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Inleiding
Aanleiding
Veel lessen op de afdeling dienstverlening van de Friese Poort in Sneek worden gegeven aan de hand
van de praktijk. Bij de modules gebaseerd op het werkveld, hierbij valt te denken aan voeding, koken,
het inrichten van ruimtes en dergelijke, wordt de koppeling naar het werkveld optimaal gemaakt. Bij
voeding wordt continue gerefereerd aan de doelgroep in combinatie met het vak, wat eveneens bij
het vak koken gebeurt. Bij andere praktijkvakken zoals het inrichten van ruimtes, worden er casussen
uit het werkveld besproken waarbij telkens wordt gekeken naar situaties die zich in het toekomstige
werkveld ook aan kunnen dienen.
Bij de AVO-vakken, hieronder vallen Nederlands, rekenen, Engels, sport en bewegen en burgerschap,
wordt de koppeling naar het werkveld niet of nauwelijks gemaakt. Toch zijn de lessen Nederlands,
Engels en rekenen er steeds vaker op gericht om vaardigheden aan te leren die in het specifieke
werkveld van toegevoegde waarde zullen zijn. Bij rekenen kan het hierbij bijvoorbeeld gaan om de
berekening van het aantal milligram medicatie.
Burgerschap blijft achter in deze ontwikkeling. Burgerschap wordt vanuit de overheid steeds meer als
belangrijk vak gezien, maar de uitvoering blijft achter op scholen vanwege een gebrek aan
degelijkheid en kwaliteit. (Olgers, Otterdijk, Ruijs, de Kievid, & Meijs, Maatschappijleer en waardeeducatie , 2010) Het boek Burgerschapsvorming en maatschappijvakken geeft aan dat burgerschap in
het vakonderwijs moet worden geïntegreerd. Omdat burgerschap niet als apart vak wordt
aangewezen, zijn scholen vrij in de manier waarop zij burgerschap aanbieden aan hun studenten.
(van der Hoek, et al., 2012)
Door deze vrijheid van scholen wordt er overal in Nederland anders burgerschapsonderwijs gegeven.
Uit eigen ervaring blijkt dat de inhoud van de lessen burgerschap erg verschilt met de inhoud van de
andere vakken die gegeven worden. Binnen de school wordt, zoals eerder genoemd, veel aandacht
geschonken aan de koppeling met het werkveld, terwijl burgerschap achterblijft. Wanneer de Friese
Poort haar belofte wil waarmaken, zal zij dus ook bij het vak burgerschap actief moeten zijn en
koploper zijn bij de ontwikkelingen in het werkveld.
Een mooi voorbeeld van de koppeling tussen het werkveld en kennis is de Rotterdamse studente die
recentelijk in het nieuws kwam omdat ze respectloos had gesproken over een oudere op haar
stageplaats en dit had opgenomen en had gedeeld via Facebook. De studente liep stage in een
verzorgingstehuis en was niet te spreken over de werkzaamheden die ze moest verrichten bij de
oudere die zij voortduwde in een rolstoel. (Venema, 2017) Bij het vak burgerschap draait het niet
alleen om het aanleren van kennis over bijvoorbeeld de politiek. Juist door het koppelen van het
werkveld, in dit geval de doelgroep ouderen, creëer je een bewustzijn onder studenten.
(Ontbrekende) normen en waarden die in dit geval tot een maatschappelijke afschuw leiden, kunnen
wellicht worden voorkomen door een bredere inzet van het vak burgerschap binnen het onderwijs.
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Analyse van de context
Op de Friese Poort, locatie Sneek, afdeling dienstverlening opleiding helpende zorg en welzijn en
facilitaire dienstverlening, wordt veelal lesgegeven aan de hand van de praktijk. De studenten
worden opgeleid tot een beroep op niveau twee, waarbij zij kunnen kiezen voor het reguliere traject
dat twee jaren duurt, of kiezen voor de sprintopleiding van één jaar. Bij het regulier traject wordt
anderhalf jaar burgerschap aangeboden, wat neerkomt op zes periodes van tien weken. Bij het
traject voor de sprinters krijgen de studenten het gehele jaar, dus vier periodes, burgerschap. De
twee periodes burgerschap die zij op deze manier missen in verhouding tot de reguliere studenten,
wordt tijdens het opleidingsjaar als zelfstudie behandeld. Er wordt over twee onderwerpen dan ook
niet klassikaal les gegeven, maar de studenten dienen wel een eindopdracht in te leveren.
De studenten die onderwijs volgen binnen de opleidingen dienstverlening, kunnen uiteindelijk kiezen
uit twee uitstroomprofielen. Bij het uitstroomprofiel facilitaire dienstverlening wordt de student
opgeleid tot iemand die (vergader)ruimtes gebruiksklaar maakt, cateringwerkzaamheden uitvoert of
bijvoorbeeld een conciërge assisteert bij zijn of haar werkzaamheden. Bij het uitstroomprofiel
helpende zorg en welzijn wordt de student opgeleid tot een helpende in de zorg, waarbij gedacht
moet worden aan werkzaamheden zoals het bed verschonen, schoonmaken van ruimtes of het
assisteren bij het (voor)bereiden van voeding in bijvoorbeeld ziekenhuizen.
De eerste belofte die de Friese Poort in haar visie aanhaalt is de belofte dat de Friese Poort voorop
loopt bij de ontwikkelingen in het werkveld. Daarnaast garanderen ze dat studenten het beste uit
zichzelf kunnen halen op de school en dat ze een opleidingsinstituut zijn waar iedereen zich een
leven lang kan ontwikkelen. Als laatste belofte geven ze aan zich te verbinden aan de regio.
Het vak burgerschap wordt binnen de Friese Poort door iedere docent anders vormgegeven. Veel
docenten hebben niet een opleiding gedaan die verwant is aan het vak burgerschap, zoals
bijvoorbeeld de opleiding docent maatschappijleer, maar worden wel ingezet als docent
burgerschap. Binnen de opleidingen dienstverlening wordt er gebruik gemaakt van zelfgemaakte
readers, die enkele jaren geleden zijn ontwikkeld door een docent drama die daarnaast lessen
burgerschap geeft.

