van opdrachten waarbij studenten zich in een bepaald perspectief moeten inleven
bvb. door te werken met rollen. De rollen betreffen hier zowel inhoudelijke rollen (directeur,
zorgcoördinator,…) als rollen die met een bepaalde manier van denken worden geassocieerd
(bvb. zes denkhoeden Di Bono).

43



SAFE(R) SPACES

CREËER SAFE(R) SPACES

❑Schuw controversiële onderwerpen niet. Houd er wel rekening mee dat verschillende
standpunten aan bod komen, ook als deze niet overeen stemmen met het eigen standpunt. Een
aantal tips die je hierbij kunnen helpen zijn:
❑Stel meningen niet voor als feiten.
❑Profileer jezelf niet als enige autoriteit over de controverse.
❑Uit je eigen voorkeuren ook niet op een onbewuste manier: gezichtsuitdrukkingen,

gebaren,…
❑Laat geen correct standpunt doorschemeren in de keuze van diegenen die mogen

antwoorden.
❑Neem een vogelperspectief aan. Bekijk de discussie vanuit de hoogte.
❑Ga in tegen te snel bereikte consensus: stel kritische vragen die ertoe leiden dat ook andere

standpunten of nuances worden overwogen.
❑Laat studenten een stap terug nemen als het te "heet" wordt. Vraag hen hoe hun reacties het

onderwerp weerspiegelen.
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HOE SAFE(R) SPACES CREËREN?

ELEMENTEN DIE JIJ KAN TOEPASSEN OM EEN RUIMTE VEILIG(ER) TE MAKEN

• Luister actief
• Wees je bewust van je 

lichaamstaal
• Oordeel niet

• Betrek iedereen 
• Spreek studenten niet aan 

als vertegenwoordiger van 
een bepaalde 
gemeenschap vanuit 
uiterlijke kenmerken

PRIVACY

• Wees alert voor vertrouwelijkheid
• Vraag alleen de nodige info

TAALGEBRUIK
• Vraag welke woorden gevoelig liggen of welke ze

liever niet horen. Pols naar hun verwachtingen en

houd daar rekening mee

• Spreek namen correct uit

45

FYSIEKE RUIMTE
• Stel aanwezigen op hun gemak

• Wees je bewust van de aankleding 

van de ruimte; gebruik bijvoorbeeld 

diverse afbeeldingen 

ATTITUDES & REACTIES



HOE SAFE(R) SPACES CREËREN?

HET BELANG VAN SAFE(R) SPACES
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CULTUURSENSITIEVE CHECKLIST

Om de cultuursensitieve waarde van bestaand lesmateriaal te beoordelen of om mee rekening
gehouden te worden bij de ontwikkeling van nieuw materiaal, kan de volgende checklist overlopen
worden:

DO’S

❑Personen uit etnisch-culturele en etnisch-raciale minderheden worden regelmatig afgebeeld en

besproken (in niet-stereotype rol)

❑Deze personen hebben een actieve (hoofd)rol

❑Etnische diversiteit komt voor in de reguliere lessen en in dagelijkse onderwerpen waar men

doorgaans minder aan minderheden denkt (zoals technologie, wetenschap, etc.)

❑Etnische minderheden worden afgebeeld of beschreven in alle sociale klassen (arm,

middenklasse, rijk)

❑Sociale en economische vooroordelen van meertaligheid komen impliciet of expliciet aan bod
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CULTUURSENSITIEVE CHECKLIST

DO’S

❑Minderheden komen voor als experten over verschillende onderwerpen (en niet alleen als het

gaat over ‘hun’ cultuur)

❑ Fictieve personages hebben namen die courant voorkomen in andere culturen (Bijvoorbeeld

Leyla, Fouad, Gloria etc.)

