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· NGO voor ontwikkelings-
samenwerking

· Ingebed in de onderwijssector 
· Praktijkgericht aanbod mondiaal 

en intercultureel leren
· Gespecialiseerd in ervarings-

gerichte inleefprogramma’s voor 
het basisonderwijs
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· Werking secundair en hoger 
onderwijs

· Leermiddelen die onmiddellijk 
bruikbaar zijn in de klas
· Koffers
· Wereldreis

· Vorming voor studenten en 
leerkrachten
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VISIE:
Studio Globo ziet de wereld als een 
boeiend en veelkleurig geheel met heel 
wat mogelijkheden en kansen. Heel wat 
uitdagingen ook, want lang niet iedereen 
op deze aardbol komt tot zijn recht. 
Vanuit het geloof in de unieke waarde van 
elke mens streeft Studio Globo naar 
gelijke kansen voor iedereen en maakt, 
samen met vele bondgenoten, werk van 
duurzame ontwikkeling. In eigen 
samenleving en wereldwijd, want er is 
maar één wereld.
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OPDRACHT:

Studio Globo geeft impulsen om een open 
en respectvolle houding tegenover mensen 
uit andere culturen te laten groeien. Dit is 
fundamenteel om te komen tot 
verbondenheid en solidariteit.
Samen met leerkrachten en andere 
actoren stimuleert en ondersteunt Studio 
Globo leerprocessen.
Dit gebeurt via een gevarieerd aanbod van 
vorming, begeleide werkvormen en 
leermiddelen, op maat van de 
verschillende doelgroepen. 
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• We behoren allemaal tot diverse 
groepen.
• Elke persoon verschilt van ieder ander 
individu, maar tegelijkertijd zijn er veel 
gelijkenissen.
• Omgaan met die diversiteit is verrijkend 
en boeiend, maar soms ook moeilijk.
• Verschillen tussen mensen leiden soms 
tot uitsluiting en ongelijke kansen.
•Meervoudige identiteit als sleutelbegrip 
voor het omgaan met diversiteit.
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• Programma voor de 3de graad van het 
basisonderwijs
• Project in de klas of gekoppeld aan het 
inleefatelier te Roeselare
• Doelstellingen en werkvormen sluiten aan bij 
het GOK-decreet.
• Het project sluit aan bij een aantal eindtermen 
en leerplandoelen uit diverse leergebieden.
• Aansluiting bij actuele tendensen in het 
onderwijs
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• Centraal staan diversiteit, gelijke kansen en 
sociale uitsluiting.
• Kinderen ontdekken diversiteit bij zichzelf en 
bij anderen.
• Ze ervaren dat niet iedereen dezelfde kansen 
krijgt.
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Algemene doelstelling:

Positief leren omgaan met diversiteit.
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Specifieke doelen ivm armoede en sociale 
uitsluiting:

• Kennismaken met de leefwereld van mensen die 
in armoede leven.
• Welbevinden en betrokkenheid van kinderen die 
in armoede leven verhogen door aan te sluiten bij 
persoonlijke ervaringen, aandacht te hebben voor 
verschillende vaardigheden, hun wereld in de klas 
te brengen, inzicht te krijgen in hun leefwereld, …
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• Groeiend inzicht in armoede structuren 
verwerven.
• Kritisch en creatief denken stimuleren in de 
beoordeling van situaties en het zoeken naar 
mogelijke oplossingen.
• Inzien dat werken aan verandering betekent: 
niet bij de pakken blijven zitten maar verantwoor-
delijkheid opnemen om op te komen voor jezelf 
en anderen. 
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Opbouw van het project
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Het project bestaat uit vier grote stappen
- Vorming voor de leerkracht 

- Voorbereiding in de klas 

- Bezoek aan het atelier ‘Achter de Muur’ 
te Roeselare

- Nawerking



S�����

G����

���� �� �������������� �����

A����� �� M���

Te gebruiken materialen:

- de handleiding

- het leerlingenboekje

- het mediapakket (30 leerlingen: extra pakket)

- het nawerkingpakket
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LESMAP:

• Verhaal als rode draad: ‘Voor de muur’

• Coöperatief leren in multiculturele 
groepen

• Werken rond drie centrale thema’s
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CLIM: coöperatief leren in multiculturele groepen 

- positieve wederzijdse        heterogene groep: 
afhankelijkheid                   ≠ status

- individuele                         ≠ vaardigheden/ 
aanspreekbaarheid               kennis  

- directe interactie                 DIVERSITEIT
- aandacht voor sociale 
vaardigheden en groepsproces
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ROLLEN:

• organisator: organiseert het werk let op 
betrokkenheid
• secretaris: gebruikt de opdrachtkaart
controleert de opdrachten en is woordvoerder
• materiaalverantwoordelijke
• verslaggever: noteert de antwoorden 
• mediaverantwoordelijke: let op de timing
• bemiddelaar: verantwoordelijk voor de 
samenwerking
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THEMA’S:

• Mijn plekje

• Mijn ding

• Mijn keuze

Thema’s die centraal staan in het leven van de 
leerlingen uit de 3de graad.
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• Instap van 2 lesuren
• Rond elk thema wordt een halve dag gewerkt
• Steeds dezelfde opbouw:

Verhaal
Themavraag
Groepswerk rond 4 subthema’s
Uitwisseling in de groepen
Klassikale synthese
Vervolg van het verhaal
Aanleren strofe Achter de Muur-lied



S�����

G����

���� �� �������������� �����

A����� �� M���

MIJN PLEKJE:

• Plaats / locatie
• Sociale betekenis
• Je goed / thuis voelen op een plekje
• Recht hebben op
• Geschonden recht
• Opkomen voor je plekje
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Themavraag:

Wat maakt een plaats tot een plekje?

Subthema’s:
• plekjes in en rond het huis
• plekjes in de buurt
• je thuis, je plekje
• een plekje in de groep
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De leerlingen…

• zien in dat een ‘plekje’ zowel een 
materiële (boomhut, huis) als een sociale 
plaats kan zijn (plaats in de groep, je thuis);
• omschrijven met eigen woorden de 
gevoelens die verbonden zijn met een 
plekje: veiligheid, geborgenheid, 
verbondenheid, jezelf kunnen zijn,…;
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• beseffen dat iedereen behoefte heeft aan 
een plekje;
• zien in dat iedereen recht heeft op een 
plekje;
• ontdekken dat dit recht op een plekje 
soms geschonden wordt
• zien in dat iedereen mag opkomen voor 
het recht op een plekje als dat geschonden 
wordt (bij jezelf of bij een ander).
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MIJN DING:

• Iets materieels of iets wat je goed kan 
(talent)
• Waardevol
• Omgaan met…
• Waarde van dingen
• Geen kans krijgen om je ding te doen
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Themavraag:

Waarom is dit ‘mijn ding’?

