
INTERCULTURELE COMPETENTIES

Aan de slag met de belangrijkste begrippen en praktijkvoorbeelden

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



INTRODUCTIE: OTHER TALK – TEACHING MIGRATION

ROL INTERNATIONALE ORGANIZATIE VOOR MIGRATIE (IOM)
• VN-Migratie agentschap, actief in 174 lidstaten.

• Activiteiten in België: integratie arbeidsmarkt, 

gezinshereniging, hervestiging, zorg voor NBMV, 

vrijwillige terugkeer, projecten met diaspora, etc.

• Projecten voor migranten zelf & samenleving over migratie & 

diversiteit

• Werken samen met overheden, 

middenveldorganisaties, migrantenorganisaties, etc…

• Van ad hoc infosessies over migratie in het hoger onderwijs 

naar structurele inbedding via het Other Talk project



OP HET PROGRAMMA

1. CONCEPTEN 

EN THEORIE

• Voorbeeldcases

• Groepsdiscussies

• Plenair klasgesprek

2. AAN DE SLAG
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PRAKTISCH

• Cultuur, interculturele communicatie en interculturele competenties

• De situatie in België onder de loep

• Belang van interculturele competenties
• Welke effecten kunnen onbewuste vooroordelen, stereotypes en microagressies hebben

op de individuen?

• Hoe kan ik bewuster worden over mijn eigen onbewuste vooroordelen?

Duur van deze sessie
• 1,5-2 uur conceptverkenning
• 1 uur toepassingen



DOELSTELLINGEN

BEWUSTWORDING OVER EIGEN FRAMES
Word je bewust van subjectieve beeldvorming en je eigen frames en maak dit bespreekbaar.

INTERCULTURELE SCHOOLCULTUUR
Leer en draag bij aan het creëren van een interculturele schoolcultuur waar leerlingen van alle etnisch-

culturele achtergronden zich welkom kunnen voelen.

CULTUREELSENSITIEVE BENADERING INTEGREREN
Leer een cultuursensitieve benadering toe te passen via aanbevelingen en adviezen, maar ook concreet

voorbeeldmateriaal.



CULTUUR, INTERCULTURELE
COMMUNICATIE & COMPETENTIE

1.



INLEIDENDE VRAAG

Wat is cultuur
volgens jou?



WAT IS CULTUUR?

Ijsbergmodel

• Cultuur = ijsberg

• Zichtbaar deel: gedrag, taal, (religieuze) symbolen

• Onzichtbaar deel: waarden, normen, 
overtuigingen, ...

Beperkingen

• Interne diversiteit in culturele groepen (heterogeniteit)

• Meerdere culturele identiteiten per person mogelijk
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WAT IS CULTUUR?

CULTUUR
INTERCULTURELE 
COMMUNICATIE

INTERCULTURELE 
COMPETENTIE

Cultuur in de Spiegel

• Cultuur = proces van betekenisgeving, gevoel, indruk

• Cultuur ≠ schilderij aan muur, acteur in kostuum

• Cultuurdragers: lichaam, voorwerpen, taal, grafische
symbolen

• Ontwikkelen van reflectie essentieel ingrediënt van 
cultuureducatie

-> Cultuur en reflectie op cultuur ontstaan in en met
verschillende cultuurdragers



WAT IS CULTUUR?

• Linear-actief: taak georiënteerd, 

extreme planners

• Multi-actief: mens georiënteerd, 

spraakzaam

• Reactief: respect georiënteerd, 

introverte luisteraars

“Italianen zien Duitsers als stijf en door
de tijd gedomineerd; Duitsers zien
Italianen als chaotisch; de Japanners
observeren en leren stilletjes van beide”
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INTERCULTURELE 
COMPETENTIE

Het Lewismodel



WAT IS CULTUUR?

Cultuur is een complex systeem van normen, overtuigingen, waarden, rituelen,
symbolen, objecten, kennis en praktijken die door de leden van een groep of
samenleving worden gedeeld, van generatie op generatie worden doorgegeven en
het gedrag van individuen en hun percepties en interpretaties van de werkelijkheid
vormgeven.

In onderwijscontext: onderwijscultuur
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WAT IS INTERCULTURELE COMMUNICATIE?

• Delen van informatie tussen verschillende 
culturen en sociale groepen

• Tracht de wijze waarop mensen uit verschillende 
culturen handelen, communiceren en 
waarnemen te verduidelijken
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WAT IS INTERCULTURELE COMMUNICATIE?

