
KENNISMAKING 

  
 

• WORKSHOP EEN KLEURRIJKE KLAS 
 
 

• Vertel kort iets over jezelf 
• Wat is je verbinding met het onderwerp? 

 
 



ANDERS KIJKEN 



ANDERS ZIEN… 

Wie anders kijkt, ziet andere dingen… 
 
Hoe kijkt een buitenstaander? 
 
De ontdekking van  
Post-It, een briljante  
mislukking 



• Geert Hofstede: “Omgaan met cultuurverschillen”, 
“Allemaal andersdenkenden”. 
 

• Verschillen in: 
• Hoe beleeft een land hierarchie/machtsafstand 
• Hoe is de verdeling masculien en feminien 
• Is er zwakke of sterke onzekerheidsvermijding 
• Hoe individualistisch of collectivistisch 

 

BOEK  



  
• Essentieel voor groei van kinderen: 
• Loyaal mogen zijn 
• Erbij horen 

 
• Het kind is enerzijds loyaal zijn aan ouders en 

daarmee aan zijn land van herkomst. Anderzijds 
wil het ook graag voldoen aan de regels die hier 
in dit land gelden en erbij horen en er te mogen 
zijn als kind 
 

 

GROEI 



LOYALITEIT 

kind 

   Grootouder                

ONTVANGEN               Ouder             GEVEN 

                                        Kind    

                                   mentor 

TERUGGEVEN IS VAN 
LEVENSBELANG 



• Wat kan het nageslacht voor een problemen ervaren 
OF Waar zou het nageslacht allemaal last van 
kunnen hebben als we kijken naar de volgende 
thema’s:   

• vroege dood of miskramen/ abortus/ zelfmoord/ 
moord/ zwaar ongeval of ziekte/ mishandeling of 
seksueel misbruik/ slachtoffers van een misdrijf/ 
opsluiting/ uitsluiting uit de familie/ 
oorlogsverleden/ vluchtelingen/ emigratie/ 
geestelijke of lichamelijke 
handicap/faillissement/ adoptie/ honger 

 

OPDRACHT:  VERBONDEN AAN JE GESCHIEDENIS 



  
    Onrecht  
 
   Recht op genoegdoening 
 
  
    erkenning 
    hulpbron   
 niet aanwezig  dialoog  wel aanwezig 
 

Destructief gedrag  Constructief gedrag 
 
 

Schema van onrecht 



ERBIJ HOREN 

 



ASCH EXPERIMENT 



  
 
   Verscheurdheid 

 

Luister maar naar mij want ik weet wat goed is voor 
jou en je hoort bij ons. 

OPDRACHT 



  
Veranderen van destructief gedrag in constructief 
gedrag. 
 
VERBINDINGEN zoeken 
ERKENNING 
CONTACT VAN HART TOT HART 
    

Wat kan je doen?? 



DYNAMISCHE DRIEHOEK 

ouders                  mentor 

kind 

groeiruimte 

HOEKEN: 
ACHTERGRONDEN 
 
LIJNEN: 
COMMUNICATIE 



  
Als ouders zich gekend en gezien voelen in hun 
eigen cultuur en opvoeding, staan zij meer open 
voor alternatieven en samenwerking met en van de 
school. 
Ouders willen graag de erkenning dat zij als ouders 
het beste met hun kind voor hebben. 
Wees OEN 
Ga Marsiaans in gesprek 
 
    

IN GESPREK 



  
In uw cultuur is het zo…….. 
 
In onze cultuur is het zo…….. 
 
En hoe doen we dat nu? 
    

VRAGEN 



  
Wat is nou het grootste verschil tussen hoe jullie 
dat doen thuis en hoe dat hier gaat op school? 
 
Hoe kunnen we voor u een goede school zijn? 
 
Wie zijn voor jou van betekenis geweest? 

VRAGEN 



  
 
 

GOUDEN KALF UITREIKING 
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