Subthema’s:
• Dingen geven en krijgen
• Dierbare dingen
• Waarde van dingen
• Doe-dingen
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De leerlingen…

• zien in dat een eigen ding iets 
persoonlijks is;
• begrijpen dat een ding zowel een 
voorwerp kan zijn als een talent of 
interesse;
• weten dat de waarde van een ding 
(voorwerp) zowel financieel, functioneel als 
emotioneel kan zijn;
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• beseffen dat voorwerpen voor de één 
waardevol zijn en voor een ander 
waardeloos;
• ontdekken wat elkaars ding is en brengen 
daar respect voor op;
• staan stil bij hoe ze zelf kijken naar 
dingen en ermee omgaan.



S�����

G����

���� �� �������������� �����

A����� �� M���

MIJN KEUZE:

• Vrije keuze
• Wat ik nodig heb
• Wie ik ben
• Persoonlijk
• Beperkingen in keuzes
• Recht op eigen keuze
• Geschonden in het kiezen
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Themavraag:

Wanneer is een keuze mijn keuze?

Subthema’s:
• Dagelijkse keuzes
• Persoonlijke keuzes
• Beperkingen bij het kiezen
• Ingrijpende keuzes
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De leerlingen…

• zien in dat elke keuze gevolgen heeft voor 
zichzelf en/of anderen;
• zien in dat een keuze door heel wat zaken 
wordt beïnvloed, zoals veel of weinig 
keuzemogelijkheden, veel of weinig geld, 
invloed van ouders en vrienden;
• kunnen argumenteren waarom ze een 
keuze maken;
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• stellen (zelf)gemaakte keuzes in vraag; zien 
in dat iedereen recht heeft op een vrije 
keuze;
• ontdekken dat mensen beperkt worden in 
hun recht op een vrije keuze;
• weten dat iedereen mag opkomen voor het 
recht op een vrije keuze als dat geschonden 
wordt (bij zichzelf of bij een ander)
• bedenken manieren om te reageren als het 
recht op een vrije keuze geschonden wordt.
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We bekijken samen het fragment 
‘Rent a Turk’.

We kunnen besluiten dat…

Bedankt voor jullie aandacht!



 

 
 

Dag van de zorgverbreding 
Diversiteit… Moeilijkheid? Realiteit 

 
6 januari 2010 

K.U. Leuven Campus Kortrijk 

 
 
 
 

Werkwinkel: 
Achter de muur: een inleefspel voor gelijke kansen 

 
 
 

Inhoud 
 
 
1. Studio Globo: wie zijn wij? 
 Algemeen 
 Visie 
 Opdracht 
 
2. Theoretisch kader  van basisbegrippen 
 Voorbij de kleuren 
 Coöperatief leren in multiculturele groepen (CLIM) 
 Diversiteit 
 Intercultureel en mondiaal leren (ICO en MOVO) 
 Inleefatelier 
 Meervoudige identiteit 
 Omgaan met diversiteit 
 
3. ‘Achter de Muur’: kader en doelstellingen 
 
4. ‘Achter de Muur’: leermiddelen 
 
5. Besluit 

 1



 
 

1. Studio Globo: wie zijn wij? 
 

 
 
Algemeen 
 
Studio Globo is een NGO voor ontwikkelingssamenwerking, met een praktijkgericht aanbod 
voor mondiaal en intercultureel leren.  
De inleefateliers staan centraal in de werking uitgewerkt voor het basisonderwijs.  Studio Globo 
biedt ook vorming aan leerkrachten en studenten. Verder kan je bij Studio Globo terecht voor 
lesmaterialen, het huren van voorwerpenkoffers en een uitgebreid aanbod voor het secundair 
onderwijs. Studio Globo heeft afdelingen in Antwerpen, Brussel, Genk, Gent en Roeselare. 
 
Aanbod inleefateliers 
Antwerpen: Congo, Peru en Wonen op het dak 
Brussel: Wonen op het dak 
Genk: Filippijnen 
Gent: Guatemala en SuperWereldMol 
Roeselare: India en Achter de muur 
 
Aanbod koffers 
Congo-koffer (6 - 12 jaar) 
Afrika-speelgoedkoffer (8 - 10 jaar) 
Afrika-poppenset (4 – 12 jaar) 
Andes-koffer: Een straat in Ichuña (8 – 10 jaar) 
Babu in India-koffer (6 – 8 jaar) 
Kwansi, Warda, Yamil en ik (3 – 6 jaar) 

 
Guatemalakoffer: Guate Guate! (8 – 12 jaar) 
Haïti-koffer: Lèt Ayiti (8 – 12 jaar) 
India-koffer (8 – 12 jaar) 
Pinoy-koffer: Ontdek de Filippijnen (9 – 12 jaar) 
Senegal-koffer: Mak Aminata (6 – 12 jaar) 

 

De koffer kunnen in elke regionale afdeling ontleend worden. Huurprijs: tussen 10 en 22 euro voor 1 week. 
 
 
Visie 
 
Studio Globo ziet de wereld als een boeiend en veelkleurig geheel met heel wat mogelijkheden 
en kansen. Heel wat uitdagingen ook, want lang niet iedereen op deze aardbol komt tot zijn 
recht. Vanuit het geloof in de unieke waarde van elke mens streeft Studio Globo naar gelijke 
kansen voor iedereen en maakt, samen met vele bondgenoten, werk van duurzame 
ontwikkeling. In eigen samenleving en wereldwijd, want er is maar één wereld.     
 
 
Opdracht 
 
Studio Globo geeft impulsen om een open en respectvolle houding tegenover mensen uit andere 
culturen te laten groeien. Dit is fundamenteel om te komen tot verbondenheid en solidariteit. 
Samen met leerkrachten en andere actoren stimuleert en ondersteunt Studio Globo 
leerprocessen. Dit gebeurt via een gevarieerd aanbod van vorming, begeleide werkvormen en 
leermiddelen, op maat van de verschillende doelgroepen.  
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2. Theoretisch kader van basisbegrippen 
 

 
 
Voorbij de kleuren 
 
Voorbij de Kleuren is een bundel waar Studio Globo zijn visie over verbondenheid en 
solidariteit uitlegt en uitwerkt. 
Samen willen we ‘voorbij de kleuren’ leren kijken. Dieper dan de buitenkant, breder dan het 
eigen gezichtspunt, verder dan de grenzen.  
Want het gaat niet over kleuren, nationaliteiten, religies en overtuigingen. Het gaat in de eerste 
plaats over mensen. We delen meer dan dat we verschillen. Waar we ook wonen, wie we ook 
zijn, hoe we er ook uitzien, we hebben 99% gemeenschappelijk genetisch materiaal, afkomstig 
van ons aller voorouders die 150.000 jaar geleden in Afrika leefden. 
Studio Globo richt dit boek in de eerste plaats naar de leerkracht: de man en vrouw die elke dag 
in de basisschool voor de klas staat om dat ‘verschil’ te realiseren. De leerkracht is een 
sleutelfiguur. 
De kinderen hebben recht op goed opgeleide en gedreven leerkrachten die de samenleving in de 
klas brengen en de klas middenin de wereld plaatsen. 
Leerkrachten – meesters en juffen – zijn geen toeschouwers, maar meesjouwers om die wereld 
leefbaarder te maken. 
Studio Globo en de leerkracht zijn hierbij partners, bondgenoten.  Dit boek is voor hen een 
leidraad. 
 