• Verbale communicatie: woorden

• Non-verbale communicatie: visueel, houding, 

gebaren, lichaamstaal, gezichtsuitdrukking, etc.

• Paraverbale communicatie: vocaal, de toon 

waarop we iets zeggen, intonatie, stemhoogte, 

ritme etc.

• Cultuurverschillen => misverstanden

• Culturele competenties stimuleren beter begrip

VERBAAL
Wat we 
zeggen

PARA-
VERBAAL

Hoe we het 
zeggen

NON-
VERBAAL

Wat we 
doen of 
demon-
streren
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WAT IS INTERCULTURELE COMPETENTIE?

• Het vermogen om effectief en op de juiste manier te communiceren met
mensen die taalkundig en cultureel verschillen van jezelf.

• In onderwijscontext:

Belangrijke vaardigheid voor leerkrachten die de diverse leerlingen in hun klas beter
willen ondersteunen en bevestigen. Het omvat de vaardigheid om relaties tussen
verschillende culturen te kunnen leggen in termen van begrip, acceptatie en

waardering.

• Vereist een bepaalde houding, motivatie en specifieke vaardigheden
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WAT IS INTERCULTURELE COMPETENTIE?

Interculturele competentie = begrip voor en doeltreffende interactie 
met mensen uit andere culturen, aandacht voor intercultureel handelen

Intercultureel 

bewustzijn & 

kennis 

Interculturele 

communicatie

Interculturele

competentie
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DE SITUATIE IN HET NEDERLANDSTALIG 
ONDERWIJS IN BELGIË ONDER DE LOEP

2.





PRESTATIEKLOOF

Leerlingen met een migratieachtergrond 
doen het in België minder goed op school in 
vergelijking met autochtone leerlingen. Bijna
nergens ter wereld is de kloof in 
schoolprestaties tussen leerlingen met of 
zonder migratie-achtergrond zo groot 

Coene & Dierckx (2015)



PRESTATIEKLOOF

Enkele cijfers – Agirdag (2021)
• “15-jarige autochtonen hebben volgens de PISA-resultaten 2 jaar voorsprong in lezen en

rekenen ten opzichte van allochtone kinderen”

• "55% van de allochtone kinderen volgt een lagere beroepsopleiding; 25% van de
autochtone kinderen”

• “14% van de allochtone kinderen gaat naar het hoger onderwijs vs. 64% van de
autochtone kinderen”

Loes Meeussen (2014)
• "De prestatiekloof tussen sterke presteerders en zwakke presteerders in Vlaanderen is

erg groot (OESO, 2018). Op die manier gaat een enorm menselijk potentieel verloren."



PRESTATIEKLOOF

Vlaams onderwijs = Watervalsysteem
• Vroege splitsing van onderwijsvormen

• Hiërarchische structuur

• Frequent B- en C-attesten

Jeroen Lavrijsen (2017)
“Een vroege opdeling in onderwijsvormen leidt tot
mindere leerprestaties bij onderpresteerders en
leerlingen uit sociaal zwakkere milieus.’’
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PRESTATIEKLOOF

Leerlingen van een lagere 
sociaaleconomische herkomst, of van 
een vreemde herkomst, krijgen bij 
twijfelgevallen vaker een B-attest. 
Leerlingen met dezelfde punten, maar 
van een hogere sociaaleconomische 
herkomst of van een Belgische herkomst 
krijgen in die twijfelgevallen vaker een A-
of C-attest.
- Groenez (2018)

Hoe komt dit? -> Stereotiepe beeldvorming, ervaringen uit het verleden



PRESTATIEKLOOF



Van de Vlaamse leerkrachten heeft 6,4 procent een 

buitenlandse herkomst. Dat blijkt uit een nieuwe meting 

die de Vlaamse overheid uitvoerde. Het toont hoe de 

lerarenkamer nog lang geen weerspiegeling van de 

samenleving is. 

De Morgen (2021)



WAAROM ZIJN INTERCULTURELE 
COMPETENTIES BELANGRIJK IN 

HET ONDERWIJS?



• Studenten presteren beter in interculturele omgeving

• Studenten presteren beter wanneer zij zich kunnen 

herkennen in het lesmateriaal

• Draagt bij tot culturele kennis van alle leerlingen

• Relevant in geglobaliseerde wereld

BELANG INTERCULTURELE COMPETENTIE IN HET ONDERWIJS



ALGEMENERE CONTEXT BELGIË: 
POLARISERING



POLARISERING

Toenemende diversiteit gaat hand in hand met toenemende polarisering in België



VRAAG

Wat is polarisering
volgens jou?

