
 

In de wereld 

Goed onderwijs is op de wereld gericht. In een metropool als 

Amsterdam is de wereld in alles voelbaar en zichtbaar, in al haar 

diversiteit.  

Hoe speelt diversiteit een rol in jouw lespraktijk?  

Ervaar je dat er sprake is van botsende waarden? 

Wat doet dit met jou en hoe ga je hiermee om? 
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Diversiteit maakt je rijk 
 

Het onderwijs is een goede plek om kinderen te leren omgaan en kennis te laten maken met 
diversiteit omdat dit een belangrijke voorwaarde is om je open te kunnen stellen voor de 
wereld om je heen. Het weten dat ze in een multiculturele stad wonen en het besef dat dat 
ze rijk maakt qua kennis is mooi om ze daar bewust van te maken. Voorbeeld: Je leert veel 
van elkaar, meer kennis over elkaars cultuur, normen en waarden, taal, leefwereld etc.  
 
Het maakt je ook rijk op sociaal gebied. Met verschillende mensen uit verschillende culturen 
kunnen omgaan verrijkt je leven en kan je bijvoorbeeld helpen later op de werkvloer, je 
praat en stapt makkelijker op iemand af als je er vertrouwd mee bent.  
 

Wij zijn allemaal mensen 
 

In de dagelijkse lespraktijk wordt er daarom van en aan de leerlingen gevraagd om verder te 
kijken dan hun eigen leefwereld. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de sova- en 
wereldoriëntatielessen. Je merkt dan dat er een wereld voor hen open gaat. En dan besef je 
dat het goed is dat zij in het onderwijs daar tijd en aandacht aan besteden want niet ieder 
kind krijgt dat van huis uit mee. Je hebt kinderen die zich sterk houden aan wat zij thuis 
hebben meegekregen hebben aan normen en waarden, de botsende waarden. Het is dan 
een extra uitdaging om deze kinderen te laten in zien dat wij allemaal mensen zijn en de ene 
niet beter is dan de andere en dat je kan kijken, praten, omgaan met de persoon zonder zijn 
normen en waarden af te keuren. 
 
D.m.v. gesprekken, rollenspelen, filmpjes etc. kan je daar vorm aan geven. Het is fijn om te 
zien dat door de aanpak de kinderen nader tot elkaar zijn gekomen, sterker nog, het is een 
warme en leuke groep. Aandacht blijven besteden aan je leefwereld en denkwereld te 
verruimen blijft belangrijk wil je kinderen, die later de volwassenen zijn in onze 
maatschappij, meegeven dat je elkaar nodig hebt in het leven.  
 



 

Respectvol 
 

Acceptatie, respect en elkaar in elkaars waarde laten zijn belangrijke 
voorwaarden die elke dag in de groep en op school terugkomen. Kan zijn in 
een les of in een gesprek met elkaar. Als leerkracht is het leuk en fijn om te 
zien dat ze in de praktijk (dagelijkse situaties) elkaar respecteren en breder 
hebben leren denken en kijken. Ze corrigeren ook diegene die nog in zijn 
eigen leefwereld zit d.m.v. bijvoorbeeld voorbeelden geven of hoe zou jij het 
vinden....?.  
 
 
Dit zijn hele mooie momenten en gesprekken waar wij helaas in het onderwijs te weinig tijd 
voor hebben terwijl het een zeer belangrijk maatschappelijk onderdeel is gezien we op de 
wereld steeds dichter naar elkaar toe komen (internet, reizen etc.). 
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