
ONTWORPEN DOOR
Kaoutar Azzouzi, Friedl Debonnet,

Femke Devenyn, Ouidad Ettalhi,
Gieske Parmentier, Lisa

Schauvliege en Michelle Verheye

INTERCULTURELE
BEWUSTWORDING

EEN HANDLEIDING  VOOR
INTERACTIEVE  SPELEN





1

INTERCULTURELE BEWUSTWORDING
Een handleiding voor interactieve spelen

Dit product kwam tot stand in het kader van de bachelorproef van Kaoutar Azzouzi, Friedl Debonnet, Femke
Devenyn, Ouidad Ettalhi, Gieske Parmentier, Lisa Schauvliege en Michelle Verheye in functie van het behalen

van het diploma bachelor in het sociaal werk, bachelor in de toegepaste psychologie en de educatieve bachelor
in het kleuteronderwijs aan de Hogeschool VIVES. 

Wilt u graag gebruik maken van dit product? Doe dit dan met respect voor de auteursrechten. Vermeld steeds
onze naam, neem contact op voor toelating om dit product ruimer te gebruiken: interculturelespelen@gmail.com 





INLEIDING
Deze handleiding werd ontwikkeld  in
opdracht van de Internationale
Organisatie voor Migratie (IOM) en maakt
onderdeel uit van het Other Talk -
Teaching Migration project. Daarnaast is
de handleiding ook het product van een
bachelorproefproject van studenten van
de Hogeschool VIVES.

Het Other Talk project tracht nuance te
brengen in het gepolariseerde
migratiedebat in Vlaanderen en Brussel,
met als doel het beweegbare midden
terug bij dit debat te betrekken en zo
verdere polarisering tegen te gaan
(persoonlijke communicatie, IOM, 3 mei
2022).  
 
Onze samenleving is diverser dan ooit. Uit
onderzoek blijkt dat er een nood is om
meer uitgebreide kennis en informatie
rond superdiversiteit aan te bieden aan
student-leerkrachten (persoonlijke
communicatie, 3 mei 2022).

In ontmoeting gaan met leerlingen en
ouders uit het ruime spectrum van
etnisch-culturele achtergronden vergt
een geheel van vaardigheden die veel
leerkrachten niet voldoende verwerven
tijdens de lerarenopleiding.  Daarnaast is
er geen overzicht van bestaand materiaal
en zijn er weinig structurele
samenwerkingen tussen
lerarenopleidingen van verschillende
scholen (persoonlijke communicatie, IOM,
3 mei 2022).

Deze tool biedt de mogelijkheid aan te
geven op welke manier lerarenopleiders
secundair onderwijs de uitdagingen van
de superdiverse samenleving kunnen
integreren in hun les.

Deze handleiding wordt gebruikt in de
lerarenopleiding secundair onderwijs in
Vlaanderen. Ook leerkrachten secundair
onderwijs integreren deze tool in hun
lessen.

Deze tool heeft als hoofddoel om
enerzijds student-leerkrachten te
sensibiliseren. Anderzijds worden ook de    
interculturele competenties van de
student-leerkrachten aangescherpt  zodat
ze zich meer cultuursensitief kunnen
opstellen in de superdiverse samenleving. 

Deze tool is een verzameling van de
resultaten van een literatuurstudie, een
kwantitatief en kwalitatief onderzoek.
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SUPERDIVERSITEIT
De term ‘superdiversiteit’ beschrijft de
veranderende migratiepatronen in onze
Vlaamse samenleving. Het is geen
synoniem voor een multiculturele
samenleving, maar een nieuw concept dat
de snel veranderende werkelijkheid wil
vatten en toelaat om deze
demografische- en maatschappelijke
transities te analyseren. Het is dus een
manier om de realiteit te beschrijven. 

Het gaat hier om een toename van
diversiteit, maar ook over de groeiende
diversiteit binnen de diversiteit (Geldof,
2019).

Net zoals de Vlaamse samenleving
worden de Vlaamse scholen ook
gekenmerkt door diversiteit. Geldof
(2019) stelt dat de diversiteit aan twee
kanten toeneemt. Enerzijds wordt de
groep leerlingen in sneltempo diverser.
Anderzijds wordt de groep leraren ook
diverser, dit gebeurt echter op een trager
tempo.
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Interculturele competenties zijn
vaardigheden die betrekking hebben tot
interculturele relaties. In het  onderwijs is
het belangrijk om deze competenties te
bezitten. Hierbij zijn acceptatie, respect
en waardering voor de andere de
sleutelwoorden (Janse, 2022). Als
lesgever is het belangrijk om deze
competenties te bezitten.  