Mentimeter



POLARISERING

Proces waarbij tegenstellingen tussen groepen in 
de samenleving groter worden, waardoor
groepen steeds meer tegenover komen te staan.

KENMERKEN

• Wij-zij denken

• Irrationele > rationele

• Etnisch-culturele-religieuze verschillen

ENKELE VOORBEELDEN
• Lokale/nationale vs. globale oriëntatie

• Stad vs. dorp

• Arm vs. rijk

• Hoog- vs. laagopgeleid

• Politiek links vs. rechts



ONBEWUSTE VOOROORDELEN, 
STEREOTYPES EN DISCRIMINATIE3.



HARVARD IMPLICIETE ASSOCIATIE TEST

IMPLICIETE ASSOCIATIE TEST
• 10 minuten 

• Website: https:/ / implicit.harvard.edu/ implicit/belgium/ of QR-code:

• Kies voor de demotest “Huidskleur” 

REFLECTIEVRAGEN
• Wil jij je resultaat delen?

• Had je dit resultaat verwacht?

• Welk inzicht heb je uit je resultaat opgedaan?

• Hoe kun je dit inzicht gebruiken in je toekomstig klaslokaal?

https://implicit.harvard.edu/implicit/belgium/


VOOROORDELEN

ONBEWUSTE VOOROORDELEN
• Automatische, mentale shortcuts 

• Beïnvloed door achtergrond, 
cultuur en ervaringen

• Kan negatieve invloed hebben 
studieloopbaan student

VOOROORDELEN STEREOTYPES DISCRIMINATIE

http://www.youtube.com/watch?v=_Qp7hrCJgAo&t=1m0s


VOOROORDELEN

BEWUSTE VOOROORDELEN
• Intentionele discriminatie 

• Tegen sociale normen (onwettig)

• Vijandigheid tegen een minderheidsgroep

• Ondubbelzinnig

• Expliciet 

ONBEWUSTE VOOROORDELEN
• Vaak niet intentioneel

• Sociaal genormaliseerd (niet onwettig)

• Ambivalent

• Ambigue

• Impliciet, subtiel

• Microagressies

VOOROORDELEN STEREOTYPES DISCRIMINATIE



• Onbewuste vooroordelen kunnen tot uiting komen in 

de vorm van microagressies

• Korte, dagelijkse uitwisselingen die denigrerende 

boodschappen overbrengen aan gemarginaliseerde 

groepen

• Verbaal, non-verbaal of omgevingsgebonden

• Vaak onbewust, sociaal genormaliseerd en toegepast 

door mensen die het goed bedoelen

VOOROORDELEN STEREOTYPES DISCRIMINATIE

MICROAGRESSIES



VOORBEELD UITSPRAAK / SITUATIE BOODSCHAP
‘’Waar kom jij echt vandaan? /  Waar ben je 

geboren?’’

J ij bent geen Belg.

‘’Wat spreek jij goed Nederlands!’’ J ij bent geen Belg.

Leerkracht na presentatie/  test:

‘’Wauw, dat was verrassend goed’’

Het is ongebruikelijk voor iemand zoals jou om 

het goed te doen.

‘’Ik ben geen racist, ik ben bevriend met (persoon 

met migratieachtergrond)’’

Ik ben immuun voor racisme omdat ik

vrienden van kleur heb.

Een witte man/vrouw die hun

portemonnee of tas controleren als een persoon 

met migratieachtergrond passeert

Personen met een migratieachtergrond zijn niet te 

vertrouwen.

"Als ik naar je kijk, zie ik geen kleur." Het ontkennen van iemands culturele /  etnische 

achtergrond.

‘’Het is hier niet Afrika’’ Jouw etnisch-culturele achtergrond heeft geen 

belang hier

Etc. ...

MICROAGRESSIES: VOORBEELDEN



VOORBEELD UITSPRAAK / SITUATIE BETER
‘’Waar kom jij echt vandaan? /  Waar ben je 

geboren?’’

‘’Waar woon jij?’’

‘’Wat is je etniciteit?’’

‘’Wat spreek jij goed Nederlands!’’ /

(Kan wel als compliment beschouwd worden door 

iemand die nog niet zo heel lang in België woont)

Leerkracht na presentatie/  test:

‘’Wauw, dat was verrassend goed’’

/

‘’Ik ben geen racist, ik ben bevriend met (persoon 

met migratieachtergrond)’’

/

Een witte man/vrouw die hun

portemonnee of tas controleren als een persoon 

met migratieachtergrond passeert

/

"Als ik naar je kijk, zie ik geen kleur." ‘’Ik erken jouw etnisch-culturele achtergrond, 

maar maak geen onderscheid gebaseerd hierop.’’