Heel veel items die hier aangeraakt werden komen ook uit deze bundel, Voorbij de Kleuren. De publicatie 
werd in 2009 herwerkt en uitgebreid. U kunt ze bestellen via elke regionale afdeling. De contactgegevens 
vindt u op onze website: www.studioglobo.be 
 
 
Coöperatief leren in multiculturele groepen (CLIM) 
 
CLIM (Coöperatief Leren in Multiculturele groepen) is een werkvorm waar er heel specifieke 
criteria aan bod komen.  De hoofddoelstelling van CLIM is doorheen groepswerk kennis en 
vaardigheden overdragen door het werken in heterogene groepen.  Iedere leerling brengt zijn 
eigen talenten en vaardigheden binnen in de groep en ze streven samen naar eenzelfde 
eindresultaat. Bij groepswerk is het belangrijk dat er aandacht is voor alle leerlingen.  De 
leerlingen zijn wederzijds afhankelijk van elkaar voor het realiseren van de groepstaak.  
 
Binnen het groepswerk is het heel belangrijk dat elke leerling een eigen functie heeft.  Die 
functies worden in rollen gegoten.  De volgende rollen komen aan bod: 
 

• de organisator organiseert het werk en zorgt ervoor dat iedereen in de groep betrokken 
is bij de opdrachten 
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• de secretaris krijgt de opdrachtkaart, leest de opdrachten en vragen in de groep voor en 
controleert of alle opdrachten gemaakt zijn.  Hij of zij is ook de woordvoerder van de 
groep. 

• De materiaalverantwoordelijke haalt het materiaal en zorgt dat het in orde terugkeert. 
• De verslaggever schrijft de antwoorden van de groep in zijn werkboekje en zorgt er voor 

dat iedereen op het einde van de ronde dit ook staan heeft in zijn/haar werkboekje. 
• De mediaverantwoordelijke werkt met de cd-speler en houdt de klok in de gaten. 
• De bemiddelaar moedigt alle groepsleden aan om goed met elkaar samen te werken en 

geeft complimentjes als alles goed verloopt. 
 
Doorheen de verschillende taken, wisselen de leerlingen van  rol, waardoor ze ook 
vaardigheden trainen die anders niet aan bod komen, omdat ze bepaalde rollen nooit van nature 
uit opnemen. Hierdoor worden alle leerlingen verplicht aan het leerproces mee te werken. Niet 
alleen de natuurlijke leiders, maar ook de leerlingen die anders eerder passief ‘meewerken’ in de 
groep, komen aan bod. 
 
In de uitwisselingsgroepen gaan de leerlingen per rol samen zitten (dus alle 
mediaverantwoordelijken samen, alle secretarissen samen enz.) In deze kleinere groepjes wordt 
de opgedane informatie overlopen.  Want van elke groep zit er een ‘expert’ in de 
uitwisselingsgroep.  Samen proberen ze de ontbrekende gegevens in te vullen in het 
leerlingenboekje.  Zo leren de leerlingen ook de inhouden van de andere groepen kennen. 
 
 
Diversiteit 
 
In de samenleving ontplooit zich een rijke waaier aan diversiteit: man en vrouw, arm en rijk, 
allochtoon en autochtoon, holebi en hetero, vooruitstrevend en behoudsgezind, oud en jong, 
stedeling en plattelandsbewoner, rechts en links en in het midden, dik en mager, groot en klein, 
blond en donker, gabber, emo, rasta of skinhead, … En zo kunnen we nog wel even doorgaan. 
Dankzij de grote diversiteit die de wereld en onze straat kleurt, ontdekken we nieuwe klanken 
en smaken, andere levenswijzen en gewoonten. We kunnen ideeën, goederen, diensten, 
wetenschap, cultuur, levensbeschouwing uitwisselen. Daardoor wordt ons mens-zijn rijker en 
voller. Maar omgaan met diversiteit is niet vanzelfsprekend. 
 
 
Intercultureel en mondiaal leren (ICO en MOVO) 
 
Mondiaal en intercultureel leren hangen samen. Je kunt ze onderscheiden maar niet van elkaar 
scheiden. 
Andere mensen, andere landen en andere culturen werken als een spiegel die ons helpt te 
reflecteren over ons zelf en over het samenleven in de klas en de buurt. We leggen verbanden 
met de eigen concrete belevingswereld van de kinderen. We leren niet enkel over de ander, we 
leren ook van de ander. Veraf of dichtbij: het gaat over de eigen leefwereld en de 
verbondenheid met heel de werkelijkheid waarin je leeft. Opvoeden tot verbondenheid en 
solidariteit met andere mensen in de wereld gaat samen met openheid en het respect 
opbrengen in de eigen directe omgeving.  
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Mondiaal kijken versterkt de interculturele competenties die we nastreven. Om de wereld – de 
grote en de kleine – te kunnen begrijpen hebben we die competenties nodig. Een uitgebreid 
overzicht van die competenties vindt u in Voorbij de kleuren, ze hier opsommen zou ons te ver 
leiden.   
Leren omgaan met diversiteit, veraf en dichtbij, is een werk van elke dag én van lange adem. Als 
we leerlingen willen meenemen in het verhaal van ‘diversiteit in één wereld’ moeten we streven 
naar een samenspel tussen intercultureel en mondiaal leren. 
 
 
Inleefatelier 
 
In een inleefatelier wordt een krachtige leeromgeving gecreëerd waarin kinderen actief, 
interactief, samenwerkend en zelfontdekkend leren. Kennis, vaardigheden en attitudes 
versmelten tot een ervaringsbeleving. Elk inleefatelier wil een spiegel zijn om te leren kijken 
naar de eigen verbondenheid en de eigen solidariteit. Om op die weg te komen, nemen ateliers 
diverse ervaringsopritten. 
Inleefateliers zijn oefenplaatsen in het leren omgaan met diversiteit. Studio Globo heeft ruim 20 
jaar geleden het model inleefatelier in Vlaanderen geïntroduceerd om kinderen te begeleiden in 
hun groei naar openheid, respect, verbondenheid en solidariteit. 
  
Er bestaan 2 verschillende inleefateliers; enerzijds inleefateliers die vertrekken vanuit een land 
in het Zuiden en anderzijds inleefateliers die vertrekken vanuit de eigen samenleving. 
 