Lesgevers hebben namelijk niet dezelfde
culturele referentiekaders en
standpunten als hun leerlingen, wat ertoe
kan leiden dat veronderstellingen en
stereotypen over hun leerlingen vergroot
worden (Yuan, 2017). 

Deze interculturele competenties
omvatten het volgende; culturele
communicatieve competentie, culturele
veerkracht, culturele flexibiliteit,
multiperspectiviteit, culturele
ontvankelijkheid, culturele relationele
competentie, culturele conflicthantering,
culturele zelfkennis en culturele
kennisverwerving (ICOMS, z.d.).



Er wordt gekozen voor spelen, omdat
studenten samen meer kunnen dan een
enkele student apart. De studenten
kunnen bij deze methodieken tegelijk aan
de slag. Het is voor een student dan ook
makkelijker om spontaan aan het woord
te komen. De constante interactie zorgt
voor een veilige leeromgeving. Bij deze
methodieken is er sprake van een
natuurlijke vorm van differentiatie. Er
wordt ook aan competenties gewerkt die
in andere lesvormen niet aan bod komen,
zoals luisteren en  respecteren van ieders
mening, leren met elkaar omgaan en
samenwerken in groep. Naast het werken
in groep wordt er ook gebruik gemaakt
van de individuele talenten van studenten
(Steunpunt GOK, z.d.).

WAT ZIJN METHODIEKEN?
Een methodiek is een manier van lesstof
aanbieden aan studenten. Er bestaan
verschillende soorten methodieken
binnen het onderwijs. Bij verschillende
methodieken horen verschillende
algemene waarden en normen. Er zijn ook
verschillen in enerzijds de onderlinge
omgangsvorm tussen studenten en
anderzijds de rol  van lesgever ten
opzichte van studenten (Ouders.nl, 2018). 

Bij interactieve methodieken richt de
lesgever zich minder op kennisoverdracht
en instructie, maar meer op
samenwerking. De studenten lossen
samen problemen op en ontdekken hoe
bepaalde zaken werken. Hierbij heeft de
lesgever een begeleidende en coachende
rol (Klaswerk, z.d.).
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AAN DE SLAG MET DE TOOL
In de volgende hoofdstukken worden
verschillende spelen aangereikt. Er werd
geopteerd om enkele uitdagingen te
integreren in deze spelen. Op die manier
kan de theorie gelinkt worden aan de
praktijk. 

Er wordt aangeraden om eerst met de
spelen aan de slag te gaan alvorens de
theorie te bespreken, zodat de  theorie de  
denkwijzen en het gedrag van de
studenten nog niet kan beïnvloeden. Dit
stimuleert het proces van bewustwording
en zet aan tot reflectie.

Deze spelen kunnen enkel gespeeld
worden in een omgeving waar veiligheid
en betrouwbaarheid centraal staan voor
de studenten. Indien dit niet het geval is,
kunnen de studenten de spelen als
confronterend en kwetsend ervaren. 

Op de spelfiches kunnen onderaan de
interculturele competenties
teruggevonden worden die met het
betreffende spel gelinkt kunnen worden.
Hierna wordt telkens eerst een beknopte
uitleg aangeboden over de uitdaging,
waarna de spelfiche volgt. 

Op pagina 23 van deze handleiding is een
QR-code en een link terug te vinden die
leidt naar een Google Drive map. Hierin
zijn alle fiches en bijlagen te vinden die
nodig zijn voor de spelen en printklaar
zijn. Wanneer fysiek materiaal nodig is
voor de spelen staat dit duidelijk vermeld
op de spelfiches.



WITTE PRIVILEGES01
Privileges zijn onzichtbare
machtsmechanismen die al bij de
geboorte worden meegegeven. Net
doordat ze onzichtbaar zijn beseft men
vaak niet dat ze privileges bezitten,
waardoor ze moeilijk te herkennen zijn.
De plaats die iemand inneemt in de
maatschappij wordt mee bepaald door
privileges. Deze kunnen ook geboden
kansen beïnvloeden (Atlas, z.d.).