‘’Het is hier niet Afrika’’ /

MICROAGRESSIES: WAT KAN JE WÉL ZEGGEN?



VOORBEELD UITSPRAAK / SITUATIE
‘’Waar kom jij echt vandaan? /  Waar ben je geboren?’’

‘’Wat spreek jij goed Nederlands!’’

Leerkracht na presentatie/  test:

‘’Wauw, dat was verrassend goed’’

"Als ik naar je kijk, zie ik geen kleur."

Etc.

MICROAGRESSIES: VOORBEELDEN

Niet iedereen met een migratieachtergrond ervaart alle 
uitspraken/ situaties uit deze kolom als microagressies. 

Uitspraken kunnen soms negatief worden onthaald door 
sommigen, en juist positief door anderen. Dit kan erg
verschillen van persoon tot person. Het is dan ook belangrijk
om zelf aan te voelen of deze persoon openstaat om te praten
over deze thema’s of niet.



• Hebben impact op individu

• Lijken klein, maar stapelen zich op en 

kunnen mensen het gevoel geven dat ze 

er niet bij horen

• Het ervaren van hogere niveaus van 

micro-agressies is gekoppeld aan een 

lagere geestelijke gezondheid

VOOROORDELEN STEREOTYPES DISCRIMINATIE

MICROAGRESSIES



SOORTEN VOOROORDELEN IN HET ONDERWIJS

VOOROORDELEN STEREOTYPES DISCRIMINATIE

Ben jij al geconfronteerd geweest 
met deze soorten vooroordelen in de 

klas?

IMPLICIETE VOOROORDELEN

RACIAAL GENDER

ANDERE



SOORTEN VOOROORDELEN IN HET ONDERWIJS

VOOROORDELEN STEREOTYPES DISCRIMINATIE

ETNOCENTRISME
De neiging om de eigen culturele overtuigingen, normen en waarden toe 

te passen op de interpretatie van alle gebeurtenissen, zonder rekening 

te houden met culturele verschillen. 

ETNOCENTRISCH ONDERWIJS
Etnocentrisme in het onderwijs doet zich voor wanneer het leerplan, de 

onderwijsmethoden/strategieën de geschiedenis presenteren vanuit een 

monocultureel (West-Europees) perspectief dat de aanwezigheid en/of de 

bijdragen van andere groepen in de samenleving negeert. 



STEREOTYPES

VOOROORDELEN STEREOTYPES DISCRIMINATIE

STEREOTYPES
• Uitvergroot beeld van een groep mensen

• Klopt meestal niet met de realiteit

• Gebaseerd op gedrag & uitzicht

• Leiden tot vooroordelen en discriminatie

VAN STEREOTYPES NAAR ONGELIJKHEID
• We denken over onszelf en andere mensen in termen van sociale categorieën en groepen

• De overtuiging dat alle leden van een groep hetzelfde kenmerk hebben, is een stereotype

• Stereotypen die gepaard gaan met negatieve evaluaties worden vooroordelen genoemd

• Vooroordelen leiden vaak tot een gedifferentieerde behandeling van bepaalde groepen. 

→ Ongelijke behandeling leidt tot discriminatie en ongelijkheid.



STEREOTYPES, VOOROORDELEN EN DISCRIMINATIE

STEREOTYPES
• Cognitieve generalisaties (overtuigingen) over de kwaliteiten en 

kenmerken van de leden van een groep

• ‘’Lenzen’’ waarmee we andere mensen en groepen waarnemen

• Vormt de manier waarop we denken en ons gedragen tegenover

anderen

VOOROORDELEN
• Gevoelens en attitudes in verband met de 

negatieve evaluaties van een groep

• Ongerechtvaardigd 

DISCRIMINATIE
• Gedrag dat vaak volgt op de negatieve stereotypes en vooroordelen tegenover een groep

• Kan interpersoonlijk, omgevingsgebonden of systemisch zijn

• Impliciet of expliciet



BEWUST WORDEN VAN 
ONBEWUSTE VOOROORDELEN4.



VOOROORDELEN BEPERKEN ALS LERAAR

Identificeren & 
erkennen

Reflecteren Evalueren



VOOROODELEN BEPERKEN ALS LERAAR

• Herken je eigen vooroordelen en stereotype gedachten. Steeds weer. Dit kost tijd en 

herhaling. 