Leeswijzer
In dit didactisch ontwerp is eerst een samenvatting te lezen, met de belangrijkste punten uit het
ontwerponderzoek. Daarna is een gestructureerd overzicht te vinden van de probleemanalyse, met
daarin de resultaten van een studentenenquête, docentenenquête en studentenpanelgesprek.
Vervolgens wordt middels een literatuuronderzoek onderzocht wat het belang van culturele
vaardigheden is, hoe deze aangeleerd kunnen worden binnen het onderwijs en wat hierbij de rol van
de docent is.
Het didactisch ontwerp zelf is te vinden na de doelstelling, de ontwerpeisen en de gebruikte
methoden. In het didactisch ontwerp is een docentenhandleiding toegevoegd, gevolgd door een
studentenreader en een docentenreader met antwoorden.
Na het didactisch ontwerp worden de resultaten en analyses van het effect van het didactisch
ontwerp getoond, waarna een evaluatie volgt naar aanleiding van de uitvoerbaarheid en het effect,
de relevantie van de ontwerpeisen en wordt er antwoord gegeven op de onderzoeksvragen. Hierna
volgt een conclusie van de uitvoering van het didactisch ontwerp.
Als laatste zijn de reflectie en bibliografie toegevoegd.
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Samenvatting
In dit didactisch ontwerp wordt gepoogd antwoord te geven op de gestelde hoofdvraag Hoe kunnen
culturele vaardigheden worden aangeleerd binnen het vak burgerschap op mbo niveau twee binnen
de opleiding dienstverlening?. Deze hoofdvraag is gesteld naar aanleiding van het ontbreken van
onderwijs in het aanleren van culturele vaardigheden op ROC Friese Poort in Sneek, afdeling
dienstverlening niveau twee.
Naar aanleiding van de uitkomsten van studenten- en docentenenquêtes en een
studentenpanelgesprek bleek dat veel studenten op hun stageplek te maken hebben met culturele
diversiteit, maar eigenlijk niet goed weten hoe zij hiermee om moeten gaan. Aangezien het aanleren
van sociale- en culturele vaardigheden onderdeel is van het vak burgerschap en omdat het vak
burgerschap gericht is op het voorbereiden van de student op het leven in de maatschappij, past dit
thema goed binnen de lessen burgerschap.
Bij dit didactisch ontwerp is eerst middels een onderzoek binnen de school onderzocht in hoeverre er
sprake is van een probleem of ambitie en wat de behoeften zijn binnen het aanleren van culturele
vaardigheden. Daarna is naar aanleiding van de gegeven antwoorden, onderzoek gedaan middels een
literatuuronderzoek. Hierin werd onderzocht wat het belang van het aanleren van culturele
vaardigheden is, hoe culturele vaardigheden aangeleerd kunnen worden en wat de rol van de docent
hierin is. Naar aanleiding van dit onderzoek binnen en buiten de school, zijn ontwerpeisen opgesteld
die hebben geleid tot het didactisch ontwerp zelf.
Na het ontwikkelen van het didactisch ontwerp en de uitvoering hiervan, zijn de resultaten
verzameld en eveneens opgenomen in dit verslag. De belangrijkste resultaten waren dat alle
studenten groei laten zien in hun ontwikkeling voor wat betreft culturele kennis en culturele
vaardigheden. Daarnaast bleek dat de studenten het een nuttige invulling vonden van de periode en
dat zij aangenaam verrast waren door de vernieuwingen die het ontwerp bracht in de lessen.
Als kanttekening moet wel vermeld worden dat er vastgehouden diende te worden aan de
verschillende eisen die zijn gesteld vanuit de Friese Poort. Hierdoor kon niet altijd optimaal worden
ingespeeld op de wensen en behoeften van verschillende partijen.
Het antwoord op de gegeven hoofdvraag bleek gegeven te kunnen worden naar aanleiding van dit
ontwerp. Culturele vaardigheden kunnen worden aangeleerd door het aanleren van kennis, houding
en vaardigheden en deze in gesimuleerde praktijksituaties toe te passen. Op deze manier leren
studenten niet alleen het theoretische gedeelte, maar kunnen zij het geleerde ook direct toepassen
in een vertrouwde, praktijkgesimuleerde setting.
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Probleemanalyse
Naar aanleiding van onderzoek binnen en buiten de school is deze probleemanalyse tot stand
gekomen. Gekeken is naar het belang van het aanleren van culturele vaardigheden binnen de niveau
twee opleiding van de opleiding dienstverlening en daarna is er gezocht naar manieren hoe dat het
beste aangeleerd kan worden.
Allereerst zal er gekeken worden naar het onderzoek binnen de school, die gedaan is door middel
van enquêtes onder studenten en docenten en een panelgesprek met studenten.
Na het onderzoek binnen de school zal er gekeken worden naar het onderzoek buiten de school.
Door middel van een literatuuronderzoek is onderzoek gedaan naar interculturele
communicatievaardigheden.

Enquête studenten
Van de 57 studenten die de opleiding dienstverlening volgen in het eerste leerjaar hebben 46
studenten de enquête ingevuld. Daarvan is één derde van de ondervraagden student aan de
sprintopleiding van één jaar, de overige studenten doen de reguliere opleiding die twee jaar duurt.
Aan de hand van de enquête blijkt dat studenten op grote schaal de koppeling met het werkveld
missen. Bij de vraag over in hoeverre de studenten de koppeling tussen hun stagewerkzaamheden en
LLB ervaren, blijkt dat 40 van de 46 studenten aangeven dat zij dit niet ervaren. Zes ondervraagden
geven aan wel de koppeling te ervaren.