Normen liggen aan de basis van
privileges. Hoe meer iemand aan de norm
voldoet, hoe meer privileges die heeft en
omgekeerd. Daardoor kan dan ook
gezegd worden dat macht en privileges
samengaan. In een maatschappij waarin
een witte huidskleur als norm wordt
gezien, beschikken mensen met een witte
huidskleur over voordelen, enkel op basis
van hun huidskleur (Atlas, z.d.).

Witte privileges zijn geen extra’s die
anderen niet ervaren. Kenmerkend is de
afwezigheid van obstakels in het dagelijks
leven die mensen zonder privileges wel
ervaren. 

Ook witte personen kunnen
tegengehouden worden voor een
politiecontrole, geweigerd worden voor
een job of op andere vlakken het moeilijk 

hebben, maar dit zal niet te maken
hebben met huidskleur (Atlas, z.d.). Het is
dus van belang dat mensen stilstaan en
bewust gemaakt worden dat ook wit een
kleur is (Lleshi, 2020).

Als een persoon op veel vlakken voldoet
aan de norm is een schuldgevoel
daarover niet nodig. Wel is het nodig om
stil te staan en bewust te zijn/worden van
de positie die die persoon inneemt 
(Atlas, z.d.). 

Het is belangrijk dat witte lesgevers zich
bewust zijn van hun eigen witte identiteit
en die van hun studenten, omdat ze hun
eigen positie als referentiekader
gebruiken om naar het gedrag en de
prestaties van de studenten te kijken. Dit
beïnvloedt de verwachtingen van de
lesgevers op hun studenten. 

Studenten spiegelen de eigen prestaties
op hun beurt dan weer op de
verwachtingen van lesgevers op de
capaciteiten van de studenten. Dit
Pygmalion-effect geeft weer dat witte
studenten minder beïnvloedt lijken dan
niet-witte studenten doordat lesgevers
vaak minder verwachten van niet-witte
studenten (Cnockaert, 2020).
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SPELREGELS

PRIVILEGE WALK

De lijst van stellingen die betrekking hebben op privileges of
obstakels in het onderwijs (in bijlage).
Lijst van casussen (in bijlage).
Een ruimte die voldoende groot is, zodat je kan rondstappen. Deze
activiteit kan je binnen of buiten spelen.

Onderwerp: witte privileges

Materialen:

Leeftijd: vanaf 15 jaar
Aantal spelers: Minimum acht spelers
Tijd: 60-70 minuten

Doel
Het doel van deze activiteit is leren
hoe je macht en privileges kan
herkennen en hoe deze de
onderwijsloopbanen van leerlingen
beïnvloeden ook al zijn we ons daar
niet van bewust. Het doel is niet om
de leerlingen die meer macht,
privileges of meer hulpbronnen
hebben te beschuldigen, maar om de
obstakels en de hulpbronnen in het
onderwijsproces duidelijk te
identificeren.

Vraag de deelnemers om een rechte lijn te vormen in het midden van de ruimte. 

Elke student krijgt een casus die ze niet aan elkaar mogen vertellen. Elke rol wordt
toegewezen aan twee studenten. In een groep van acht personen zijn er dus 4
verschillende rollen. 

Lees de stellingen voor aan de groep: Als de stelling van toepassing is op de casus
van de student dan moet hij/zij een stap voorwaarts of achterwaarts zetten,
afhankelijk wat de stelling is. Bijvoorbeeld: wanneer ik zeg “Neem een stap
voorwaarts als je een meisje bent." Als deze stelling van toepassing is op de
student, dan neemt hij/zij een stap voorwaarts. Als dit niet van toepassing is, dan
blijven ze staan. In deze activiteit beoordelen de studenten zelf of ze een stap
zetten of niet.

Info voor docenten
Dit spel kan enkel gespeeld worden in
een omgeving waar veiligheid en
betrouwbaarheid centraal staan voor de
studenten. Indien dit niet aanwezig is,
kunnen de studenten dit als
confronterend en kwetsend ervaren.
Door het aannemen van fictieve rollen
kunnen studenten zich verplaatsen in
die bepaalde rol in een veilige
omgeving.

Designed by Sketchify



NABESPREKING

Wat is jullie eerste reactie op jullie plaats na deze activiteit? Deze toegewezen
kenmerken bepalen deels jouw kansen en ervaringen in het onderwijs. Het toont
dat niet iedereen gelijke kansen heeft om het even goed te doen omdat iedereen
nu eenmaal in een andere situatie en omgeving opgroeit.