In een zogenaamd landenatelier kruipen kinderen in de huid van een Peruaan, een 
Guatemalteek, een Indiër, … In levensechte decors vol authentieke voorwerpen ervaren de 
leerlingen gedurende een halve dag een stukje dagelijks leven van mensen in het Zuiden. Elk 
kind krijgt een rol en een opdracht. Sommigen wonen in de stad, anderen op het platteland. Ze 
werken op het veld, baten een ‘salon de beauté’ uit, zijn visser of marktkramer, houden een 
internetcafé open, koken soep in de volkskeuken, werken in een naaiatelier, … Zo identificeren 
zij zich met het leven van een concrete mens in het Zuiden. Ze worden in een uitgebouwde 
context geconfronteerd met concrete problemen die de mensen ervaren en ze ontdekken hoe 
deze mensen daar mee omgaan. 
 
Inleefateliers die vertrekken vanuit de eigen samenleving: 
In het inleefatelier ‘Wonen op het dak’ – een decor met acht intrigerende huisjes - krijgen ze heel 
bijzonder groepsopdrachten uit te voeren. Al doende zullen ze ontdekken dat de diversiteit in 
de groep hen verder kan brengen en worden ze aangezet om na te denken over allerlei 
interculturele elementen die in het inleefspel aan bod komen.  
Bij ‘Wonen op het dak’ ligt de focus op het leren omgaan met diversiteit in de eigen groep. Het 
model ‘inleefatelier’ vertaalt een moeilijke problematiek naar een inleefbare situatie voor 
kinderen. Kinderen leren al spelend en leren reflecteren op die ervaring. 
 
Het inleefprogramma ‘Achter de muur’ neemt een kijkje “achter de muur” van onze eigen, heel 
diverse samenleving.  Een samenleving die veel kansen en mogelijkheden biedt om je te 
ontwikkelen, om te zijn wie je wil zijn.  Met die diversiteit leren omgaan, is heel boeiend en 
verrijkend.  Niet altijd even vanzelfsprekend, wel een hele uitdaging. 
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Als we verder kijken, zien we in diezelfde samenleving echter ook een groep mensen die 
uitgesloten wordt van die overvloed aan kansen en mogelijkheden.  Zij hebben geen gelijke 
kansen en vallen uit de boot.  Hier kunnen we ons niet bij neerleggen. 
‘Werken aan gelijke kansen” dat is de bril waardoor wordt gekeken.  Een belangrijk uitgangspunt 
daarbij is het thema  “armoede en sociale uitsluiting”. Leerlingen maken o.a. kennis met de 
leefwereld van mensen die in armoede leven en ervaren hoe zij werken aan verandering. Het 
welbevinden en de betrokkenheid van kinderen (die in armoede leven) verhoogt doordat 
aangesloten wordt bij hun vaardigheden en persoonlijke ervaringen. 
 
 
Meervoudige identiteit 
 
Ieders identiteit bestaat uit meerdere facetten. Het beschrijven van je eigen identiteit is als het 
schrijven van je eigen biografie. Ons denken en doen wordt sterk beïnvloed door de historiek 
van de generaties, onze ouders, grootouders en hun families, de plaatsen waar zij woonden, de 
taal die zij spraken, de sociale klasse waartoe zij behoorden, de ontwikkelingskansen die ze 
kregen.  
Die identiteit is niet statisch en onveranderlijk. Je wordt elke dag beïnvloed door groepen 
waarbinnen je je beweegt. Je houdt iets vast van elk van die culturen en achtergronden. Dat 
maakt je identiteit niet zo maar eenduidig. Ze is veel complexer dan wat op je identiteitskaart 
staat. Uitspraken als ‘ik ben Antwerpenaar’, ‘ik ben Vlaming’, ‘ik ben vrijzinnig’, ‘ik ben moslim’ 
zijn eendimensionaal en schieten te kort om te zeggen wie iemand is.  
Daarom is de vraag tot welke cultuur iemand behoort niet de juiste vraagstelling. “Tot welke 
culturen behoor je?” zet ons op een interessanter spoor. Want dan bedoelen we culturen als: 
taalkundige groep(en), etnische groep(en), gender, sociale klasse, scholing, beroepsgroep(en), 
familiale groep(en), enz. Onze identiteit is de unieke samensmelting van deze en nog meer 
elementen. Die identiteit staat ook niet voor altijd en eeuwig vast: ze evolueert in de loop van de 
jaren door nieuwe ervaringen en contacten. Als we ons hiervan bewust zijn, kijken we anders 
naar mensen. We zullen voorzichtiger omgaan met het kleven van etiketten op kinderen in de 
klas. We zullen kinderen met een veel bredere blik bekijken en benaderen: we pinnen hen niet 
vast op één enkel onderdeel van hun identiteit. Zo ontstaan er nieuwe kansen tot 
verbondenheid en solidariteit.. 
 
 
Omgaan met diversiteit 
 
Positief leren omgaan met diversiteit en daarbij zowel interculturele als mondiale elementen 
meenemen, kan je samenvatten in het beeld van de ‘dubbelzichtbril’: 
 
- Deze bril heeft 2 lenzen om te kijken naar leren en diversiteit: 

- Door de ene lens kijk je naar de doelen die je verondersteld wordt na te streven. 
- Door de andere lens kijk je naar de ontwikkelingsnoden van de kinderen in de klas. 

Kijken met twee ogen geeft dieptezicht., Je ontdekt meer ‘diepte’ in wat je doet. Je verbindt 
doelgericht werken met de eigenheid van de kinderen. 
 

- Het ‘dubbelzicht’ verwijst naar de dubbele 
focus die we bepleiten: zowel aandacht 
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hebben voor de eigen leefwereld (dichtbij), als voor de grotere wereld (veraf). Door beiden 
scherp te zien, kan je heen en weer schakelen tussen beide focussen.  

- Door al deze elementen te combineren zie je de hele werkelijkheid. 
 

Werken rond diversiteit staat of valt met de manier waarop de leerkracht voor de klas staat. 
Omgaan met diversiteit is immers veel meer een houding die we voorleven dan een inhoud die 
we onderwijzen. We geven  daarom 10 concrete aandachtspunten mee om te werken aan een 
leerkrachtenstijl die het positief omgaan met diversiteit bevordert. De volgorde heeft weinig 
belang. En wellicht vind je nog meer punten. Maar met deze ben je al een heel eind op weg. 
 

