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Programma 

•  Culturele diversiteit 
•  Opvoeding  & Onderwijs 
•  Tips 

Iedere mens… 

lijkt op elk ander mens 
op sommige andere mensen 
op geen enkel ander mens 

Thuis	
School	

Buurt	

Vrienden	

Familie	

Media	

!  Eerlijkheid 
!  Eigen taal 
!  Gastvrijheid 
!  Gehoorzaam 
!  Geloof 
!  Nederlandse taal 
!  Goede manieren 
!  Goede opleiding 
!  Hulpvaardigheid 
!  Respect ouders 
!  Trouw aan familie 
!  Zelfstandigheid 
!  Zelfvertrouwen 

Belangrijke waarden op 
alfabetische volgorde

Welke staan voor jou bovenaan? !  Eerlijkheid 
!  Zelfstandigheid 
!  Zelfvertrouwen 
!  Goede opleiding 
!  Nederlandse taal 

!  Goede manieren 
!  Hulpvaardigheid 
!  Gastvrijheid 
!  Respect ouders 
!  Gehoorzaam 
!  Trouw aan familie 
!  Eigen taal  
!  Geloof  

!  Geloof 
!  Respect ouders 
!  Trouw familie 
!  Gehoorzaamheid 
!  Gastvrijheid 

!  Goede manieren 
!  Hulpvaardig 
!  Eigen taal 
!  Goede opleiding 
!  Eerlijkheid 
!  Zelfstandigheid 
!  Zelfvertrouwen 
! Nederlandse taal 

Gezinscultuur (stad)             Familie (dorp) 
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Als nee zeggen moeilijk is…

Zeg je: Je bedoelt: 

Verwachtingen onderwijs 

Droom  en  werkelijkheid? 

Tips cultureel sensitief 

"  Bij heftige uitingen: Zoek de gevoelsmatige 
lading (wanhoop, verdriet, angst, woede) 

"  Luister actief: meer dan hummen 
"  Luister met 3e oor (laat je meevoeren) 
"  Bij twijfel aan instemming (ja klinkt als nee): kom 

zelf met bezwaren 
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Begrijpen ≠ Begrip  
Wie bepaalt je leven? 

"  Jijzelf (interne locus of control) 

"  Het lot, omgeving, iets anders, een ander 
(extern locus of control) 

Tips voor de kleurrijke klas 

"  Help leerlingen invoegen  
"  Wees een autoriteit 
"  Wees alert op buitensluiting 
"  Complimenteren: wees specifiek 
"  Motiveren: soms via een ommetje 

5 Gouden regels voor ouderbetrokkenheid  

1  Je deelt het doel: succes en geluk van de kinderen 

2  Je wilt de ouders kennen (dat kost tijd) 

3  Als school thuis positief besproken wordt: 30% betere 

resultaten bij het kind 

4  Elke ontmoeting is een kans voor een betere relatie  

5  Ken jezelf (je opvattingen en gevoeligheden) 

Tips voor gesprekken met ouders   

1.  Wacht niet af 
2.  Wees een betrouwbare professional 
3.  Sluit aan (sta in schoenen ander) 
4.  Luister (+ vat samen) langer dan nodig lijkt 
5.  Herhaal belangrijke zaken 

6  Tips voor contact in de communicatie

1.  Eerst vertrouwen, dan inhoud  
  wie ben jij, wie is de ander 

2.  Schep met woorden een band  
  wij, onze ‘naam kind’ 

3.  Persoonlijke noot  
 “…dat doet me denken aan toen ik… mijn kind, mijn vader…” 

4.  Kan het indirect?  
  “ik heb wel eens gehoord dat…” “Dat doet me denken aan een  spreekwoord…” 

5.  Focus op kwaliteiten, complimenteer  
  “wat goed dat u hier bent”…”Ik merk aan u dat u het beste voor  uw kind wilt” 

6.  Wees eerlijk over consequenties  
  hard op de inhoud, zacht op de relatie 



4 

Jannie Limburg   
jannie@peervis.net 
06-16848428 

www.peervis.net 


