
Diversiteit is een heel ruim begrip, een soort containerbegrip. Het is dus meer dan alleen oog hebben 
voor andere culturen en allochtonen die stilaan in het onderwijs binnensijpelen. De betekenis of 
invulling van diversiteit is bovendien voor iedereen (een beetje) anders. 
 
Om dit na te gaan maakten we een woordspin. Voor de Vrije Basisschool van Rollegem-Kapelle zag 
die er zo uit: 
 

1. Wat is diversiteit? 

Met het woord ‘diversiteit’ op zich hebben we meestal niet zoveel moeite. Volgens het 
woordenboek betekent het simpelweg ‘verscheidenheid’. Simpel gezegd: alle mensen lijken op elkaar 
en toch zijn we ook allemaal verschillend. Als we in onze omgeving rondkijken, vallen enkele van die 
verschillen meteen op. 
 
Je ziet mannen en vrouwen, jongeren en ouderen. 
Sommige mensen laten duidelijk hun geloof of levensbeschouwing blijken, anderen niet. 
We hebben bruine, blauwe, groene, grijze, etc. ogen. 
We zijn bleker of donkerder van huidskleur. 
 
Sommigen hebben een zichtbare handicap of zien er uiterlijk wat anders uit. 
Als je fysiek een opvallend kenmerk hebt, dan is de kans groot dat men je daar dikwijls op 
aanspreekt. 
Sommige mensen zijn gezond, andere zijn ziek, soms voor een korte tijd, soms voor de rest van hun 
leven. 
Mensen zijn heteroseksueel of homoseksueel of biseksueel. 
Er zijn mensen met een Belgisch paspoort en er zijn buitenlanders; Sommige van die buitenlanders 
zijn EU-burgers, andere niet. 
 
Ook het milieu waaruit je komt, speelt een grote rol. 
Misschien ben je geboren uit welgestelde ouders of misschien heb je het helemaal niet zo breed 
gehad in je jeugd. Je kansen op onderwijs en later op werk kunnen hierdoor beïnvloed zijn. 
 
Ook ons temperament, karakter, persoonlijkheid (en nog veel meer) kunnen zeer sterk verschillen. 
 
 



2. Temperament 

Het temperament van mensen is een eigenschap die onmiddellijk uit ons genenmateriaal is afgeleid. 
Simpel uitgedrukt is het de manier hoe we op prikkels reageren die van buitenaf op ons afkomen. We 
reageren enerzijds snel of traag, anderzijds diepgaand of oppervlakkig. Alle combinaties komen 
overal ter wereld voor. Dit temperament blijft heel ons leven behouden, maar we leren wel volgens 
de gewoonten van onze cultuurgroep dat temperament ‘temperen’, aanpassen aan het gemiddelde 
toegelaten of gewenst gedrag binnen onze groep.  
 
Het uiteindelijke resultaat van deze ‘aanpassing’ wordt zichtbaar in het karakter en de persoonlijkheid 
van iedereen. We hebben allerlei termen voor die verschillende temperamenten (of beter uitgedrukt: 
hoe het resultaat van de verschillende temperamenten zichtbaar wordt). Een illustratie: 

- traag en oppervlakkig: sloom, laks, gelaten, rustig, onverschillig, olifantenvel 
- traag en diepgaand: denker, punctueel, perfectionist, pietje precies 
- snel en oppervlakkig: impulsief, opvliegend, koleriek, dynamisch 
- snel en diepgaand: rappe, intelligent, ad rem, clever 

Sommige termen klinken voor de oren van onze cultuurgroep positiever dan de andere. Wij als groep 
waarderen deze combinaties meer. Een andere cultuurgroep waardeert ongetwijfeld andere 
combinaties. Beiden zijn niet fout, of niet juist. 
 
De vier temperamenttypes komen in gelijke mate voor in alle cultuurgroepen (of etnische groepen). 
Toch zullen de meeste cultuurgroepen een uitgesproken voorkeur vertonen voor één of twee 
uitingen van temperamenttypes. Zo ontstaan verschillen tussen etnische groepen: als je toevallig in 
een groep geboren bent waar men toelaat dat emoties sneller en intenser mogen tot uiting komen, 
dan behoor je tot een zogenaamde ‘temperamentvolle’ etnische groep (bv. Het cliché van de 
warmbloedige Italianen). Deze eigenschap verwijst enkel naar één van de vier temperamenttypes. Als 
je alle Italianen zou samennemen, dan zullen de vier types allemaal voorkomen. Maar als groep 
hebben ze wel geleerd om sneller en intenser om te gaan met hun gevoelens. In andere groepen 
mogen emoties veel minder in het openbaar getoond worden, of zelfs helemaal niet. Een Italiaan met 
een minder uitgesproken emotioneel temperament, krijgt dan verkeerdelijk de omschrijving: ‘Dit is 
geen echte Italiaan, hij is er te stil voor’. 
 