Er is telkens iemand in de ruimte die dezelfde rol toegewezen kreeg als jij. Bevindt
die persoon zich op dezelfde hoogte als jij? Indien niet, hoe groot is het verschil?
Over welke stellingen hadden jullie een andere mening?

Waar staan de jongens tegenover de meisjes? Waar staan de personen met een
migratieachtergrond tegenover de autochtonen? Waar staan de leerlingen met
laagopgeleide ouders tegenover de leerlingen met hoogopgeleide ouders?

Zijn jullie tot nieuwe inzichten gekomen? Zo ja, zijn jullie ergens van geschrokken?

Culturele veerkracht
Multiperspectiviteit
Culturele kennisverwerving
Culturele ontvankelijkheid 

Wanneer alle stellingen voorgelezen zijn en iedereen heeft zijn of haar finale positie
bereikt in de ruimte, kan je een afrondende reflectie houden aan de hand van volgende
vragen:

 

 

 

Interculturele competenties:

Bron spel:
https://www.kuleuven.be/thomas/uploads/file/dialoogsch
ool/tegels/sociaal/Privilegewalkactiviteitmateriaal.pdf 



Een synoniem voor het kruispuntdenken
is intersectioneel denken. Inter-
sectionaliteit kan beknopt omschreven
worden als het samennemen van
verschillende identiteitsaspecten die de
positie van een persoon in de
maatschappij bepaalt. Hierdoor worden
verschillende lagen van discriminatie en
uitsluiting zichtbaar gemaakt (Movisie,
z.d.).

Voorbeelden van verschillende
identiteitsaspecten zijn: etniciteit,, religie,
gezondheid, sekse/gender, seksuele
oriëntatie, etc. (Dries & Van Endt-Meijling
Erven, 2018).

Elke persoon kan gediscrimineerd of
geprivilegieerd worden op basis van die
verschillende aspecten. De kruispunt-
benadering stelt de verschillende
aspecten voor als straten die elkaar
kruisen. Als een persoon op een kruispunt
komt waar verschillende aspecten
samenkomen waarop iemand
gediscrimineerd kan worden, wordt
duidelijk dat die persoon meer benadeeld
is en het risico op discriminatie ook groter
is (RoSa vzw, 2022).

Dankzij het kruispuntdenken wordt
vermeden om in stereotypen te denken.
Het wij-zij denken maakt plaats voor en-
en denken waardoor mensen in hun
totaliteit worden gezien. Dit doordat er
erkenning ontstaat voor de gelaagde
identiteit die iedereen heeft (Ang, 2016) 
 rol in hoeveel schade een as met zich
meebrengt (Roussel, 2015). Wanneer
iemand continu een spanning ervaart
tussen deelidentiteiten wil dit zeggen dat
die persoon in een dubbel bewustzijn
verkeert.

Hij voelt zich verbonden met 2 of
meerdere culturen: de oorspronkelijke en
de dominante. Het moeten kiezen tussen
verschillende culturen of contexten
dwingt iemand in een keurslijf, wat ten
koste gaat van de ontwikkeling van
jongeren op cognitief en emotioneel vlak.
Hierop biedt de meervoudige identiteit
een mogelijkheid, zodat er geen keuzes
gemaakt moeten worden (Taspinar,
2019).

Lesgevers houden best rekening met de
verschillende lagen van de identiteit. Als
er te veel nadruk gelegd wordt op één
aspect, komt de identiteit van de student
onder druk te staan. Dat ene,
overbelichte, aspect kan op die manier
geen plek in het geheel krijgen op een
gezonde manier. Als de student zich niet
erkend voelt, kan dit leiden tot het stellen
van moeilijk gedrag. De student kan dan
die deelidentiteit extreem gaan invullen. 

In de klas kunnen ook rolmodellen van
studenten binnengebracht worden om op
die manier erkenning te kunnen geven
voor hun identiteit. Bv. idool voorstellen
aan de klas, boekenlijst opstellen waarin
alle studenten zichzelf in kunnen
herkennen, etc. (Vandemaele, 2021).
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SPELREGELS

Info voor docenten
Dit spel kan enkel gespeeld worden
in een omgeving waar veiligheid en
betrouwbaarheid centraal staan
voor de studenten. Indien dit niet
aanwezig is, kunnen de studenten
dit als confronterend en kwetsend
ervaren. Om de veiligheid te
creëren, werkt deze opdracht via
fictieve personages die de
studenten moeten vormen aan de
hand van identiteits-
kenmerken.

