
Interculturele Diversiteit op School

Goeiendag en welkom



Grimbergsesteenweg 259
B – 1800 Vilvoorde
0496/23.34.69
trace@telenet.be

mailto:trace@telenet.be


Het oudercontact

Wat blijkt : in veel scholen is het soms moeilijker om bepaalde 
ouders van allochtone origine te bereiken voor het 
oudercontact.
Redenen ?
-De taal (kennis van het Nederlands)
-Het jargon (geen ervaring met het Belgisch onderwijssysteem)
-Manier van communiceren : (de uitnodiging : schriftelijk, ...)
-De eer (“ze gaan denken dat ik als ouder een slechte opvoeder 
ben”)
-Het tijdstip (avondwerk, in ploegsysteem)
-Geen agenda (niet iedereen loopt met een agenda rond)
-Een andere agenda (komt niet uit omwille van familiale, 
religieuze redenen)
-Soms ook nog : bepaalde ouders (ook Belgische) weten zelfs 
niet in welke klas hun kind zit en bij welke leerkracht
-…



Privé is één zaak (vrijheid van meningsuiting) –

op het werk is het anders (verbod op intimidaties, pesterijen en discriminaties). 

DIVERSITEIT op de werkvloer
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RACISME (achtergrond, kleur, origine)

BODY-ISME (personen met speciale 
noden)

SEKSISME (geslacht/LGTBQIA+)

AGE-ISME (leeftijd)

KLASSISME (kansarm/bemiddeld 
laaggeletterd, kort geschoold/hooggeschoold, 
digibeet)



DIVERSITEITSMANAGEMENT =

GRENZEN VERLEGGEN & GRENZEN STELLEN



verleggen
INCLUSIE: “ Het persoonlijk belang van leerkrachten, 

leerlingen en ouders”

Respect voor het verschil (eigenheid, persoonlijkheid, identiteit, 
cultuur, religie, privé- en familiale situatie, …)

Erbij horen & Jezelf kunnen zijn

Tevreden leerkrachten, ouders en leerlingenl
Loyale medewerkers – men voelt zich erkend en geapprecieerd 

Positieve teamspirit

Betere competenties: Positieve resultaten (klantvriendelijkheid 
en dienstverlening)

à Win-Win



Grenzen stellen
“ Het gemeenschappelijk belang van de school”

•Wederzijds respect  (naleving van wettelijke regels rond verbod op 
discriminaties, pesterijen en intimidaties op school)
•Visie, missie en waarden van de school (vb. de 7 pijlers van het GO!)

•Het respect voor het intern reglement en gemaakte werkafspraken
•De continuïteit van de werkzaamheden 
•De neutraliteit

•Veiligheids- en of hygiënische voorschriften
•Klantvriendelijkheid





DNA Test
https://www.myheritage.com/dna

https://youtu.be/tyaEQEmt5ls

https://www.myheritage.com/dna


Diversiteit

� Wees duidelijk vanaf het begin!
� Diversiteit is soms begrijpen maar 

moeilijk kunnen aanvaarden
� Diversiteit is soms aanvaarden zonder te

kunnen begrijpen.
� Diversiteit = lange termijndenken.
� Diversiteit = een integrale aanpak.



Ouderbetrokkenheid

• “Geen ouderbetrokkenheid op school 
zonder de betrokkenheid van de ouders bij 
de leerontwikkeling van de jongere”.

• Welke waarden/normen worden er thuis toegepast m.b.t. 
studie, onderwijs en tewerkstelling?

• Welke waarde wordt er gehecht aan het maken van 
taken en opdrachten? Zijn hier faciliteiten voor?

• Wat wordt er thuis nog allemaal verwacht van de 
jongere?



Intermediairen
- Oudere broer of zus
- Onderwijsopbouwwerk
- CLB
- Zelforganisaties
- Integratiecentra (moedergroepen)
- Jeugd- en buurthuizen
- Moskeeën
- Tolken
- Brugfiguren, vertrouwenspersonen



Ouderparticipatie

1. De Inschrijving
• Geen inschrijving zonder ouders!
• Eerste kans voor: 

• Kennismaking (wie is wie? Aanspreekpunt op school)
• Een eerste persoonlijk gesprek (vertrouwelijke babbel)
• Het vertrouwen te winnen

• Duidelijkheid vanaf het begin:
• Mondelinge toelichting van belangrijkste regels en afspraken
• Het Wat maar vooral het Waarom en het Hoe (hoofddoek, 

schoolreizen, oudervergaderingen, …) 



Ouderparticipatie
2. Voorbereiding van een specifieke 
ouderavond

– Datum bekendmaken bij de inschrijving (herinnering kort 
ervoor, eventueel bellen, eventueel in twee talen)

– Moeten we tolken voorzien?
• Op welk moment (bidden, ramadan, werkuren, …)?
• Wat moet er besproken worden?
• Wat vinden zij belangrijk?
• Wie moet er zijn (CLB, brugfiguren, tolk, islamleerkracht, 

klastitularis)?
• Hoe nodigen we hen uit en via welke kanalen?
• Hoe vangen we hen op (laatkomers, kinderen, …)



Ouderparticipatie

3. De ouderavond zelf
• Eerst een rondleiding in de school (computerlokaal, 

turnzaal, refter, praktijklokaal, directielokaal, … = 
aanschouwelijk en drempelverlagend)

• Ijs is gebroken tijdens rondleiding: ouders praten met elkaar 
en met leerkrachten

• Daarna de babbel met koffie/thee/koekje (de 
gastvrijheid)

• Over specifieke punten op maat van de doelgroep
• Leren kennen van de school en het schoolsysteem
• Essentiële basisinformatie om kinderen thuis te 

begeleiden



Ouderparticipatie

4. De ouderavond – Gespreksonderwerpen
• Het belang van het onderwijs
• Omgaan met en afspraken rond afwezigheden
• Belang van thuisstudie en huiswerk (hoeveel tijd)
• Belang van het schoolagenda (laat het zien en 

rondgaan)
• Wat is het CLB?
• Het belang van lichamelijke opvoeding (turnen en 

zwemmen)
• Het belang van schooluitstappen eventuele financiële 

tussenkomsten
• Maaltijden, apart slapen, op tijd naar bed, het pedagogisch 

belang, …
• Het belang van op tijd het schooljaar te beginnen



Ouderparticipatie
5. Huisbezoeken 

• Rechtstreeks persoonlijk contact primeert boven 
telefonisch en schriftelijk contact (eerst 
vertrouwelijke dan het zakelijke)

• Beter zicht op thuissituatie
• Verlies de vader niet uit het oog, ook al ben je 

geïnteresseerd in de moeder.
• Eerste maal met brugfiguur (uitnodiging voor 

schoolfeest, oudercontact,…)
• Eerste maal niet met een negatieve boodschap 

(vertrouwen opbouwen)
• Ga in op de gastvrijheid (thee, koekje, …)
• Leg ook contacten aan de schoolpoort.



Ouderparticipatie

• Meer info: Website Dienst 
Beroepsopleiding

• http://www.ond.vlaanderen.be/dbo/projecte
n/projecten_OMIG.htm

http://www.ond.vlaanderen.be/dbo/projecten/projecten_OMIG.htm