Koppeling werkveld/LLB

wordt niet ervaren

wordt wel ervaren

Bij vraag twee, waarbij studenten werd gevraagd aan te geven in hoeverre zij te maken hebben met
mensen uit een ander cultuur of andere religie binnen hun stage werd wisselend gereageerd. Van de
46 ondervraagde studenten blijkt dat 26% van de studenten regelmatig te maken heeft met culturele
verschillen op zijn of haar stageplek. 20% van de studenten geeft aan soms te maken te hebben met
cliënten met een andere culturele achtergrond dan zijzelf en 9% geeft aan in een enkel geval hiermee
te maken te hebben (gehad). De overige 45% van de studenten geeft aan geen contact te hebben
met mensen uit een andere cultuur of religie binnen hun stagewerkzaamheden.
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Stage-ervaring culturele verschillen

regelmatig

soms

enkel geval

niet

Bij vraag drie, waarbij de vraag werd gesteld of de studenten die bij de vorige vraag hebben
aangegeven tijdens hun stage te maken te hebben met andere culturen vinden dat zij voldoende
kennis hebben in de vaardigheden om met deze mensen om te kunnen gaan, bleek dat 33 van de 46
studenten vinden dat zij hier niet genoeg kennis in hebben. Elf studenten gaven aan wel genoeg
kennis te hebben. Twee studenten gaven aan dit niet te weten en negen studenten vinden dat zij
genoeg kennis hebben om met deze doelgroep om te gaan.

Kennis

niet genoeg kennis

wel genoeg kennis

weet ik niet

Op de vraag aan de studenten, of ze al dan niet in contact zijn met andere culturen binnen hun
stageplaats, of ze iets weten over de normen en waarden van andere culturen of religies, bleek dat
93% van de studenten weinig tot niets weet over normen en waarden van andere culturen. 6% van
de ondervraagden gaf aan niet te weten wat normen en waarden inhouden en 2% gaf aan voldoende
te weten over de normen en waarden van andere culturen of religies.
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Bij de vraag of de studenten, met het oog op de vaardigheden die nodig zijn bij hun
stagewerkzaamheden, het nuttig vinden om meer te leren over verschillende culturen en
vaardigheden die daarbij zouden kunnen horen, gaven 17 studenten aan dat ze dit wel zouden
willen. Acht studenten gaven te kennen dat dit wat hun betreft niet hoeft, de overige 21 studenten
gaven aan hier geen mening over te hebben. Er moet bij deze vraag wel vermeld worden dat bij de
enquête duidelijk vermeld stond dat eventuele lessen over verschillende culturen niet ten koste van
vrije tijd van de student zou gaan, maar geïntegreerd zou worden in het huidige curriculum van LLB.

Lessen over culturen
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Lessen over culturen

Als laatste bestond de enquête uit een open vraag. De studenten mochten antwoord geven op de
vraag welke vaardigheden zij willen leren om beter met cliënten met een andere cultuur of religie te
kunnen omgaan, of waar ze meer kennis over zouden willen hebben. Een selectie uit de antwoorden
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is hieronder weergegeven. Voor de leesbaarheid van dit onderzoek zijn er leestekens toegevoegd of
verwijderd en spellings-, grammatica- of stijlfouten gecorrigeerd.
-

Geen enkele, ik weet al genoeg
Of je mensen die Moslim zijn wel mag aanraken bij het wassen
Waar ik over praat als mensen uit een ander land komen
Wat ik moet doen als een vrouw een hoofddoekje op heeft en ik het haar moet borstelen
Of negers echt een grotere penis hebben als ik iemand moet wassen
Waar kan ik het wel en niet over hebben
Of iedere Moslim halal eet
Ik praat altijd over GTST of iets anders met mijn cliënten, wat kijken buitenlanders?

Uit deze laatste vraag kunnen we opmaken dat studenten niet alleen moeite hebben met het
communiceren met mensen met een andere cultuur, maar ook erg veel behoefte hebben aan
informatie over lichamelijke eigenschappen, zoals bijvoorbeeld voeding of het aanraken van mensen
met een ander geloof.

Enquête docenten
Negen docenten uit het team DV hebben de enquête ingevuld, hieronder zijn ook freelance docenten
die Nederlands, praktijk en rekenen geven. Van de ondervraagden zijn vier docenten SLB’er van een
eerstejaars klas van DV en één hiervan is tevens stagecoördinator.
Uit de enquête onder docenten blijkt dat geen enkele collega tijdens zijn of haar lessen expliciet
aandacht besteedt aan de vaardigheden die nodig zijn voor het aanleren van culturele vaardigeden.
Alle ondervraagden gaven aan hier geen les in te geven of deze stof te behandelen tijdens hun
lessen.
Bij de tweede vraag blijkt dat de wens om dit de studenten bij te brengen wel erg groot is. Wederom
alle docenten gaven aan dit heel belangrijk of belangrijk te vinden.

Belang les aanleren culturele vaardigheden

heel belangrijk

belangrijk

neutraal

niet zo belangrijk

helemaal niet belangrijk

De derde vraag ging over eventuele problemen die zijn ontstaan met studenten op stage die te
maken hebben met de omgang met cliënten met een andere cultuur of religie. Uit de gegeven
antwoorden blijkt dat drie van de negen ondervraagden weleens te maken heeft gehad met één of
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meerdere student(en) die hier problemen mee hadden op hun stageadres. Twee gaven aan dit nog
nooit te hebben meegemaakt en vier gaven aan hier geen antwoord op te kunnen geven.

problemen stage
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
meegemaakt

niet meegemaakt

geen antwoord

problemen stage

Op de vraag of docenten vinden dat de koppeling met de praktijk bij het vak burgerschap, en in dit
specifieke geval het aanleren van culturele vaardigheden, zou bijdragen aan een betere
voorbereiding op het toekomstige werkveld, gaf 67% aan dat zij dit inderdaad als meerwaarde
zouden zien. 11% heeft deze vraag niet ingevuld en 22% gaf aan dat de nadruk moet liggen op
andere prioriteiten.