Doel
Het doel van dit spel is: leren hoe je
meervoudige identiteiten kan
herkennen in het dagelijks leven en
hoe deze de onderwijsloop van de
studenten beïnvloeden. Vaak zijn we
ons hier niet van bewust.

Acht personagekaarten 
96 kaarten met identiteitskenmerken
Dit spel speel je het best binnen en in kleine groepjes
In bijlage: verhalen over de personages

Onderwerp: kruispuntdenken

Materialen:

Leeftijd: vanaf 15 jaar
Aantal spelers: groepjes van vier personen
Tijd: 60-70 minuten

Verdeel de studenten in groepjes van vier personen. Jullie krijgen per groep       
 acht personagekaarten met een foto en naam. Alle personages wonen in België. 
In dit spel zijn er verschillende identiteitsassen: gender, seksuele geaardheid,
beroep van ouder, scholing, woonsituatie, hobby's, religie, afkomst, familiale
situatie, gezondheidssituatie. Onder elke identiteitsas staan er telkens een aantal
identiteitskenmerken, waarvan je één mag koppelen aan een personagekaart. Elk
personage krijgt één identiteitskenmerk per identiteitsas.
Begin met de identiteitsas 'gender'. Daarna mag je kiezen in welke volgorde je de
identiteitskenmerken legt.
Vertel nog niet aan de studenten dat het spel over vooroordelen gaat.

Leg de personagekaarten onder elkaar op een sociale ladder van laag naar hoog.
De sociale ladder is een rangorde van mensen in de maatschappij. Bijvoorbeeld:

Laag: weinig privileges, weinig kansen, weinig macht, enz.
Hoog: veel privileges, veel kansen, veel macht, enz.

Nabespreking klassikaal.

Deel 1 :

Deel 2:

CROSSIDENTITY



NABESPREKING

Als je één identiteitskenmerk zou mogen veranderen aan je personage om die zo
hoger op de ladder te plaatsen, wat zou het zijn en waarom?
Wat is voor jullie het belangrijkste identiteitskenmerk en waarom?
In welke mate denken jullie dat de positie mee bepaald is door de huidskleur van de
personages? Hoe kan je dit verklaren?

Culturele veerkracht
Multiperspectiviteit
Culturele flexibiliteit
Culturele ontvankelijkheid
Culturele zelfkennis

Laat enkele studenten aan het woord. Bespreek klassikaal waar de groepen de
personages hebben geplaatst op de sociale ladder. Bespreek waarom de personages
op die plaats staan in de sociale ladder.

Ga in gesprek. Er zal opgemerkt worden dat de personagekaarten telkens een andere
sociale positie innemen. Dit komt doordat de verschillende groepen onbewust
bepaalde vooroordelen heeft over de personages. 

Enkele vragen:

Conclusie:
Alle combinaties bij de personages die je gevormd hebt, zouden kunnen kloppen. Het
echte leven van de personages ziet er zo uit (Je leest de verhalen voor uit de bijlage).
Vooroordelen kloppen niet altijd met de werkelijkheid en zo zou je een verkeerd beeld
kunnen vormen over iemand. Wees je bewust van de vooroordelen die je hebt.

Interculturele competenties: 

Gemaakt door: Kaoutar Azzouzi, Friedl Debonnet, Femke
Devenyn, Ouidad Ettalhi, Gieske Parmentier, Lisa
Schauvliege, Michelle Verheye
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 BEELDVORMING03
Volgens het Van Dale woordenboek
(2022) is beeldvorming een geleidelijk
ontstane opvatting van iets. Mensen doen
continu aan beeldvorming. Bij
beeldvorming heeft elke ervaring die we
als mens meemaken invloed op het
proces. 

Volgens Van Ling (2015) zou
beeldvorming een belangrijke rol spelen
in de contacten die worden gelegd tussen
verschillende groepen. Zo vormen
lesgevers een beeld over de leerlingen die
ze voor hen hebben in de klas. Er kan
gesteld worden dat beelden,
overtuigingen, verwachtingen, maar ook
de media invloed hebben op het proces
van het vormen van een beeld. Bijgevolg
heeft dit invloed op leerkrachtgedrag (De
Cock, 2011). 