• Vermijd dat je een snelle beslissing neemt op basis van vooroordelen en stereotypen. 

Vraag jezelf af: "Ben ik hier aan het generaliseren op basis van ras, cultuur, enz.?”

• Moedig bewustzijn over vooroordelen ook aan bij anderen op school.



VOOROORDELEN BEPERKEN

CONTACTTHEORIE
• Psychologie 

• Vooroordelen & conflicten kunnen worden verminderd door cultuur-sensitieve interactie

• Vooroordelen & conflicten tussen meerderheids- & minderheidsgroepsleden verminderen bij 
positieve interactie

• Langetermijn inzet om vooroordelen aan het licht te brengen: "Het is een dieet, geen 
spuitje"

• Bewustzijn creëren door training

• Verzamel data en volg vooruitgang op

• Gebruik processen en criteria voor objectievere beslissingen



WAAROM IS DIT BELANGRIJK?

• Mentale gezondheid 

• Angst

• Depressie

• Psychisch leed 

• Welzijn

• Eigenwaarde

PSYCHOLOGISCHE GEVOLGEN

• Zelf-isolatie

• Beperking leren van talen

• Beperking cultuur en socialisatie

• Beperkte integratie
SOCIO-CULTURELE GEVOLGEN

• Stereotype internalisering

• Stereotype inhibitie

• Ontwikkeling van nieuwe sociale 

identiteiten
COGNITIEVE GEVOLGEN



ROL VAN DE LEERKRACHT

"Het geloof van leraren in de academische vaardigheden en 
mogelijkheden van hun leerlingen is essentieel voor het succes 
van leerlingen omdat het samenhangt met de overtuiging van 

leerlingen over hoe ver zij zullen komen op school, hun houding 
ten opzichte van school, en hun academische prestaties." 



DIVERSITEIT, INCLUSIE 
EN GELIJKWAARDIGHEID5.



VRAAG

Wat is diversiteit?



DIVERSITEIT

• Etniciteit

• Seksuele geaardheid

• Religie

• Sociaal-economische status

• Geslachtsidentiteit

• Taal

• Leeftijd

• …

Diversiteit omvat alle manieren waarop mensen verschillend zijn, met 
inbegrip van de verschillende kenmerken die de ene groep of het 

ene individu anders maken dan de andere. 

ENKELE VOORBEELDEN



INCLUSIE

‘’Een inclusief onderwijssysteem is een systeem waarin scholen hun infrastructuur, methodes, 

lesmateriaal en personeelsbeleid afstemmen op álle leerlingen. Ze zorgen er zo voor dat elke 

leerling zich thuis voelt in de school. Het onderwijssysteem past zich dan aan de behoeften 

van individuele leerlingen aan, en niet andersom.’’

- Unia

Inclusie bouwt aan een cultuur waarin iedereen zich welkom voelt door elke 
persoon of elke groep actief uit te nodigen om bij te dragen en deel te nemen. 

Deze inclusieve omgeving ondersteunt en omarmt verschillen en betoont 
respect aan iedereen.

INCLUSIEVE SCHOOLCULTUUR



GELIJKWAARDIGHEID

Gelijkwaardigheid is gefocust op eerlijke behandeling, toegang, gelijke kansen 
en vooruitgang voor iedereen, en tracht belemmeringen die sommige groepen 
hebben verhinderd volledig te participeren te identificeren en weg te nemen



Diversity is being invited to the

party, inclusion is being asked to

dance



ROL VAN DE LERAAR

ROL VAN DE LEERKRACHT

‘De leerkracht is een belangrijke speler in het bieden
van optimale ontwikkelingsmogelijkheden aan elke
leerling. Om de kansen voor alle leerlingen te vergroten,
moeten docenten de vaardigheden hebben om in te
spelen op allerlei soorten diversiteit: verschillen
tussen leerlingen op het gebied van leervermogen,
vaardigheden, culturele achtergrond, taalvaardigheid,
sociaal-economische achtergrond en voorkennis.’

- Loes Meeussen (2014)



ROL VAN DE LERAAR

“Een leraar is de burgemeester van zijn klas”

Als leraar heb je een machtspositie in de klas. Je kan deze positie benutten om bij discussies en 

conflicten de rol van een bruggenbouwer aan te nemen, de dialoog aan te gaan, en zo verdere 

polarisatie te vermijden.



VOORBEELDCASES6.