Aanleren culturele vaardigheden

meerwaarde

niet ingevuld

eerst andere zaken

Als laatste konden ook de docenten nog een opmerkingen toevoegen aan de enquête. Een selectie
hiervan is hieronder te lezen.
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-

-

Het zou goed zijn wanneer de studenten beter worden opgeleid in de omgang met hun
cliënten, niet alleen het uitvoeren van handelingen, maar ook het sociale aspect wat bij hun
werkzaamheden komt kijken zou een belangrijk onderdeel van de opleiding moeten zijn
Studenten worden door hun ouders ook weinig gestimuleerd, opvoeding bij zulke thema’s
zullen wij grotendeels op ons moeten nemen
Niet alleen interculturele communicatie zou moeten worden aangepakt, maar communicatie
in het algemeen

Studentenpanel
Tijdens een gesprek met een vijftal studenten, allen afkomstig uit de sprintklas, is in een informele
setting nogmaals gesproken over de inhoud van de lessen LLB, waarbij de interculturele
communicatie als leidraad diende.
De studenten geven aan LLB een leuk vak te vinden, maar dat dit wel erg afhankelijk is van de docent,
net zoals dit het geval is bij vrijwel alle andere vakken. De studenten geven aan weinig meerwaarde
in het vak te zien, omdat ze toch niet gaan stemmen als ze achttien zijn en echt niet vegetariër gaan
worden als er veel over duurzaamheid gesproken wordt. Ze geven aan dat het vak niet echt past
binnen hun opleiding en de andere vakken. De studenten geven aan dat ze, naar aanleiding van de
enquête, nog nooit les hebben gehad in het omgaan met mensen met een andere achtergrond.
Tijdens de lessen persoonlijke verzorging wordt wel aandacht besteed aan de sociale vaardigheden
tijdens bijvoorbeeld het verschonen van een bed, maar er wordt nergens aandacht besteed aan
culturele diversiteit op stage.
Eén student geeft te kennen dat zij een aantal mensen op haar stageplek heeft die oorspronkelijk
niet uit Nederland komen. Zij spreken minder goed Nederlands en ze geeft aan onzeker te zijn over
of ze wel of niet met hun in gesprek moet gaan en welke handelingen ze wel en niet moet doen. Zo is
er een mevrouw met hoofddoekje en de student geeft aan niet te weten of zij die wel af mag doen
als ze haar helpt met douchen.
Hierop geeft een andere student aan ook niet te weten wat het nou eigenlijk allemaal inhoudt.
Andere studenten vallen hem bij. De student geeft aan niet te weten welke geloven er allemaal zijn
en waar je dan rekening mee moet houden. Ook omtrent feestdagen, voeding en gewoontes heeft
hij weinig kennis, die hij wel graag zou willen hebben. Hij vraagt zich af hoe Moslims Kerst vieren en
wat hij moet doen als hij stage heeft tijdens de Ramadan. Een andere student vraagt zichzelf hierna
af wat de Ramadan precies inhoudt.
Naar aanleiding van dit panelgesprek werd steeds duidelijker dat niet alleen de vaardigheden, maar
ook de kennis moet worden bijgespijkerd, willen de studenten zelfverzekerd om kunnen gaan met de
doelgroep. Bewustwording is hierin een sleutelwoord.