1.    Focus op het concrete en hoed je voor veralgemeningen. 
2. Maak tijd en ruimte om eigen ervaringen van jezelf en van de leerlingen binnen te laten 

komen. 
3. Wees je er van bewust dat normen kunnen verschillen. 
4.    Door samen te werken leer je omgaan met verschillen. 
5.    Zoek in bestaande lesinhouden naar aanknopingspunten met de leefsituatie van de 

leerlingen. 
6. Gebruik methoden, leesboeken en afbeeldingen waarin de dagelijkse diversiteit aan bod 

komt. 
7. Neem de achtergronden van kinderen impliciet mee in de aankleding van de klas en de 

school. 
8. Door ouders en familie te betrekken maak je diversiteit positief zichtbaar. 
9. Klasdoorbrekende en schoolbrede activiteiten bevorderen de verbondenheid met elkaar 

en vergroten het verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van het geheel van de school. 
10. Streef ook in het schoolteam diversiteit na en straal een positieve omgang met de 

aanwezige diversiteit uit. 
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3. ‘Achter de Muur’: kader en doelstellingen 
 

 
 
Achter de muur is een project van Studio Globo voor de derde graad van het basisonderwijs. 
Dit pakket sluit inhoudelijk en methodologisch aan bij de huidige evoluties in het onderwijs 
rond intercultureel leren, coöperatief leren en gelijke onderwijskansen. 
Met dit project nemen we een kijkje ‘achter de muur’ van onze eigen samenleving. Daar 
ontdekken we heel wat boeiende en verrijkende verschillen. Maar… diversiteit is niet altijd 
eenvoudig. Sommige verschillen vinden we vanzelfsprekend, andere niet. We zien in onze 
samenleving ook groepen mensen die uitgesloten worden van de overvloed aan kansen en 
mogelijkheden, mensen die met moeite het hoofd boven water houden, mensen die in armoede 
leven. Dat zijn verschillen die we niet kunnen aanvaarden. Vaak echter zijn armoede en sociale 
uitsluiting heel onzichtbaar, ze blijven weggestopt achter de muur van een gewoon huis, in een 
gewone straat. 
 
Armoede en sociale uitsluiting: enkele cijfers 
25% van de Belgische bevolking leeft voortdurend met het risico om voor een korte of langere periode in armoede 
weg te glijden. Zij leven in bestaansonzekerheid. Het gaat in je klas over 5 op 20 kinderen. 
10% leeft over een periode van 5 jaar meer dan 1 jaar in armoede. Het gaat in je klas over 2 op 20 kinderen. 
7,7% of meer dan 700 000 Belgen leven permanent in armoede. Het gaat in je klas over 1,5 op 20 kinderen. 
 
Het project Achter de muur wil impulsen geven om een open, geïnteresseerde en respectvolle 
houding tegenover mensen uit verschillende culturen en achtergronden te laten groeien. 
Wereldwijd, maar ook in onze klas of buurt, ontmoeten we mensen met sociale en culturele 
verschillen, die te maken kunnen hebben met geslacht, etnische achtergrond of sociaal-
economische situatie.  
 
Op een positieve manier leren omgaan met al deze verschillen is dan ook een belangrijke 
doelstelling van dit project. We hebben ook een aantal specifieke doelstellingen wat betreft 
armoede en sociale uitsluiting: 

- Kennismaken met de leefwereld van mensen die in armoede leven. 
- Welbevinden en betrokkenheid van kinderen die in armoede leven verhogen door aan te 

sluiten bij persoonlijke ervaringen, aandacht te hebben voor verschillende vaardigheden, 
hun wereld in de klas te brengen, inzicht te krijgen in hun leefwereld, … 

- Groeiend inzicht in armoede structuren verwerven. 
- Kritisch en creatief denken stimuleren in de beoordeling van situaties en het zoeken naar 

mogelijke oplossingen. 
- Inzien dat werken aan verandering betekent: niet bij de pakken blijven zitten maar 

verantwoordelijkheid opnemen om op te komen voor jezelf en anderen. 
 
Het project is op die manier uitgewerkt dat het aansluit bij een aantal eindtermen en 
leerplandoelen uit diverse leergebieden. We zetten ze hieronder voor u op een rijtje. 
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Wereldoriëntatie 

 
‘Met wereldoriëntatie (wereldoriënterend onderwijs) verwerven kinderen kennis en inzicht in zichzelf, in 
hun omgeving en in hun relatie tot die omgeving, verwerven zij vaardigheden om in interactie te treden 
met die omgeving en worden zij gestimuleerd tot een positieve houding ten aanzien van zichzelf en hun 
omgeving.’ 

(uit: http://ond.vlaanderen.be/dvo/basisonderwijs/lager/uitgangspunten/wereldorientatie) 
 
Bij Wereldoriëntatie speelt ook het feit dat kinderen opgroeien in een multi-etnische en 
multiculturele samenleving een rol. 
 
We maken deel uit van die grotere wereld en het project ‘Achter de muur’ heeft onder andere de 
bedoeling om het blikveld van de leerlingen te verruimen: kennismaken met mensen en situaties 
waar ze niet altijd mee in contact komen. De leerlingen kunnen zich identificeren met 
personages die op het eerste gezicht heel verschillend zijn (qua achtergrond, opvattingen, 
voorkeuren) maar die bij nadere kennismaking ook veel gelijkenissen vertonen. 
 
 

Nederlands 
 
Het lespakket is geweven rond het verhaal ‘Voor de muur!’ De lessen starten en eindigen met 
het lezen of beluisteren van het verhaal. 
 
Binnen de thema’s is er ook aandacht voor het ontwikkelen van houdingen ten opzichte van het 
gebruik van taal. Voor een goede persoonlijke ontwikkeling en om behoorlijk te functioneren in 
de maatschappij hebben mensen nood aan attitudes als: 

- bereid zijn om te communiceren met elkaar: naar anderen luisteren, gedachten en 
gevoelens kunnen verwoorden, opkomen voor je eigen mening; 

- zin hebben in lezen. 
 
De doelstellingen van de leerplannen luisteren, spreken, lezen, schrijven en taalbeschouwing 
kunnen gedurende het hele project uitdrukkelijk aan bod komen en bieden een horizontale 
samenhang in het aanbod. 
 
 

Sociale vaardigheden 
 
‘Sociale vaardigheden zijn alle gedragingen die je in onze cultuur ter beschikking moet hebben om op een 
efficiënte en opbouwende manier deel te nemen aan het sociale leven, zowel op maatschappelijk als op 
persoonlijk en familiaal vlak.’ 

(uit: http://ond.vlaanderen.be/dvo/basisonderwijs/lager/uitgangspunten/socialevaardigheden) 
 
Goed ‘sociaal functioneren’ in een diverse samenleving veronderstelt een aantal (interculturele) 
vaardigheden. Willen we ‘samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale achtergrond, 
geslacht of etnische origine’ (ET Sociale Vaardigheden, 3), dan is het essentieel dat we ‘respect en 
waardering kunnen opbrengen’ (ET Sociale Vaardigheden, 1.2) voor elkaars eigenheid. 
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Binnen het project worden sociale vaardigheden bekeken vanuit een positief kader: kinderen 
leren op een opbouwende manier deel te nemen aan het sociale leven: 

- in een gegeven sociale situatie de meest gepaste relatiewijze kunnen gebruiken; 
- een aantal gespreksconventies beheersen in de omgang met anderen; 
- kunnen samenwerken met anderen. 