TIPS VOOR EEN GENUANCEERDE BURGERSCHAPSDIALOOG
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• Een goed gesprek vereist tijd, geduld en aandacht. Maak hier ruimte voor.

• Verduidelijk dat alle perspectieven een onderzoek waard zijn en dat de focus op het ‘samen verkennen

van verschillende mogelijkheden’ ligt. Niet op ‘het vinden van één juist antwoord of oplossing'.

• Oordeel niet, stel vragen. Het kan helpen om je voor te stellen dat je een marsmannetje bent en alles

voor de eerste keer beleeft.

• Straal vertrouwen uit.

• Neem een open en geïnteresseerde houding aan.

• Luister aandachtig.

• Luister tweevoudig. Wat zegt de ander en wat toont de ander terwijl zij spreken?

• Focus op argumenten achter meningen, en oordeel en onderzoek deze gezamenlijk.
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• Denk mét elkaar in plaats van tégen elkaar, een dialoog is geen debat.

• Maak een onderscheid tussen een mening en de persoon die een mening uit.

• Stel je empathisch op en probeer via de bril van de ander te kijken. Hoe ziet de kwestie eruit vanuit
een ander perspectief?

• Let op je taal. Woorden hebben een enorme impact en kunnen zowel verbinden als polariseren. De
taal die we hanteren, kan ongemerkt misverstanden versterken of net tegengaan.

• Geef iedereen een stem. Tijdens gesprekken over gevoelige thema’s bestaat de kans dat het
gesprek gekaapt wordt door tegengestelde polen met een eenzijdige boodschap. Het komt vaak
voor dat de stille middengroep zich geïntimideerd voelt door de dominante stemmen en hierdoor
neutraal wil blijven. Toch loont het de moeite om ook de stillere gesprekspartners een stem te
geven, waardoor er meer nuance in het gesprek gebracht kan worden en de kans vergroot dat de
uitkomst door iedereen gedragen wordt.

• Stel verbindende concepten centraal. Als twee groepen van mening verschillen, is het zinvol om
voorbij de oppervlakte te zoeken naar wat hen verbindt.

TIPS VOOR EEN GENUANCEERDE BURGERSCHAPSDIALOOG



TIPS VOOR GESPREKSLEIDERS

CREEËR EEN VEILIGE OMGEVING VOOR DE DEELNEMERS
• Maak duidelijke afspraken : Alle meningen kunnen onderzocht worden op een respectvolle manier

• Installeer een (denkbeeldige) pauzeknop. Als het voor 1 van de deelnemers teveel wordt, kan hij/ zij deze knop
indrukken en wordt er ruimte gemaakt om even uit het gesprek te stappen

• Stel je empathisch op. Leef je in door te kijken door de bril van de ander en probeer andere deelnemers te
motiveren om dat ook te doen

• Neem emoties ernstig. Emoties dienen hun plek te krijgen tijdens de dialoog. Ze kunnen immers -zowel bij de
deelnemers als bij de gespreksleider- hoog oplopen en de wil om in dialoog te gaan kan daardoor (soms)
volledig verdwijnen. Inzicht in de wijze waarop emoties - zowel bij de deelnemers als bij de gespreksleider - een
rol spelen in het omgaan met deze thema’s, maakt integraal deel uit van het dialoogproces. Als je bijvoorbeeld
opmerkt dat een van de deelnemers zich onwennig bij een uitspraak voelt of iets wil zeggen en de kans daartoe
niet krijgt, kan je ruimte maken voor deze persoon en hem/haar terug bij het gesprek betrekken.



TIPS VOOR GESPREKSLEIDERS

LUISTER ONBEVOOROORDEELD EN ACTIEF
• Oordeel niet, maar vraag door naar achterliggende standpunten

• Maak een onderscheid tussen een persoon en zijn/  haar mening

• Ga respectvol om met elke mening

• Reduceer een persoon niet tot zijn/haar culturele achtergrond

• Eindig met een nabespreking : Hoe hebben de deelnemers dit ervaren? 

• Wat bleef liggen of ongezegd? Moet er nog iets geventileerd worden?



VOORBEELDSITUATIE 1

Leerlingen willen niet dat Frederic, een leerling van 

Congolese afkomst, mee in hun ploeg speelt tijdens de 

schoolcompetitie. 

“ Wij willen geen aap in onze ploeg.”



VOORBEELDSITUATIE 1: REFLECTIE

• Reageer je, ja of nee?

• Indien ja, op welke manier?

• Indien nee, waarom niet?

• Welk effect zou deze uitspraak hebben op Frederic?