13

Samenvatting enquêtes en panelgesprek
Naar aanleiding van de afgenomen enquêtes en het gehouden panelgesprek is hier de samenvatting
te vinden.
Studenten geven in de studentenenquête aan weinig koppeling te ervaren bij het vak LLB als het gaat
om de koppeling tussen het vak en de stageplek. Ruim de helft van de ondervraagden geeft aan
ervaring te hebben met het omgaan met culturele verschillen binnen hun stage, bijna de helft van de
ondervraagden heeft deze ervaring (nog) niet.
Bijna driekwart van de studenten geeft aan dat zij vinden dat zij niet genoeg kennis hebben om op
een juiste manier met mensen met een andere cultuur of religie om te kunnen gaan wanneer zij die
tegenkomen op hun stage. Hierop geeft bijna iedere ondervraagde aan dat ze vrijwel geen kennis
hebben over normen en waarden binnen verschillende culturen.
Naar aanleiding van de docentenenquête blijkt dat alle docenten het heel belangrijk (2/3 van de
ondervraagden) of belangrijk (1/3 van de ondervraagden) vinden dat er aandacht wordt besteed aan
culturele vaardigheden, zeker ook omdat dit van belang is voor de studenten in hun toekomstige
werkveld. Geen enkele docent doceert zelf over het aanleren van culturele vaardigheden, de
studenten krijgen hier dan ook (nog) geen les over.
Een aantal docenten geeft aan weleens problemen te hebben ervaren met studenten die op hun
stageplek te maken hadden met culturele of religieuze verschillen. Tweederde van de ondervraagde
docenten geeft dan ook aan dat het aanleren van culturele vaardigheden een meerwaarde is voor
het onderwijs. Eén docent merkt daarbij op dat niet alleen de handelingen moeten worden
aangeleerd, maar ook het sociale aspect en communicatie in het algemeen.
Als laatste blijkt uit het studentenpanelgesprek dat studenten wel les krijgen in de sociale
vaardigheden die zij nodig hebben op stage, maar dat zij daarbij geen onderwijs krijgen in culturele
vaardigheden, terwijl zij dit wel van belang achten om goed stage te kunnen lopen en later te kunnen
functioneren binnen het werkveld. Studenten geven aan onzeker te zijn over hun handelen wanneer
een cliënt een andere cultuur of religie heeft dan zijzelf. Onwetendheid van geloven en culturen is
daar volgens de studenten zelf de oorzaak van.
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Literatuur
Nadat duidelijk is geworden dat zowel studenten als docenten vinden dat culturele kennis en
vaardigheden een belangrijk onderdeel zijn, wordt er in dit hoofdstuk gekeken naar verschillende
literaire bronnen, gebaseerd op onderzoek, die schrijven over het belang van culturele kennis en
vaardigheden binnen het onderwijs.
Uit onderzoek blijkt dat er weinig bekend is over de mate waarin studenten van mbo-scholen sociaalcultureel vaardig zijn. De definitie die wordt gehandhaafd is ‘’het in staat zijn om met mensen van
verschillende etnische, sociale, organisatorische en politieke achtergrond effectief samen te leren, te
werken en te leven.’’ In dit ontwerponderzoek wordt aangesloten bij deze definitie, maar wordt er
vooral de nadruk gelegd op het culturele aspect hiervan, dus met name de verschillende etnische
achtergrond. (Petit & Verheijen, 2015)
Ook het begrip cultuur dient voorafgaand aan de literatuur te worden gedefinieerd: ‘’Cultuur gaat
over alles wat mensen maken, denken en doen. Cultuur is de ontwikkeling van een gemeenschap
door het ontstaan van gebruiken. Cultuur wordt daarbij opgevat als een dynamisch geheel van
overtuigingen, waarden en gedragingen die voortdurend veranderen.’’ (SLO, Curriculum voor de
toekomst , 2017)
Culturele vaardigheden hebben zowel een cognitieve als een sociale kant, een voorbeeld hiervan is
het hebben van kennis van verschillende culturen en respectvolle omgang met mensen met
verschillende culturele achtergronden. Deze competenties hebben niet alleen op individueel niveau
betekenis, maar zijn ook van collectief belang en daarom zijn culturele vaardigheden ook specifieke
doelen van het onderwijs. (Petit & Verheijen, 2015)
De exacte definitie van culturele vaardigheden die in dit ontwerponderzoek gebruikt zal worden is
een combinatie van de hierboven genoemde betekenissen. ‘’Het aanleren van cognitieve en sociale
vaardigheden over groepen mensen met verschillende etnische achtergronden, waardoor de student
beter in staat is om samen te leren, te werken en te leven met deze groep mensen en waarbij
duidelijk is dat cultuur gaat over alles wat mensen maken, denken en doen en zodoende kan worden
opgevat als een dynamisch geheel van overtuigingen, waarden en gedragingen die voortdurend
veranderen.’’
Deze definitie is gekozen op basis van de definities die verschillende bronnen hebben gegeven voor
(onderdelen van) culturele vaardigheden. Er is voor deze definitie gekozen omdat het alle aspecten
van zowel cultuur als het aanleren van vaardigheden bevat en daarnaast een goede betekenis geeft
aan de term culturele vaardigheden. Hierbij is rekening gehouden met de definitie die de SLO geeft
voor cultuur die eerder in deze paragraaf beschreven wordt, waarin de 21-eeuwse vaardigheden
worden aangehaald. De definitie is hierdoor niet alleen de definitie die vaak wordt gebruikt in
wetenschappelijke literatuur, maar is daarnaast ook gericht op het educatieve aspect, wat van belang
is in dit onderzoeksontwerp.
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op deze onderwerpen. Allereerst zal worden onderzocht hoe
culturele vaardigheden vormgegeven zijn binnen het vak LLB en/of burgerschap en binnen de school
in het algemeen. Hierbij gaat het ook om het belang van het aanleren van culturele vaardigheden.
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Culturele vaardigheden in de school
LLB staat voor Leren, Loopbaan en Burgerschap. Naast de vier dimensies die zijn gekoppeld aan
burgerschap, te weten politiek-juridisch, sociaal-maatschappelijk, vitaal en economisch, is er een
belangrijk deel weggelegd voor het onderdeel loopbaan. Het onderdeel loopbaan houdt in dat het
vak de student helpt bij de ontwikkeling van de loopbaan en zelfontplooiing. Daarmee wordt bedoeld
dat de student betekenisvol werk gaat verrichten of verder gaat studeren bij een opleiding die
aansluit bij de kwaliteiten en motivatie van de student.
Om dit te kunnen bereiken dient de student inzicht te hebben in deze kwaliteiten en motivatie en de
mogelijkheden in het werkveld zelf. Hierdoor leert de student keuzes te maken en te werken aan zijn
of haar toekomst.
Bij de sociaal-maatschappelijke dimensie wordt er binnen de kwalificatie-eisen aandacht besteed aan
culturele aspecten. Zo dient de student kennis te hebben van de verschillende culturen in Nederland
en wordt er van de student verwacht dat hij of zij hierbij ook sociale en professionele vaardigheden
ontwikkelt. Dit alles zorgt er voor dat de student goed functioneert binnen zijn of haar eigen woonen leefomgeving. De student kent de aspecten van breed geaccepteerde sociale omgangsvormen en
kan deze toepassen in verschillende situaties en wordt zich bewust van de culturen om zich heen.
(MBO-raad , 2012 )
Niet alleen in de opgestelde kwalificatie-eisen voor burgerschap door de MBO-Raad worden culturele
kennis en vaardigheden benoemd. In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap heeft SLO een document opgesteld, geheel gewijd aan de 21 eeuwse vaardigheden die
studenten zouden moeten bezitten. In figuur 1 hieronder is duidelijk te zien hoe SLO de integrering
van 21 eeuwse vaardigheden voor zich ziet.

Figuur 1
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Dit model onderscheidt zeven competenties die, naast de kernvakken taal en rekenen, zouden
moeten bijdragen aan de betrokkenheid, ondernemendheid en nieuwsgierigheid van studenten.
Sociale- en culturele vaardigheden is één van deze competenties en is in het figuur paars
weergegeven. (Thijs, Fisser, & van der Hoeven, 2014)
Studenten maken onderdeel uit van een multiculturele maatschappij die steeds verder globaliseert.
Om op een goede manier om te gaan met de diverse achtergronden van mensen die ze ontmoeten,
hebben studenten internationale vaardigheden nodig. Het opdoen van internationale en
interculturele vaardigheden tijdens de opleiding vormt een steeds belangrijkere indicator voor succes
op de arbeidsmarkt. Het aanleren van culturele vaardigheden is een proces waarin respect voor
andere waarden en normen en nieuwsgierigheid leiden tot een beter begrip van de eigen en andere
culturen, de vaardigheid en de motivatie om het eigen gedrag aan te passen. (Skills-Platvorm
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2016)
Volgens de onderwijsraad kan internationalisering ambitieuzer worden opgepakt dan nu het geval is.
Alle jongeren zouden ‘’internationaal competent’’ moeten worden. De onderwijsraad stelt dat
internationaal competent zijn in oriëntatie, kennis, communiceren, reflecteren en samenwerken
nodig is om effectief te functioneren binnen de huidige maatschappij. Wanneer iemand
internationaal competent is, heeft deze persoon meer kans op de (inter)nationale arbeidsmarkt.
Naast dit gegeven is internationaal competent zijn voor iedereen belangrijk, ongeacht opleiding of
opleidingsniveau. Scholen hebben volgens de onderwijsraad een grote taak aan de ontwikkeling van
culturele vaardigheden. (Onderwijsraad, 2016)