 
 

Leren leren 
 
Het is de bedoeling dat de kinderen via dit project een impuls krijgen om meer zelfstandig 
nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven en dat ze een extra zetje krijgen om problemen op 
te lossen. Dat gebeurt niet alleen ter ondersteuning van het schoolse leren maar ook om effectief 
te kunnen leren in om het even welke leer- en leefsituatie. 
Bij ‘Achter de Muur’ wordt een aanbod gegeven om feitenkennis te verwerven en te verwerken , 
informatiebronnen te raadplegen, verbanden te leggen, activiteiten te plannen en te organiseren, 
kritisch te zijn, problemen te leren onderkennen, mogelijke oplossingen te zoeken en af te 
wegen, gekozen oplossingen uit te voeren en te evalueren, enzovoort. 
Verder bevat het project tal van mogelijkheden om de zelfkennis van leerlingen te bevorderen. 
Vaak worden leerlingen uitgenodigd om stil te staan bij eigen mogelijkheden en beperkingen 
(‘metacognitie’). 
 
Het project vindt eveneens aansluiting bij een aantal actuele tendensen in het onderwijs. 
 

Gelijke onderwijskansen 
 
De doelstellingen en werkvormen van ‘Achter de Muur’ sluiten nauw aan bij de ideeën die in 
het gelijke-onderwijskansenbeleid naar voren geschoven worden. Voor meer informatie en 
achtergrond over gelijke onderwijskansen verwijzen we je graag door naar 
www.steunpuntgok.be. 
We spelen zoveel mogelijk in op de uitgangspunten ervan, zeker waar ze direct toepasbaar zijn 
op klasniveau. 
 
‘Interactief onderwijs’ 
In de instap en de uitwerking van de 3 thema’s kozen we voor de methodiek van coöperatief of 
samenwerkend leren. Leerlingen krijgen op die manier niet alleen meer verantwoordelijkheid 
voor hun eigen leerproces, maar ook voor dat van hun medeleerlingen. Leerlingen krijgen meer 
ruimte om het woord te nemen, hun hypothesen te verwoorden, explorerend en kritisch te 
denken.  
Zo kan samenwerkend leren uitgroeien tot veel meer dan een forum waarbij leerlingen alleen 
maar de kennis reproduceren die ze al opgedaan hebben. Leerlingen kunnen dankzij hun 
gezamenlijke verkenning van het thema en het elkaar wederzijds aanvullen, nieuwe en rijkere 
inzichten tot stand brengen. 
 
‘Werken vanuit diversiteit’ 
De principes van het intercultureel onderwijs zijn verwerkt in de uitwerking van het project (zie 
ook verder). 
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 ‘Oog voor kwetsbare leerlingen’ 
We benaderen de thematiek armoede en uitsluiting op een manier die het voor elk kind 
mogelijk moet maken om zich er veilig bij te voelen. 
 
‘Samen school maken’ 
Met ‘Achter de Muur’ geven we impulsen zodat de keuze voor werken aan gelijke kansen ook 
op het niveau van de kinderen vorm kan krijgen. Dat vormt een belangrijke aanvulling op de 
klassieke – en noodzakelijke – aandacht voor zorguren, schoolbeleid,… 
 
 

Intercultureel onderwijs 
 
Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Onderwijs, wil intercultureel 
onderwijs in elke school ingang laten vinden want ‘de basisschool moet een voldoende ruime 
basis leggen voor het functioneren in een maatschappij die onomkeerbaar multicultureel is.’1  
In essentie gaat ICO over vaardigheden aanleren 'die de leerling deskundig maken om te leven 
in een multiculturele samenleving: vlot communiceren, goed weten te onderhandelen, zich 
kunnen verplaatsen in de gedachten en gevoelens van de ander, luister- en hulpvaardig zijn,…’  
 
Ook in het pakket ‘Achter de Muur’ staan die doelstellingen centraal. We pleiten ervoor om de 
verscheidenheid binnen de klasgroep als leersituatie aan te grijpen en zo de leerlingen te trainen 
in de omgang met 'de anderen’ en ‘anders zijn’.  
 

                                                 
1 uit "Intercultureel Onderwijs", Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Onderwijs, Afdeling informatie en 
Documentatie. 
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4. ‘Achter de muur’: leermiddelen 
 

 
 
Tijdens het ‘Achter de Muur’ project maken de leerlingen kennis met ‘de vijf’. ‘De vijf’ dat zijn: 
Sammy, Daan, Kim, Evi en Mourad. Ze wonen allemaal in de fictieve stad Oosterbeke en zitten 
bij elkaar in de klas. Het zijn vijf elfjarigen elk met hun eigen verhaal, wensen, dromen en kijk 
op de wereld. 
 
 
Verloop van het project 
 
Het project kan in de klas uitgewerkt worden, of het kan gekoppeld worden aan een bezoek aan 
het inleefatelier van Studio Globo te Roeselare. Voor de leerkrachten die het project koppelen 
aan een bezoek aan het inleefatelier, verloopt het project in 4 stappen: 
 

1) Vorming voor de leerkracht als kennismaking met het project 
Als start van het project volg je een volledige dag vorming bij Studio Globo. Naast de 
kennismaking en duiding van de lesmaterialen (lesmap en mediapakket), staan we samen 
stil bij gelijke kansen en diversiteit en de aanpak ervan in de school- en klaspraktijk. We 
gaan dieper in op armoede en sociale uitsluiting via actieve, concrete en uitdagende 
werkvormen. 
 
2) Werken met het lespakket in de klas 
Je werkt gedurende een week het voorbereidende project uit in de klas. Met de 
gedetailleerde handleiding voor de leerkracht, het persoonlijke lees- en werkboekje voor de 
leerlingen en een uitgebreid mediapakket (luisterspel, geluidsfragmenten, dvd, 
opdrachtkaarten,...) kan je werken rond 3 thema’s: mijn ding, mijn plekje, mijn keuze. 
 
3) Bezoek aan het inleefatelier 
In een creatieve en uitdagende leeromgeving nemen je leerlingen een kijk ‘achter de muur’ 
van onze samenleving. Dit is het topmoment van het ‘Achter de Muur’-programma. De 
opgedane inzichten en inhouden in de voorbereiding komen hier tot leven via een sterke 
inleefervaring. 
 
4) Nawerking (kaderen van indrukken en ervaringen) 
Na dit intens inleefmoment sta je met je leerlingen in de klas stil bij de opgedane ervaringen. 
Via beeldmateriaal, getuigenissen koppel je deze ‘gespeelde’ ervaringen aan de 
maatschappelijke realiteit en de eigen plaatselijke situatie. 

 
 
Materialen 
 
Volgende materialen worden via Studio Globo aangeboden om met het project in de klas te 
werken: 
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- Handleiding: alle uitleg over het project, de nodige bijlagen en achtergrond 
- Leerlingenboekje: persoonlijk lees- en werkboekje voor de leerlingen 
- Mediapakket: opdrachtkaarten, fiches, luisterfragmenten, … 
- Nawerkingspakket: materialen om het project af te ronden in de klas. 