Het beeld dat een persoon over iemand
vormt, heeft immers invloed op de manier
waarop ze de persoon zullen benaderen
en behandelen (Grip vzw, z.d.).  

Het is vooral de negatieve beeldvorming
over maatschappelijk kwetsbare
leerlingen die op dit moment een
uitdaging vormt. ENSPIRED (z.d.) geeft
aan dat lesgevers lagere verwachtingen
hebben van de onderwijsbaarheid van
kwetsbare leerlingen. Volgens ENSPIRED
zou die negatieve beeldvorming een
demotiverend effect hebben op deze
groep leerlingen. De lage verwachtingen
die de lesgever heeft op deze leerlingen
zal bijgevolg invloed hebben op hoe ze de
leerlingen benaderen. Volgens ENSPIRED
(z.d.) zijn het vaak deze leerlingen die
baat hebben bij kwaliteitsvol onderwijs.

Het Pygmalion-effect gaat als volgt; de
lesgever vormt een bepaald beeld over
een leerling. Dit beeld wordt gevormd
door allerlei overtuigingen, stereotypen,
vooroordelen, etc. Het beeld dat de
lesgever over de leerling vormt, heeft
invloed op de manier waarop hij hem
behandelt. Dit demotiveert de leerling.
Bijgevolg stelt de leerling zijn eigen
capaciteiten in vraag. Dit heeft op zijn
beurt invloed op zowel het gedrag als de
resultaten van de leerling. De
verwachtingen van de lesgever werden
bevestigd (Rosenthal & Jacobson, 1968).
 
Net daarom is het belangrijk dat lesgevers
hun eigen referentiekader in vraag
durven te stellen. Lesgevers moeten zich
bewust zijn van de impact van hun
verwachtingen om negatieve
beeldvorming tegen te gaan (Kleine
kinderen, Grote kansen, z.d.).



ETIKETTEN
Onderwerp: beeldvorming

Materialen: 
• Etiketten met vooroordelen
• Materiaal voor de samenwerkingsopdrachten

Leeftijd: vanaf 15 jaar
Aantal spelers: max. 25 in grote groep, max. 6 in kleine groepen
Tijd: 60-70 minuten

SPELREGELS
• Verdeel de klas in groepjes van maximum zes leerlingen. Iedere groep krijgt een eenvoudige 

samenwerkingsopdracht. Deze opdrachten moeten leuk zijn om te doen, maar mogen ook 
niet de volle aandacht vragen zodat de studenten niet vergeten elkaar te behandelen 
volgens het etiket dat ze kregen. De opdracht kan een eenvoudig gesprek of discussie zijn, 
een toren bouwen, samen iets tekenen...

• Elke student krijgt een sticker met een vooroordeel die ze op hun hoofd kunnen plakken 
nadat de samenwerkingsopdracht werd uitgelegd. Over die stickers wordt alleen gezegd dat 
die een beschrijving inhouden van de persoon en dat de anderen zich tegenover die persoon 
moeten gedragen alsof dat vooroordeel hun eigen oordeel is. Niemand weet wat er op zijn of 
haar etiket geschreven staat.

• Benadruk als begeleider dat dit best subtiel gebeurt. De studenten mogen namelijk niet 
meteen doorhebben welk vooroordeel ze dragen. 

Info voor 
docenten

Dit spel kan enkel gespeeld worden 

in een omgeving waar veiligheid en 

betrouwbaarheid centraal staan voor 

de studenten. Indien dit niet 

aanwezig is, kunnen de studenten dit 

als confronterend en kwetsend 

ervaren. Door het aannemen van 

fi ctieve rollen kunnen studenten zich 

verplaatsen in die bepaalde 

rol in een veilige omgeving.

Doel
De studenten ervaren de impact van 

vooroordelen. Ze merken bij zichzelf 

dat vooroordelen een 

sterke invloed hebben op de 

manier waarop je kijkt naar iemand, 

hoe je omgaat met iemand en hoe je 

met iemand spreekt. Ze voelen zelf 

hoe beangstigend of frustrerend 

vooroordelen kunnen zijn 

en hoe weerloos je ervan 

kan worden.
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SAMENWERKINGSOPDRACHTEN
• ‘Doek omdraaien’: met z’n allen op één doek gaan staan en die omdraaien zonder er af te gaan.
• ‘Eilandjes’: er zijn een aantal eilandjes. De studenten moeten aan de overkant van het lokaal 

geraken, maar ze mogen enkel op de eilandjes staan.
• ‘Spel met plankje’: de studenten hebben een plankje met touwtjes vast. Daarop staat een 

beker met water. De bedoeling is dat ze door een fi etsband kruipen zonder de beker te laten 
vallen.