Culturele vaardigheden
Nu duidelijk is wat het belang van het aanleren van culturele vaardigheden is, wordt onderzocht wat
culturele vaardigheden precies zijn en hoe deze aangeleerd kunnen worden.
Wanneer er gesproken wordt over het aanleren van vaardigheden zijn een drietal aspecten
essentieel. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het emotionele aspect, het gedragsaspect en het
cognitieve aspect. Het cognitieve aspect houdt in dat de student kennis heeft over het onderwerp.
Het gedragsaspect betreft het verwerven van mogelijk gedrag, vaardigheden, met als resultaat dat de
student in staat is adequaat te kunnen handelen waar en wanneer dat nodig is. Als laatste is het
emotionele aspect belangrijk, waarbij houding een erg belangrijk onderdeel is. Hieronder is in figuur
2 weergegeven hoe deze drie aspecten met elkaar in verband staan.
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Figuur 2

Wanneer één van de drie aspecten ontbreekt, is er geen sprake meer van een driehoek en dus ook
geen sprake meer van het aanleren van vaardigheden. Het emotionele aspect, de houding van de
student, vormt de basis van de driehoek. Kennis is belangrijk voordat de vaardigheden worden
aangeleerd, omdat de vaardigheden dan middels voorkennis aan al bestaande kennis als het ware
kan worden vastgeplakt in de hersenen. Vaardigheden zijn als laatste het doel.

Kennis
Zoals hierboven bleek, is het hebben van kennis over het onderwerp van belang om er voor te zorgen
dat de informatie over vaardigheden goed beklijft. Om te zorgen dat studenten snappen wat er
geleerd wordt bij het aanleren van culturele vaardigheden, is het dus van belang dat er eerst een
basiskennis over dit onderwerp aanwezig is. Geert Hofstede schreef veel over culturen en dit vormt
dan ook een deel van de basiskennis. De informatie over culturen en de vaardigheden die daarna
worden geleerd, moeten wel gefundeerd zijn. Hierdoor wordt in deze paragraaf eerst de Roos van
Leary beschreven. Dit model toont studenten hoe zij om kunnen gaan met cliënten en hoe zij gedrag
van de cliënten kunnen beïnvloeden. Na de Roos van Leary wordt Geert Hofstede besproken. Dit is
kennis waarover de studenten moeten beschikken voordat zij kunnen starten met het aanleren van
culturele vaardigheden.
De Roos van Leary laat zien dat iemand niet zomaar op iemand reageert. De reactie van iemand
anders is voorspelbaar en verloopt via vaste patronen. De Roos van Leary maakt deze patronen
zichtbaar en laat tevens zien hoe je ongewenst gedrag kunt omzetten naar gewenst gedrag door je
eigen gedrag te veranderen.
Roos van Leary
Gedrag wordt volgens Leary onderscheiden in verschillende soorten. Het zogenoemde ondergedrag
en bovengedrag en samengedrag en tegengedrag. Bovengedrag is gedrag dat iemand vertoont
wanneer hij de leiding neemt in de communicatie. Iemand met ondergedrag stelt zich hiërarchisch
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gezien lager op en laat de leiding over aan de ander. Samengedrag geeft aan dat iemand wil
samenwerken, iemand met tegengedrag wil dit juist niet.
Aan de hand van deze twee soorten zijn er acht soorten gedrag te onderscheiden:
-

Boven-samen gedrag
Samen-boven gedrag
Onder-samen gedrag
Samen-onder gedrag
Onder-tegen gedrag
Tegen-onder gedrag
Boven-tegen gedrag
Tegen-boven gedrag

Concreet houdt dit in dat bij boven-samen gedrag het bovengedrag dominanter aanwezig is dan het
samen gedrag. De nadruk ligt hierbij dan ook op het leidende karakter van de interactie. Bij samenboven ligt juist de samenwerking ten grondslag aan de communicatie. In de Roos van Leary wordt dit
gedrag dan ook wel helpend genoemd.

Figuur 3 Roos van Leary Wij-leren (Kerpel)

Aan de hand van de Roos van Leary valt gedrag dus te voorspellen, al blijkt dit lastiger dan het op
voorhand lijkt. Bovengedrag leidt meestal tot ondergedrag, terwijl ondergedrag juist bovengedrag
aantrekt. In onderstaande tabel is goed te zien welk gedrag leidt tot welke reactie.
Gedrag
Boven-samen
Onder-samen
Onder-tegen
Boven-tegen