Hoe we ons gedragen in een samenleving, die bepaalt wat wel en niet mag, wordt voor een groot deel 
aangeleerd thuis en op school. Als we bovendien in het achterhoofd houden dat ieder zijn/haar eigen 
temperament heeft, dan weten dat dit kan botsen met een ander (doorgaans tegenovergesteld) 
temperament. Voor leraren is dit een belangrijke kwestie. Als de leraar eerder snel en diepgaand is, 
kan deze leraar misschien moeilijker overweg met een trage leerling. Ook sommige leerlingen zullen 
vaker dan andere met elkaar botsen. 
 
Een aantal tips om hier mee om te gaan: 

- observatie: de uitersten in temperamenten zijn zeer gemakkelijk te herkennen, maar ook de 
moeilijker te herkennen middenmoot mag niet vergeten worden 

- variatie: leerlingen met verschillende temperamenten bij elkaar zetten, maar ook eens de 
‘trage’ gescheiden houden van de ‘rappe’. 

- mentale verplaatsing in een ander temperament 
- een ander met een niet-compatibel temperament niet proberen veranderen in je eigen 

vertrouwde temperament, maar er mee leren omgaan. 
 
 
Energie en motivatie 



Temperament hangt samen met de energie- en motivatiebalans. We reageren ‘anders’ vanuit ons 
temperament. Wanneer een opdracht goed aansluit bij ons temperament halen we daar energie en 
motivatie uit. Enkele voorbeelden van verschillende reacties: 
• Bij een ongeïnstrueerde oefening richten sommige leerlingen zich op: 

- sfeer, algemeenheid 
anderen richten zich op 
- details 

 
• Bij het krijgen van opdrachten willen leerlingen: 

- er alleen over denken 
of 
- er over discussiëren in groep 

 
• Een opdracht met een deadline moet vervuld worden: 

- volgens een duidelijk plan, stap voor stap (lineair) 
of 
- door eerst alle mogelijkheden te bekijken, pas als de deadline nadert concrete acties te 

ondernemen (non-lineair) 
 



• Bij problemen richten sommigen onder ons zich in de eerste plaats op: 
- feiten, analyse 
of 
- intuïtie, aanvoelen 

 
In het leerproces zijn beide opties nodig, maar er zit in elke persoon een natuurlijke voorkeur voor 
het een of het ander. Volwassenen hebben via cultuur, opvoeding en ‘tempering’ geleerd om een 
keuze (of een mengvorm) te maken naargelang de situatie. Kinderen hebben dit nog niet geleerd, 
maar zijn er wel al aanwijzingen welke voorkeur ze hebben. Via gevarieerde opdrachten kunnen 
leraren duidelijk maken hoe er moet gereageerd worden in bepaalde situaties en hoe met deze 
situaties moet worden omgegaan. 
 
Een ander aspect is dat elk ego moet leren omgaan met talent, mogelijkheden, beperkingen, etc., 
maar de cultuur van een bepaalde samenleving bepaalt hoeveel ruimte en vrijheid elk individu krijgt. 
Zo heeft een individu in een westerse samenleving veel vrijheid, maar er is een sterk ego, een sterke 
persoonlijkheid nodig. In een niet-westerse samenleving is er veel meer groepsgebondenheid, maar 
het ego krijgt weinig ruimte. 
Ook dit moet op school worden aangeleerd. Dit kan gedaan worden door: 

- te leren omgaan met het respecteren van andere meningen (alle antwoorden zijn juist, of 
bevatten goede elementen) 

- afspraken te hanteren (al dan niet met een sanctie eraan verbonden) 
- bij een groepswerk de leerlingen zelf functies laten verdelen 
- tandemlezen 
- etc. 

 
Als leraar kan je de groepsselectie bij opdrachten laten gebeuren op verschillende manieren, om zo 
veel diversiteit in temperament, energie en motivatie te krijgen als resultaat. 
 
 
Sociaaleconomische achtergrond 

De wijze waarop de voornaamste kostwinner inkomen binnenhaalt, is hieronder afgebeeld.  
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Elk schema is betwistbaar omdat het begrip ‘klasse’ achterhaald is. Toch gaat er nog een grote 
invloed uit van het socio-economische referentiekader waar we in onze jeugd toe behoorden. We 
nemen als uitgangspunt de wijze waarop de voornaamste kostwinner het inkomen haalde, gepaard 
met het boodschappenreferentiekader (dat wil zeggen: welke boodschappen en inhoud werden in dat 
socio-economische referentiekader meegedeeld).  
 



Voor sommigen kan dat niet, omdat ze bijvoorbeeld in een instelling verbleven of tussen twee 
culturen ‘hangen’ en er te weinig invloed was van het beroep van de kostwinner. Zij maken dan het 
referentiekader voor hun kinderen, vandaar ‘voorlopig referentiekader’. 
Anderen functioneren om diverse redenen niet mee in het regulier economisch kader (foormensen, 
reizende woonwagenbewoners, etc.). 
In een aantal gevallen is het referentiekader ‘gemengd’, omdat meerdere referentiefiguren kostwinner 
zijn en een verschillend beroep uitoefenen. 
In het laatste hoofdstuk van deze syllabus is een oefening opgenomen op basis van dit schema. 
 