• ...
Vul zelf nog verder aan.
Het materiaal dat nodig is voor de samenwerkingsopdrachten wordt niet voorzien. Dit zal je 
zelf nog moeten verzamelen.

VOOROORDELEN
• Dom
• Arrogant
• Intellectueel
• Analfabeet
• Vuil
• Dief
• Crimineel
• Wiskundig aangelegd

NABESPREKING
Ga een klassikaal gesprek aan. Je kan volgende vragen stellen:

• Welk vooroordeel denk je dat je gekregen hebt?
• Hoe voelde het om volgens dit vooroordeel behandeld te worden?
• Hoe voelde het om anderen te behandelen volgens het vooroordeel dat ze kregen?
• Paste je je gedrag aan door de manier waarop je behandeld werd?

•  Werd je gedemotiveerd, werd je boos, hield je je meer op de achtergrond, kreeg je een 
motivatieboost, voelde je je superieur...

• Kan je situaties bedenken uit je eigen leefwereld waarbij je ook al eens te maken kreeg met 
vooroordelen?

Interculturele competenties:

• Culturele communicatieve competentie
• Culturele fl exibiliteit
• Culturele veerkracht
• Culturele zelfkennis

Bron spel: https://www.handicapinternational.be/sn_uploads/page/attachements/bundel_met_spelen_interculturaliteit.pdf

• Andere thuistaal dan Nederlands
• Slechte bedoelingen
• Profi teur
• Handig
• Gemotiveerd
• Goed in Engels
• Sportief
• Lui

• Simpel
• Dankbaar
• Harde werker
• Ambitieus
• ...

Vul zelf nog verder aan



DIVERSITEITSBENADERINGEN04

Cultuurrelativisme

Diversiteitsbenadering is een
veelomvattende term die de handeling
beschrijft waarbij er wordt omgegaan met
verschillen. Dit wordt voorgesteld in drie
benaderingen (Ashikali, 2019).

1.

Cultuurrelativisme stelt dat de
overtuigingen en praktijken van een
cultuur alleen vanuit die cultuur zelf
kunnen worden beoordeeld. Daarom
wordt moreel relativisme toegepast op
het culturele niveau en wordt erop
gewezen dat een cultuur alleen ethische
oordelen kan vellen via de waarden en
normen van die cultuur (Amnesty
International, 2019). 

   2. Absolutisme

Bij het absolutisme wordt er min of meer
neergekeken op de andere culturen. Via
deze benaderingswijze is het zo dat er
telkens vanuit de eigen referentiekaders
wordt gekeken. De eigen cultuur van de
ingroup, vanuit het perspectief van de
studenten zonder migratieachtergrond,
wordt als absoluut en superieur ervaren.
De andere culturen van de outgroup zijn
veel minder belangrijk. Een gevaar
hiervan is dat de ene zich gaat assimileren
aan de andere. Hierbij is er sprake van
segregatie. Dit is iets wat we ook terug
zien komen in België. Als er even gekeken
w naar de Antwerpse Joodse wijk kan dit
gezien worden als een reactie op het
cultuur absolutisme (Kramer, 2012).

3. Pluralisme

In de pluralistische benaderingswijze
wordt er als het ware een dynamische bril
opgezet. Hierbij is het de bedoeling dat
alle culturen als waardig worden gezien.
Hierbij kunnen er ook conflicten ontstaan
die zullen leiden tot communicatie. De
verschillende culturen worden als geheel
van personen gezien. De mens hoort
hierbij centraal te staan en niet de
culturele verschillen (Agirdag, z.d.).

Waarom?