Reactie
Onder-samen
Boven-samen
Boven-tegen
Onder-tegen
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Door bewust te worden van de reactie, kan het ongewenste gedrag van de ander worden
gecorrigeerd. Wanneer iemand boven-tegen gedrag vertoont, zal de reactie daarop boven-samen
moeten zijn om het gewenste gedrag, namelijk onder-samen, te realiseren. Wanneer de reactie is
zoals in de linkerkolom van bovenstaande tabel, zal vrijwel altijd automatisch de reactie van de ander
het bijbehorende gedrag zijn in de rechterkolom. (Wiertzema & Jansen, 2011)
Geert Hofstede en zijn culturele dimensies
Hofstede, een Nederlandse organisatiepsycholoog, ontwikkelde een model waarin we culturele
kenmerken kunnen vergelijken en verschillen kunnen verklaren. Verschillen kunnen op deze manier
worden onderscheiden en genuanceerd. Er worden vijf dimensies besproken, waarbij ook aandacht is
besteed tussen de normen en waarden in sociale lagen.
Waar we in de Westerse landen veel waarde hechten aan ‘’iedereen gelijk’’ is dat in sommige
culturen anders. Hofstede noemt machtsafstand als begrip voor mensen die binnen een cultuur zich
gemakkelijk neer kunnen leggen bij het feit dat de macht ongelijk is verdeeld. Zowel de mensen die
hoog in de hiërarchie zitten als de mensen die laag in de hiërarchie zitten accepteren dit. Japan heeft
een veel grotere machtsafstand dan bijvoorbeeld Zweden en in veel Afrikaanse landen is er ook
veelvuldig sprake van hiërarchie.
Wanneer in een samenleving het groepsbelang zwaarder weegt dan het individuele belang spreken
we van een collectivistische samenleving. Aan de andere kant staat de individualistische
samenleving, waarbij het individu juist voorop staat. Bij de collectivistische samenleving zijn de
familiebanden sterk aanwezig en staat de groep pal voor het individu. Bij een individualistische
samenleving is er grote behoefte aan vrijheid en waardering en is alleen de zeer naaste familie van
invloed op het individu en niet de gehele groep.
Ook onderscheidt Hofstede de verschillen tussen mannen en vrouwen. In sommige samenlevingen is
het belangrijk dat werk voldoening geeft en een mogelijkheid om geld te verdienen is. In andere
culturen is het belangrijk dat er goede relaties zijn. Bij masculiniteit wordt de taakverdeling vaak
gekoppeld aan de sekse; de man jaagt en de vrouw zorgt voor de kinderen en het huishouden.
Femininiteit betekent daarentegen dat voldoening belangrijk is en dat vrouwen ook prima een
mannenberoep kunnen uitoefenen. Nederland wordt gezien als een feminien land, Zuid-Europese
culturen zijn juist weer meer masculien.
Onzekerheidsvermijding is ook één van de vijf dimensies die Hofstede onderscheidt in zijn theorie.
Dit geeft de mate weer waarin een samenleving zich bedreigd voelt door onzekere of onbekende
situaties. In samenlevingen met een hoge onzekerheidsvermijding wordt het leven in veel banen
geleid, zijn er veel wetten en regels en dus veel bureaucratie. Wanneer er in een samenleving weinig
onzekerheidsvermijding is willen ze het liefst zo min mogelijk wetten en regels.
Als laatste beschrijft Hofstede de korte- en langetermijngerichtheid. Wanneer er veel
langetermijngerichtheid is binnen een samenleving zijn familie, onderwijs en het gezag van mannen
boven vrouwen belangrijke waardes binnen de samenleving. Wanneer de samenleving vooral
kortetermijn gericht is is er een hoge mate van creativiteit en individualisme. Er is meer gelijkheid
tussen mannen en vrouwen. In Nederland kennen we een kortetermijngerichtheid, in Aziatische
landen komt langetermijngerichtheid veel vaker voor. (Olgers, Otterdijk, Ruijs, de Kievid, & Meijs, Een
pluriforme samenleving , 2010)
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Kennis van culturen
Naast kennis over de culturele dimensies van Hofstede en de Roos van Leary, zijn nog een aantal
andere kennisonderwerpen van belang voor het leren omgaan met culturele diversiteit. Hierbij gaat
het om inzicht in cultuurkenmerken van landen, etnische minderheidsgroepen en religieuze of
levensbeschouwelijke groeperingen. Om te zorgen dat dit inzicht leidt tot de ontwikkeling van een
open en respectvolle houding ten aanzien van culturen én om te voorkomen dat er sprake is van
vooroordelen, is het van belang de volgende drie zaken te behandelen tijdens de les:
-

-

Verdiepen. Niet alleen de banale zaken van een cultuur zoals eetgewoonten en feesten
moeten behandeld worden tijdens de les, ook diepere cultuurkenmerken zoals normen en
waarden en omgangsbeelden zijn belangrijk om te behandelen. Hierbij dient het ui-model
van Hofstede als mooi uitgangspunt, te zien in figuur 4. In zijn model legt hij uit hoe
cultuur(onderwijs) in elkaar steekt. In de buitenste laag, laag vier, zitten de gewoontes en
rituelen, deze zijn voor de meeste mensen wel bekend. In de derde laag zitten de grote
verhalen, mythen en helden, iets minder bekend bij het grote publiek, maar nog steeds niet
vreemd voor een deel van de maatschappij. De tweede laag bevat normen en waarden van
een cultuur. Dit is al een diepere laag en daardoor bij minder mensen bekend. De eerste laag,
die het minst bekend is buiten de desbetreffende cultuur, zijn de kernwaarden. Wanneer er
Figuur 4
alleen lesgegeven wordt over de vierde laag, de
buitenste laag, vormt dat een oppervlakkige
kennismaking en werkt dat vooroordelen juist vaak in de hand. In figuur 5 onderaan deze
tekst is te zien hoe de diepere laag in het ui-model bereikt kan worden, gecategoriseerd per
thema.
Positieve beeldvorming. Wanneer cultuurkenmerken worden besproken op een prettige,
positieve en open manier en vanuit gelijkwaardigheid, heeft dit een positieve werking op de
beeldvorming van de studenten.
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-

Variatie binnen culturen benadrukken. Door studenten te laten ontdekken dat ook binnen
culturen mensen van elkaar verschillen, krijgen ze een gevarieerd beeld van de cultuur.