• Waar komen dit soort uitspraken vandaan? 

• Welke reactie is gepast als leerkracht op het moment zelf?

• Wat kan je als leerkracht doen om op langere termijn rond dit thema te werken?

REFLECTIE



VOORBEELDSITUATIE 2

In de sportles ontstaat een conflict: Chaima

en Basiel zijn verliefd op elkaar en laten dat 

openlijk zien. Anderen geven kwetsende 

opmerkingen aan Basiel. 

“Blijf van haar af maniak!!” 

Ook Chaima krijgt verwijten omdat ze zich 

niet respectvol gedraagt.



VOORBEELDSITUATIE 2: REFLECTIE

• Reageer je, ja of nee?

• Indien ja, op welke manier?

• Indien nee, waarom niet?

• Waar komen dit soort uitspraken vandaan? 

• Welke factoren spelen mee op de achtergrond?

• Welke reactie is gepast als leerkracht op het moment zelf?

• Wat kan je als leerkracht doen om op langere termijn rond dit thema te werken?

REFLECTIE



VOORBEELDSITUATIE 3

Voor de zwemlessen gebruiken leerlingen 

de schoolfietsen om zich naar het zwembad 

te verplaatsen. Een van de leerlingen 

leerde nooit fietsen doordat hij is opgegroeid in Eritrea. 

Daardoor wordt hij uitgelachen 

door de anderen.



VOORBEELDSITUATIE 3: REFLECTIE

• Reageer je, ja of nee?

• Indien ja, op welke manier?

• Indien nee, waarom niet?

• Hoe voelt de leerling die uitgelachen wordt zich bij deze reactie?

• Waarom zouden de plagers zich zo gedragen?

• Wat motiveert, of speelt mee op de achtergrond, bij leerlingen die deze leerling 

uitlachen? 

• Welke reactie is gepast als leerkracht op het moment zelf?

• Hoe kan je als leerkracht ervoor zorgen dat niemand zich uitgesloten voelt tijdens deze 

activiteit?

REFLECTIE



VOORBEELDSITUATIE 4

Teamsporten in de les LO resulteren steevast in een 

‘witte’ versus een ‘gekleurde’ groep in je klas.

Indirect resulteert dit in een wij-zij gevoel dat ook 

op andere momenten heerst in de klas en regelmatig 

voor racistisch getinte ruzies zorgt.



VOORBEELDSITUATIE 4: REFLECTIE

• Ga je met je leerlingen in dialoog over deze situatie? 

• Indien ja: welke vragen zou je stellen? 

• Indien neen: waarom niet?

• Welke factoren kunnen hier een wij-zij gevoel in de hand werken?

• Waar komt racisme vandaan?

• Op welke manier kan je als leerkracht werken aan een verbindend klasklimaat?

• Hoe kan je op schoolniveau werken aan een verbindend schoolklimaat?

REFLECTIE



VOORBEELDSITUATIE 5

Imke steekt haar duim omhoog naar Gaston 

na een knap doelpunt in de sportles. Gaston 

voelt zich beledigd en reageert verbolgen. 

In zijn cultuur is dat immers het non-verbale 

teken voor ‘fuck you’. Imke reageert op 

haar beurt woedend over zijn reactie: 

“Doe eens normaal gast!”



VOORBEELDSITUATIE 5: REFLECTIE

• Reageer je op deze situatie?

• Indien ja: op welke manier reageer je?

• Indien neen: waarom niet?

• Zoek argumenten om de reactie van Gaston te begrijpen. 

• Zoek argumenten om de reactie van Imke te begrijpen

• Welk mechanisme is mogelijk oorzaak voor een escalatie.

• Welke preventieve acties kan je ondernemen om je klas te leren omgaan met situaties 

zoals deze?

REFLECTIE



VOORBEELDSITUATIE 6

Aletta voelt zich niet goed in haar vel op school 

doordat ze uitgesloten wordt. Eén van de 

oorzaken is haar afwezigheid op buitenschoolse 

sportactiviteiten, waar vele anderen extra 

vriendschappen smeden. Haar ouders zijn de 

Nederlandse taal niet machtig en reageren 

daarom nooit op de communicatie hierover op 

het nieuwsplatform.



VOORBEELDSITUATIE 6: REFLECTIE

• Ga je met je Aletta zelf hierover in gesprek? 

• Indien ja: welke vragen zou je stellen? 

• Indien neen: waarom niet?

• Wat zou jij doen als je de ouder van Aletta was?