 

 

Praktisch 
Het bezoek aan het inleefatelier duurt een halve lesdag. Je kan kiezen voor een voor- of namiddag. 
Deelnameprijs: 4,50 euro per leerling met een minimumbedrag van 90 euro per groep (begeleider: gratis). 
Annulatiekosten worden aangerekend. 
Onkosten voor materialen (naast de inkomprijs voor het atelier): 

- handleiding leerkracht (incl. leerlingenboekje): 10,50 euro 
- leerlingenboekje: 1,55 euro (aan te schaffen per leerling) 
- mediapakket: huurprijs: 38,40 euro (voor twee weken) 

 
Voorbereiding in de klas: opbouw van het lespakket 
 

Instap 
 
Via een rugzak die iemand ‘gisteren’ op school is vergeten, en waarin een aantal foto’s van 
muren en de kennismakingsmap van elk hoofdpersonage zit, wordt het project voorgesteld. De 
leerlingen maken kennis met Kim, Daan, Evi, Mourad en Sammy en de stad waar zij wonen, 
Oosterbeke. Tijdens deze inleidende les maken zij ook kennis met de manier waarop ze met de 
lesmap zullen werken, namelijk via groepswerk met veel climmige elementen. 
 
 

3 centrale thema’s 
 
Rond elk van de drie thema’s, mijn plekje, mijn ding, mijn keuze wordt een halve dag gewerkt. 
Elke namiddag wordt op dezelfde manier opgebouwd: 
 

- Verhaal 
- Themavraag 
- Groepswerk rond 4 subthema’s 
- Uitwisseling in de groepen 
- Klassikale synthese 
- Vervolg van het verhaal 
- Aanleren strofe Achter de Muur -lied 

 
Voordat het groepswerk begint, wordt de themavraag ingeleid door het vertellen van een deel 
van het verhaal ‘Voor de muur’.  Tijdens het groepswerk gaan de leerlingen van de klas zich per 
groep verdiepen in een subthema dat aansluit bij de themavraag. Klassikaal of in 
uitwisselingsgroepen  brengen de leerlingen de informatie uit de verschillende groepen samen. 
Aan de hand van uitwisselingskaarten die hierbij gebruikt worden, puzzelen ze een 
synthesetekst ineen.  Tot slot wordt een strofe, overeenkomstig met het behandelde thema, van 
het Achter de Muur -lied aangeleerd. 
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Wat is nu de inhoud van de 3 thema’s? 
 
Mijn plekje 
 
Onder een ‘plekje’ kun je heel wat verstaan. 
In eerste instantie denken we aan een plaats, aan een locatie, aan iets ruimtelijks.  
Een plekje kan ook een sociale betekenis hebben: heb je een plekje in de groep, wat is je plaats in die 
groep? 
Op een plekje voel je je goed: je kunt je er veilig en geborgen voelen, je kunt er jezelf zijn, je kunt 
je verbonden voelen met iets of iemand,…  
Op een plekje voel je je thuis.  
Je kunt overal een plekje hebben: in je huis, in de klasgroep, in je geheime kamp, in de 
bibliotheek, bij je beste vriend(in), op je kast, aan de keukentafel thuis, in je sportclub, onder je 
lakens, in je hoofd,… 
Iedereen heeft recht op een plekje.  
Dat recht wordt echter vaak geschonden. Soms voel je je niet thuis in je eigen huis of kun je 
jezelf niet zijn in een bepaalde groep. Soms word je uitgesloten en krijg je de kans niet om een 
plekje te vinden.  
In dit thema onderzoeken we verschillende facetten van ‘mijn plekje’. Telkens bekijken we ook 
op welke manier het recht op een plek geschonden wordt en hoe je daarop kunt reageren, hoe je 
voor je plekje kunt opkomen. 
 
Themavraag: Wat maakt een plaats tot een plekje? 
 
De subthema’s die aan bod komen zijn: 

- plekjes in en rond het huis 
- plekjes in de buurt 
- je thuis, je plekje 
- een plekje in de groep 

 
De doelen die we willen bereiken zijn: 
De leerlingen… 
- zien in dat een ‘plekje’ zowel een materiële (boomhut, huis) als een sociale plaats kan zijn 
(plaats in de groep, je thuis); 
- omschrijven met eigen woorden de gevoelens die verbonden zijn met een plekje: veiligheid, 
geborgenheid, verbondenheid, jezelf kunnen zijn,…; 
- beseffen dat iedereen behoefte heeft aan een plekje; 
- zien in dat iedereen recht heeft op een plekje; 
- ontdekken dat dit recht op een plekje soms geschonden wordt 
- zien in dat iedereen mag opkomen voor het recht op een plekje als dat geschonden wordt (bij 
jezelf of bij een ander). 
 
 
 
 

 14



Mijn ding 
 
Net als aan ‘Mijn plekje’ kun je aan ‘Mijn ding’ heel veel kenmerken toedichten.  
Een eerste belangrijk kenmerk van ‘Mijn ding’ is dat het iets persoonlijks is. Het zegt iets over 
wat je zelf belangrijk vindt. 
‘Mijn ding’ kan iets materieels zijn (een voorwerp), maar het kan ook iets zijn dat ik graag doe of 
goed kan (interesse, talent).  
Een ding is waardevol. Dat kan zowel een financiële waarde hebben (gsm), een functionele 
waarde (een vergrootglas) als een emotionele waarde (een souvenir van opa).  
In dit thema gaan we op zoek naar dingen die belangrijk zijn in mijn en jouw leven. We staan stil 
bij ons omgaan met dingen en het kijken naar het materiële in de wereld.  
Het uitgangspunt bij dit thema is dat iedereen wel een ‘ding’ heeft. De waarde van dat ding 
verschilt naargelang de bril waarmee je ernaar kijkt. Wat voor de een waardevol is, lijkt voor de 
andere totaal waardeloos. De ene vindt iets heel belangrijk omdat ze het gekregen heeft van 
haar beste vriend, bij een ander hangt er een heel verhaal aan vast, nog een ander zijn ding is 
iets dat hij goed kan. 
We denken ook na over situaties waarbij je soms gehinderd wordt om je ding te kunnen doen, of 
waarbij je de kans niet krijgt… 
 
Themavraag: Waarom is dit ‘mijn ding’? 
 
De subthema’s die behandeld worden zijn: 

- dingen geven en krijgen 
- dierbare dingen 
- waarde van dingen 
- doe-dingen 

 
De doelen die we willen bereiken zijn: 
De leerlingen… 

- zien in dat een eigen ding iets persoonlijks is; 
- begrijpen dat een ding zowel een voorwerp kan zijn als een talent of interesse; 
- weten dat de waarde van een ding (voorwerp) zowel financieel, functioneel als 

emotioneel kan zijn; 
- beseffen dat voorwerpen voor de een waardevol zijn en voor een ander waardeloos; 
- ontdekken wat elkaars ding is en brengen daar respect voor op; 
- staan stil bij hoe ze zelf kijken naar dingen en ermee omgaan. 