In eerste instantie is dit interessant,
omdat het de mogelijkheid brengt om tot
bewustwording te komen van de eigen
referentiekaders. Wanneer de student-
leerkracht bewust wordt van de manier
waarop zij diversiteit benaderen, wordt er
beter begrepen waarom anderen anders
denken. Hierbij is het dus de bedoeling
dat er even stil wordt gestaan bij de
verschillende diversiteitsbenaderingen.
Dit is nuttig voor student-leerkrachten,
omdat ze op die manier leren op welke
manier ze kunnen staan tegenover
leerlingen in de toekomst.
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KWINKSLAG
Onderwerp: diversiteitsbenadering

Materialen: 
• Dit spel kan aangekocht worden via https://shop.aanstok-

erij.be/602-kwinkslag.html

• Dit spel kan ook ontleend worden in bibliotheken van 
verschillende hogescholen en universiteiten

Leeftijd: vanaf 16 jaar
Aantal spelers: 12 tot 36 spelers, groepen van 4 tot 6 personen
Tijd: 60-70 minuten

SPELREGELS
• Het spel wordt gespeeld in verschillende groepen van vier tot zes personen, geef elke tafel 

een nummer.

• In dit spel is verbale en non-verbale communicatie verboden.

• Laat de studenten de spelregels lezen in het groepje waar ze starten. Ze krijgen hiervoor 
vijf minuten. Daarna start het spel.

• Na elke ronde is er een doorschuifsysteem. De winnaar van de ronde schuift door naar een 
volgende tafel met hoger nummer. De verliezer van de ronde schuift door naar een volgende 
tafel met lager nummer. De anderen blijven zitten.

• Bepaal zelf hoeveel rondes je speelt met de klas (maximum zeven). Op het eind van het spel 
zijn er geen winnaars of verliezers.

Info voor 
docenten

Zorg er in de nabespreking voor dat 

iedereen elkaar kan zien. 

Zorg ervoor dat iedereen aan het 

woord kan komen. Je kan de groep 

opsplitsen als je met te veel bent. 

Doel
Dit spel helpt de studenten op een 

creatieve manier na te denken over 

verschillen en gelijkenissen tussen 

mensen en culturen. Iedere dag 

moeten we leren om te gaan met 

verschillen: thuis, op school, in de 

vrije tijd... Het helpt de studenten een 

klaardere kijk te krijgen op zijn of haar 

plaats in de samenleving. 

Verschillen tussen mensen 

zijn niet bedreigend, 

maar  verrijkend!
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NABESPREKING
Conclusie:

Elke groep speelde het spel met andere spelregels zonder dat ze dit van elkaar wisten. Elke tafel 
stelt een verschillende cultuur met verschillende regels voor. Bij het wisselen van tafels worden 
subtiele verschillen opgemerkt: frustraties, onzekerheden, gelach, woede, onbegrip... 
Hieruit blijkt dat communicatie belangrijk is in het omgaan met anderen en met verschillende 
waarden en normen. 

Verschillen tussen mensen zijn vaak zeer subtiel en het gaat niet altijd om verschillen tussen 
mensen uit verschillende culturen. Het gaat evenzeer om verschillen tussen mannen en 
vrouwen, tussen generaties of tussen lokale afdelingen van een jeugdbeweging. 

Ga een klassikaal gesprek aan. Volgende vragen kunnen aan bod komen:

• Als je in een omgeving terechtkomt waar andere regels gelden, hoe zou je dan reageren?
• Welke gevoelens ervaarde je bij het spel/in een bepaalde situatie?
• Welke gedachten gingen door je heen?
• Welke gedachten had je over je medespelers?
• Heb je een bepaalde strategie gevolgd? Wat deed je?

Vragen die gelinkt zijn met de realiteit:

• Herken je bepaalde situaties die je ook al hebt ervaren in je eigen leefwereld?
• Wat was die situatie?

• Wat was het probleem bij die situatie?
• Hoe reageerde jij hierop?
• Hoe reageerden anderen hierop?
• Kreeg je vanuit het spel nieuwe inzichten waardoor je die situatie eventueel anders 

zou aangepakt hebben?

Interculturele competenties:

• Culturele fl exibiliteit
• Culturele ontvankelijkheid
• Culturele kennisverwerving
• Culturele communicatie competentie
• Culturele veerkracht

Bron spel: https://shop.aanstokerij.be/602-kwinkslag.html
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TOEGANG TOT DE TOOL
Hieronder kan je een QR-code scannen.
Deze brengt je naar een Google Drive
waar je de handleiding, de spelfiches en
ander materiaal om de spelen te kunnen
uitvoeren terugvinden.

Of gebruik volgende link:
 

https://ap.lc/cJrLk

Scan deze QR-code
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