❑Etnische minderheden worden voorgesteld als heterogene groepen. Er gaat dus aandacht naar

verschillen binnen en tussen verschillende gemeenschappen

❑Er gaat aandacht naar verschillen én gelijkenissen tussen etnische minderheden en de

meerderheidsgroep

❑Er gaat aandacht naar verbindende identiteiten zoals stedelijke en schoolse identiteit

❑ Inhouden uit niet-Westerse culturen zijn volwaardig geïntegreerd in het lesmateriaal en komen

niet als een fait divers aan bod
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CULTUURSENSITIEVE CHECKLIST

DON’TS:
❑Personen uit etnisch-culturele en etnisch-raciale minderheden worden enkel afgebeeld in

stereotiepe rollen en beroepen (poetspersoneel, crimineel, terrorist, grappenmaker,

laaggeschoold, etc.)

❑Fictieve personen hebben alleen clichématige namen (ex. Mohammed)

❑Minderheden hebben steeds gebreken en achterstanden (defictivisie)

❑Minderheden worden voorgesteld als een groep met weinig interne verschillen

❑Minderheden worden gereduceerd tot één van hun mogelijke identiteiten (zoals ‘moslim’ of

‘zwart’). Hou rekening met intersectionaliteit.

❑Minderheden krijgen (enkel) een slachtofferrol, worden (enkel) geholpen door witte personen.

❑Minderheden zijn enkel oorzaak van een probleem en geen deel van de oplossing.

❑Minderheden die succesvol zijn, hebben buitengewone capaciteiten of hebben buitengewone

prestaties verricht.
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EXTRA BRONNEN: MEDIAWIJSHEID

REDENEERLING

• Met Redeneerling willen we de redeneervaardigheden van leerlingen stimuleren.

• De te ontwikkelen Redeneerling-methodiek zal een handleiding, ontwerprichtlijnen en uitgewerkt
voorbeeldleermateriaal omvatten, die ingezet kunnen worden in lerarenteams en klassen van de
eerste graad SO. Dit materiaal wordt in december 2022 gepubliceerd.

• Lees meer over het project: https://www.odisee.be/onderzoeksprojecten/redeneerling

KRITIKAT

• Wanneer is iets waar? Denken we met ons gevoel of ons verstand? Wie bepaalt wat waarheid is?
Kritikat stimuleert het kritisch denken over mediaboodschappen bij kinderen uit de derde graad van
het basisonderwijs. Kritisch reflecteren over media, boodschap en boodschapper maakt leerlingen
weerbaar tegen nepnieuws. In een reeks filosofische verhalen kruipt Kritikat in de huid van een
filosofische detectivekat en leert de kinderen op een speelse manier om feit en fictie van elkaar te
onderscheiden.

• Lees de handleiding of boek een workshop: https://www.mediawijs.be/nl/tools/kritikat
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EXTRA BRONNEN: MEDIAWIJSHEID

ALTERNARRATIEF

• Vroeger was het simpel: je vernam het nieuws gewoon via de tv, de radio of de krant. Door de
opkomst van het internet is nieuws echter altijd en overal beschikbaar. Dat maakt het soms
moeilijk om door de bomen het bos te zien. Kritisch en bewust omgaan met nieuws wordt zo
belangrijker dan ooit. En dat begint bij een goed begrip van nieuws. Wat is nieuws precies? Hoe
komt nieuws tot stand? Hoe gaan jongeren ermee om?

• Lees het dossier over nieuws: https://www.mediawijs.be/nl/dossiers/nieuws

BEELDVORMING

• Beelden zijn overal. Jongeren moeten hier leren mee omgaan: al kijkend, al doende en al 
spelend! Maar hoe doe je dat? In vijf video's legt Bert van Mediawijs jou als leerkracht de basis 
uit, met enkele experimenten en opdrachten voor je leerlingen.

• Bekijk hier de video’s: https://www.mediawijs.be/nl/vorming/training-beeld
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Deze tool is gepubliceerd als PDF-bestand. Sta jij
in het onderwijs en zou jij graag deze workshop 
zelf geven? Stuur dan een mail naar
iombrusselscoothertalk@iom.int om de volledige
Powerpointversie te ontvangen.

mailto:iombrusselscoothertalk@iom.int