 
 
Mijn keuze 
 
Kiezen doen we elke dag. We hebben grote en kleine keuzes, veel en weinig keuzes, moeilijke en 
makkelijke. Maar wanneer is een keuze écht jouw keuze? 
‘Mijn keuze’ is een vrije keuze. De vrijheid om keuzes te maken, maakt het ons mogelijk om actief 
en effectief bij de wereld betrokken te zijn. De ene keer staan we er niet bij stil, een andere keer is 
een keuze zo moeilijk dat we er nachten van wakker liggen. 
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Een vrije keuze zorgt ervoor dat ik kan krijgen wat ik nodig heb of wil (bvb. voeding, huis, 
kledij), of ze toont aan de wereld wie ik ben, wat ik belangrijk vind (bvb. welke kleren je draagt, 
waarvoor of voor wie je kiest). 
‘Mijn keuze’ is persoonlijk, ook al wordt ze door heel wat zaken of mensen beïnvloed. 
  
De wereld lijkt te bestaan uit een oneindig vat vol keuzemogelijkheden. Iedereen heeft het recht 
om eigen keuzes te maken. Toch worden veel mensen beperkt in hun keuzes en krijgen ze de 
kans niet om een eigen keuze te maken. 
In dit thema onderzoeken we verschillende facetten van de keuzes die we maken. We bekijken 
ook waar het recht op een eigen keuze geschonden wordt en hoe je daarop kunt reageren. Dat 
gebeurt in elke groep op eenzelfde manier: door te onderzoeken wat de gevolgen zijn van de 
keuze van het gemeentebestuur om het Rozenpark en omgeving te renoveren. 
 
Themavraag: Wanneer is een keuze mijn keuze? 
 
De subthema’s die aan bod komen: 

- dagelijkse keuzes 
- persoonlijke keuzes 
- beperkingen bij het kiezen 
- ingrijpende keuzes 

 
De doelen die we willen bereiken zijn: 
De leerlingen… 

- zien in dat elke keuze gevolgen heeft voor zichzelf en/of anderen; 
- zien in dat een keuze door heel wat zaken wordt beïnvloed, zoals veel of weinig 

keuzemogelijkheden, veel of weinig geld, invloed van ouders en vrienden; 
- kunnen argumenteren waarom ze een keuze maken; 
- stellen (zelf)gemaakte keuzes in vraag; 
- zien in dat iedereen recht heeft op een vrije keuze; 
- ontdekken dat mensen beperkt worden in hun recht op een vrije keuze; 
- weten dat iedereen mag opkomen voor het recht op een vrije keuze als dat 

geschonden wordt (bij zichzelf of bij een ander) 
- bedenken manieren om te reageren als het recht op een vrije keuze geschonden 

wordt. 
 
 

Groepswerk 
 
Het groepswerk is de basis van dit pakket, en daarom staan we graag nog even bij stil. Om dit 
groepswerk te organiseren werken we met rollen en opdrachtkaarten. 
 
Rollen: 
In elke groep krijgt elke leerling een rol. Bij iedere rol horen een aantal taken die van belang zijn 
om het groepswerk vlot te laten verlopen. De rollen worden iedere les gewisseld. Zo kan 
iedereen verschillende rollen oefenen en vermijd je dat het groepswerk telkens door dezelfde 
leerlingen georganiseerd wordt. 
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De volgende rollen komen aan bod: 
- De organisator organiseert het werk en zorgt ervoor dat iedereen in de groep betrokken is 

bij de opdrachten 
- De secretaris krijgt de opdrachtkaart, leest de oprechten en vragen voor in de groep en 

controleert of alle opdrachten gemaakt zijn. Hij of zij is ook de woordvoerder van de groep. 
- De materiaalverantwoordelijke haalt het materiaal en zorgt dat het in orde terugkeert. 
- De verslaggever schrijft de antwoorden van de groep op de antwoordkaart. 
- De mediaverantwoordelijke werkt met de cd-speler en houdt de klok in de gaten. 
- De bemiddelaar moedigt de groepsleden aan om goed met elkaar samen te werken en geeft 

complimentjes als alles goed verloopt. 
 
Opdrachtkaarten: 
Iedere groep ontvangt bij de start van het groepswerk een opdrachtkaart. Deze bestaat uit drie 
specifieke opdrachten over het themaonderdeel en een vierde die dient als voorbereiding op de 
uitwisseling. Op de opdrachtkaart wordt verwezen naar materialen die nodig zijn om de 
opdrachten goed uit te voeren. 
 
 
 Rol van de leerkracht 
 
In dit project ben je de begeleid(st)er, niet de leid(st)er. Je begeleidt de leerlingen in het 
zelfstandig verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes. Je belangrijkste taken zijn 
observeren en feedback geven. 
 
Observeren doe je vooral tijdens het groepswerk. Aangezien de leerlingen in verschillende 
groepen met andere activiteiten aan de slag zijn, moet je selectief observeren: je kunt niet op 
alles letten. Je kunt je tijdens het eerste groepswerk vooral richten op het groepswerk zelf: "Hoe 
gaan de leerlingen met de rollen om? Doet iedereen mee?" In verdere lessen kun je breder gaan 
observeren: "Hoe gedragen de leerlingen zich? Hoe worden 'zwakkere' leerlingen geholpen?" 
 
Op basis van wat je ziet, kun je feedback geven. Dat kan puur organisatorisch zijn (bvb. een groep 
is met het verkeerde materiaal aan de slag en moet op de juiste weg gezet worden), informatief 
(bvb. bijvragen stellen bij de uitwisseling) of gericht op het verhogen van sociale vaardigheden 
(bvb. omgaan met de rollen). 
 
Meer info over observeren en feedback geven vind je in ‘CLIM-Wijzer’ van Steunpunt ICO2. 

                                                 
2 Paelman, Filip, CLIM-wijzer. Gent: Steunpunt ICO, 2006. 
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Besluit 
 

 
 
Je hoeft niet naar één of ander exotische bestemming te reizen om met diversiteit in aanraking te 
komen. De bonte verzameling leerlingen in je klas brengen elk vanuit hun unieke 
persoonlijkheid heel veel verschillen in de klas binnen. Werken aan het respecteren van het 
anders zijn van elk individu, vanuit een geloof in de eigenwaardigheid van elke persoon, kan in 
de klas vanuit de leefwereld van de leerlingen. Als we verder kijken dan wat op het eerste zicht 
duidelijk anders is, dan vinden heel veel gelijkenissen, gelijkenissen die mensen met elkaar 
verbinden en helpen om iedereen met een open en respectvolle blik tegemoet te treden. 
 
Zoek diversiteit niet té ver! 
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