Onderwerpen

Culturele diversiteit
Iedere mens…

• Culturele diversiteit
• Opvoeding & Onderwijs
• Tips

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

Zelfde gezin, zelfde familie, zelfde cultuur … maar zo verschillend!

Cultuur komt van alle kanten op je af

Familie
Thuis

School

Buurt

Media
Vrienden

De invloed van wat er op je pad komt in je leven…

! 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 5 zet jij bovenaan?
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Belangrijke waarden in de stad en in het dorp:

Gezinscultuur (stad)

Familiecultuur (dorp)

! Eerlijkheid
! Zelfstandigheid
! Zelfvertrouwen
! Goede opleiding
! Nederlandse taal

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

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

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

Tips voor de kleurrijke klas
"
"
"

Help leerlingen invoegen
Wees alert op buitensluiting
Motiveren en complimenteren: er kan
een cultureel element meespelen

Verwachtingen onderwijs

Droom en werkelijkheid?

Tips voor gesprekken met ouders

Ouderbetrokkenheid
1.
"
"
"

Warme communicatie
Heldere huisregels
Gebruik bestaande structuren

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wacht niet af
Wees een betrouwbare professional
Sluit aan (sta in schoenen ander)
Warm in de relatie, streng op de inhoud
Luister (+ vat samen) langer dan nodig lijkt
Herhaal belangrijke zaken
Heldere huisregels
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Tips communicatie
1.

Eerst vertrouwen, dan inhoud

2.

Schep met woorden een band (wij)

3.

Persoonlijke noot: mijn kind had ook …

4.

Kan het indirect: ik heb wel eens gehoord dat…, Ik ken een
spreekwoord…

Je kijk op het leven is cultureel bepaald

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

Begrijpelijke taal
"
"
"
"
"

Vermijd vaktaal
Herhaal dat wat belangrijk is
Pas op met abstracte begrippen
Vertalen (in je hoofd) kost veel energie
Bij emoties verliest een mens tijdelijk de
tweede taal

Migratie…de mogelijke verliezen
"
"
"
"
"
"
"
"

Ontworteling (familie, generatie)
Slechte huisvesting
Geld problemen
Onvolledige gezinshereniging
Verlies status
Onduidelijke status verblijf
Minderwaardigheidsgevoel (wordt versterkt door
belerende houding)
De val van vader, de nieuwe rol van moeder

TRAUMA
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Mogelijke effecten:
"
"
"
"
"
"
"

Geheugen
Beslissingen nemen
Verlies van geloof
Het leven lijkt zinloos
Negatief beeld van anderen
Sombere kijk op de toekomst
Ongeloof in maatschappelijke normen
Jannie Limburg
jannie@peervis.net
06-16848428
www.peervis.net
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