 
4. Cultuur en cultuurverschillen 

Er bestaat biologisch gezien maar één menselijk ras, maar er zijn wel heel wat verschillen in uiterlijke 
verschijningsvorm tussen mensen. De begrippen ‘ras’, ‘volksaard’, ‘eigen volk’ zijn in het 
dagdagelijkse taalgebruik aanleiding tot verwarring en helaas worden ze vaak negatief beladen 
gebruikt. Ook de woorden ‘natuur’ en ‘cultuur’ worden vaak door elkaar of onjuist gebruikt. Cultuur 
staat tussen de menselijke natuur (dat wat alle mensen gemeen hebben) en het ego (dat wat iedere 
mens tot een uniek wezen maakt). Dit kan worden geïllustreerd aan de hand van de onderstaande 
figuur. 
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3 niveaus van mentale programmering (Geert Hofstede) 
 
Als we praten over ‘de menselijke natuur’, dan bedoelen we datgene wat mensen overal ter wereld 
met elkaar gemeen hebben, waarin ze gelijk zijn:  

• ons genenmateriaal (voor bijna de volle 100%) 

• enkele instincten, onder andere de drang om te overleven, de wil om ons territorium af te 
bakenen 

• enkele basisgevoelens zoals verliefd worden, boos worden, verdrietig zijn, angstig zijn, 
lachen, etc. 

• ook delen we het vermogen om met andere mensen een band, een verbondenheid te willen 
aangaan (een mens kan eigenlijk niet zonder anderen) 

• en vooral: het vermogen om heel goed te observeren en te leren uit wat we mee maken en 
bovendien de behoefte om wat we geleerd hebben nog eens te willen doorgeven aan andere 
leden van de groep en aan de volgende generaties. 



Deze menselijke natuur is grotendeels universeel en bovendien erfelijk. Maar daar houdt de gelijkenis 
al op: meteen begint ‘cultuur’ een rol te spelen. Zo kan persoon A geboren zijn met het talent om 
potentieel een wereldrecord op de 100m sprint te winnen. Persoon B heeft dit talent niet. Echter als 
persoon A zijn talent helemaal niet benut en persoon B werkt hard om aan het maximum van zijn 
kunnen te geraken, dan zal in een onderlinge wedstrijd persoon B winnen. 
 
Je kunt ‘cultuur’ heel simpel omschrijven: cultuur omvat alle ingrepen die mensen doen in/op 
de ‘natuur’, dus ook op ‘de menselijke natuur’. Zodra baby’s geboren worden, reageren ze overal 
ter wereld op dezelfde manier, maar meteen speelt de invloed mee van de groep waarin ze toevallig 
geboren zijn: elke groep heeft zo zijn eigen gewoontes ontwikkeld (al zijn er uiteraard binnen elke 
groep individuele verschillen). 
 
Cultuur is bovendien de manier waarop sociale/etnische groepen (maar ook zogenaamde 
subculturen) georganiseerd zijn, via (o.a.): 

• Symbolische elementen: bv. vlag, kledij, muziek, etc. 

• Sociale elementen: bv. gezinsvormen, lidmaatschap van een (sub)groep, etc. 

• Institutionele elementen: bv. opvoeding, wetten, religie, etc. 

• Normen & waarden 

• Tradities, gebruiken, gewoontes 

• Artefacten, producten: bv. kunst, gebouwen, auto’s, literatuur, etc. 

 

 

 
 
Twee opvattingen over cultuur botsen als mensen beroepsmatig praktisch willen omgaan met 
cultuurverschillen en vaak geconfronteerd worden met andere referentiekaders. Iemand met een 
professionele ingesteldheid ‘wil dan meer van die andere culturen begrijpen’ en zoekt naar praktische 
tools om dat te kunnen.  
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Zichtbaar Gebruiken, gewoontes, taal, 
geschiedenis 

 
Niet zichtbaar Waarden, levensvisie, wereldvisie 

Verschillende cultuurdimensies 



Toch kunnen er irritaties en misverstanden ontstaan, zeker als men in projecten nauw met elkaar 
moet samenwerken of als men leiding moet geven (of krijgen) in een andere culturele omgeving. Die 
cultuurverschillen zijn vaak op het eerste gezicht niet zo opvallend en toch voelt men aan dat niet 
alles naar wens verloopt. Daardoor kan de indruk ontstaan dat de ander ‘niet betrouwbaar is’ of zich 
heel terughoudend opstelt hoewel ik te kennen geef hem/haar echt te willen tegemoetkomen, te 
helpen, aan eenzelfde doel te werken. Ook bij kinderen uit een andere cultuur dan de onze merken 
we allerlei “verschillen”. 
 
De grote vraag is: ‘Hoe bekijken we onszelf en hoe bekijken we de ander?’ 
 
In de syllabus gaan we hier verder op in, op basis van de gekozen items door de school zelf 
Het is dan ook moeilijk om een uitgebreide syllabus aan te bieden voor deze workshop. 
Bovenstaande wil enkel een ‘proevertje’ geven. 