• Welke factoren spelen een belangrijke rol in deze situatie?

• Welk effect heeft Aletta’s situatie op haar welbevinden op school?

• Hoe kunnen we anderstalige ouders betrekken in de schoolcontext van hun kinderen?

• Welke ondersteuning kan jij als leerkracht bieden in deze situatie?

REFLECTIE



VOORBEELDSITUATIE 7

Nadat hij een spectaculair doelpunt scoorde 

tijdens de speeltijd, juicht en roept Imran

enthousiaste slogans in zijn thuistaal. 

Een van de leerkrachten berispt hem: 

“op deze school spreken we Nederlands”, 

waarop Imran de leerkracht een racist noemt. 



VOORBEELDSITUATIE 7: REFLECTIE

• Wat is jouw standpunt over de uitspraak van deze leerkracht?

• Wat is jouw standpunt over het verwijt van Imran naar de leerkracht?

• Zitten er bepaalde vooroordelen in deze casus verborgen? 

• Zo ja: bij wie en welke?

• Zo ja: hoe zou dit kunnen komen? 

• Hoe kunnen we de verschillende thuistalen van leerlingen een plaats geven in het 

leertraject op school?

REFLECTIE



VOORBEELDSITUATIE 8

Arman is nieuw in de klas. Hij spreekt 

nog niet zo vlot Nederlands. Bij de les Nederlands 

maakt hij ‘domme’ fouten tijdens de 

basketbalwedstrijd hoewel de leerkracht de 

spelregels wel uitlegde. Daardoor krijgt hij 

van anderen kleinerende opmerkingen.



VOORBEELDSITUATIE 8: REFLECTIE

• Reageer je op deze situatie? 

• Als je reageert: op welke manier? 

• En op wie?

• Zijn de aanwezigheid van verschillende thuistalen in een klas een verrijking of beperking?

• Welk effect heeft dit soort uitspraken op de geviseerde leerling?

• Waarom maken deze leerlingen dit soort kleinerende reacties?

• Kunnen we de verschillende thuistalen van leerlingen een plaats geven in het  leertraject 

op school?

REFLECTIE



VOORBEELDSITUATIE 9

Tijdens de sportles merk je dat de leerlingen 

steeds meer in hun moedertaal met elkaar 

communiceren. De intonatie komt soms 

agressief over waardoor je de leerlingen 

aanmaant Nederlands te spreken. Enkele 

leerlingen reageren boos en verwijten je een 

racist te zijn.



VOORBEELDSITUATIE 9: REFLECTIE

• Reageer je op deze opmerking? 

• Als je reageert, op welke manier doe je dit? 

• Indien neen: waarom niet?

• Hoe zou jij je voelen als je een van de leerlingen was?

• Wat zijn de voordelen en nadelen van het gebruik van de thuistaal van jongeren binnen 

het schoolgebeuren? 

• Kunnen we de verschillende thuistalen van leerlingen een plaats geven in het  leertraject 

op school?

• Indien ja: hoe zou je dat aanpakken?

• Op welke manieren kunnen we bouwen aan een constructief beleid rond meertaligheid 

op schoolniveau?

REFLECTIE



VOORBEELDSITUATIE 10

Tijdens de sportklassen van de school is 

geen rekening gehouden met de voorkeur ‘halal’.

“Dat is veel te complex voor de organisatie 

ervan.” is de reactie.



VOORBEELDSITUATIE 10: REFLECTIE

• Geef je persoonlijk standpunt over deze keuze.

• Is het even complex de voorkeur ‘vegetarisch’ te voorzien?

• Welke ideeën of opvattingen zouden achter deze reactie kunnen zitten?

• Wat vind jij van deze ideeën?

• Wat kan het schoolteam of organisatie doen om ervoor te zorgen dat iedereen zich even 

welkom voelt? 

REFLECTIE



VOORBEELDSITUATIE 11

Soulaima is klastitularis van klas 3B.

Regelmatig zoeken ouders conflict met haar

over haar pedagogische aanpak.

“J ij weet niet hoe wij onze kinderen

opvoeden”, verwijten ze haar.



VOORBEELDSITUATIE 11: REFLECTIE

• Hoe zou jij je voelen als je Soulaima was?

• (Hoe) zou jij reageren als je een collega van Soulaima bent?

• Welke achterliggende ideeën kunnen hier een rol spelen?

• Waar komen deze vandaan?

• Zijn die ideeën ‘feiten’ of ‘meningen’? Waarom?

REFLECTIE



CONCLUSIE7.
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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.
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