Niet alleen variatie binnen eenzelfde cultuur is belangrijk bij het bespreken van cultuur, maar ook het
koppelen van kenmerken van andere culturen aan de cultuur van de studenten zelf. Deze spiegeling
is belangrijk voor een goed wederzijds begrip. Het gaat hierbij dan om het benoemen van verschillen,
maar ook om het benoemen van gelijkenissen. Voor het bespreken van verschillen en gelijkenissen
zijn drie stappen van belang:
-

-

-

Beschrijven. Studenten moeten eerst kenmerken uit hun eigen belevingswereld of
kenmerken van hun eigen cultuur beschrijven. Hierbij gaat het om persoonlijke kenmerken
en ervaringen uit het dagelijks leven.
Vergelijken. Na het beschrijven van de eigen cultuur, volgt het vergelijken van persoonlijke
kenmerken met de kenmerken van klasgenoten. De studenten moeten op zoek gaan naar
overeenkomsten en verschillen.
Reflecteren en waarderen. Op basis van de vergelijking bij de stap hiervoor, gaan de

Figuur 5

studenten reflecteren op de gevonden verschillen en gelijkenissen en hun oordeel daarover.
De studenten dienen na te denken over de verschillen en overeenkomsten die zij vonden en
gaan het gesprek aan over de betekenis die zij hieraan geven.
(SLO, 2009)
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Vaardigheden
Nadat er kennis is over een onderwerp, kan er gewerkt worden aan het ontwikkelen van
vaardigheden. Het aanleren van culturele vaardigheden wordt in deze paragraaf besproken.
Bij culturele vaardigheden gaat het om het effectief kunnen leren, werken en leven met mensen van
verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden. Wanneer het gaat om culturele
vaardigheden kunnen we een aantal aspecten onderscheiden om succesvol te kunnen samenleven of
samenwerken:
-

Eigen gevoelens en opvattingen kunnen benoemen en erop kunnen reflecteren
Bewust zijn van de eigen individuele en collectieve verantwoordelijkheid in een samenleving
Kennis hebben over cultuur en kunnen reflecteren op culturele verschillen
Het tonen van inlevingsvermogen en belangstelling voor anderen
Het (her)kennen van gedragscodes in verschillende culturele situaties
Constructief kunnen communiceren in verschillende culturele situaties
Respect en begrip hebben voor andere visies, uitingen en gedragingen

Het is hierbij belangrijk om kennis te hebben van culturele opvattingen en daarmee rekening te
houding in het handelen. Afkomst en cultuur bepalen daarin in hoge mate hoe we denken, wat we
doen en hoe we betekenis geven aan een steeds veranderende samenleving en hoe we met elkaar
omgaan en communiceren.
Culturele vaardigheden gaan over herkennen, erkennen en waarderen. Studenten moeten niet alleen
culturele verschillen respecteren, maar ook verschillen en talenten kunnen inzetten om op nieuwe
ideeën te komen en om beter aan te sluiten bij bepaalde doelgroepen. (SLO, Curriculum voor de
toekomst, 2017)
Doordat studenten opgegroeid zijn binnen een cultuur, onder andere door familie, leraren en
anderen vormt cultuur niet alleen de persoonlijkheid, maar ook de waarneming. Bij het aanleren van
culturele vaardigheden gaat het erom dat verschillen in betekenisgeving, wat je van jongs af aan
doet, door dingen op een bepaalde manier te horen, te ruiken, te zien of te voelen en hieraan
betekenissen en emoties toe te kennen, worden onderscheiden en gespiegeld aan de eigen mening
en situatie. Hoe verder studenten groeien in de kennis over verschillende sociale normen en
omgangsvormen des te meer leren de studenten situaties beter in te schatten en hierop passend te
reageren. De voorbeeldfunctie van een leraar is hierbij van groot belang.
Doordat de maatschappij steeds diverser wordt, worden de culturele vaardigheden die nodig zijn om
met alle groepen in de maatschappij om te gaan steeds complexer. De sociale kloof wordt steeds
groter en mensen vinden het steeds moeilijker om elkaar te begrijpen en met elkaar in gesprek te
gaan. Door de komst van digitale media weten mensen steeds beter wat er in de maatschappij
speelt, wat als uitkomst kan hebben dat er steeds meer mensen uit verschillende bevolkingslagen
met elkaar in contact komen, maar dit zorgt er juist ook vaak voor dat mensen vooral in aanraking
komen met mensen uit dezelfde bevolkingslaag als zijzelf, dit wordt ook wel de bubble genoemd.
Culturele vaardigheden vragen om inlevings- en reflectievermogen. Studenten dienen een cultureel
zelfbewustzijn te ontwikkelen door het opdoen van nieuwe culturele ervaringen en door zelfreflectie.
Het hebben van een open houding is hierbij ook van groot belang.
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Het gaat bij culturele vaardigheden niet alleen om interpersoonlijke vaardigheden als samenwerken
en communicatie, maar ook om intrapersoonlijke vaardigheden zoals het hebben van een bewustzijn
van de eigen identiteit en hoe de relatie tot de wereld is en hoe deze relatie voor iedere
aardbewoner kan verschillen. Niet alleen zelfkennis en kritisch denken zijn hiervoor belangrijk, ook
empathie is een eigenschap die hierbij nuttig is, doordat je je kunt verplaatsen in een ander.
Culturele vaardigheden zijn een voorwaarde voor burgerschap. Iedereen moet zich kunnen
ontwikkelen in een maatschappij en iedereen moet kunnen meedoen. Een handige tabel die gebruikt
kan worden bij het aanleren van (culturele) vaardigheden is hieronder weergegeven in figuur 6.

Culturele
vaardigheden

De student…

reflecteren op zichzelf in
relatie tot de ander

kan eigen gevoelens en opvattingen benoemen en hierop reflecteren
is zich daarbij bewust van de eigen individuele en collectieve
verantwoordelijkheid in een samenleving
heeft kennis over cultuur en kan reflecteren op culturele verschillen
toont inlevingsvermogen en belangstelling voor anderen
(her)kent gedragscodes in verschillende sociale situaties
kan constructief communiceren in verschillende sociale situaties
heeft respect voor andere visies, uitingen en gedragingen

inlevingsvermogen en
omgaan met verschillen
intercultureel
communiceren en
handelen
Figuur 6

Zoals in de tabel hierboven te zien is, zijn er drie vaardigheden nodig om de student culturele
vaardigheden aan te leren. Als eerste wordt reflecteren op zichzelf in relatie tot een ander benoemd.
Hierbij gaat het erom dat studenten eigen opvattingen en gevoelens kan benoemen en hierop kan
reflecteren. Daarnaast is de student zich bewust van de eigen individuele en collectieve
verantwoordelijkheid in de samenleving.
Ook inlevingsvermogen en omgaan met verschillen worden genoemd als vaardigheden die nodig zijn
voor het ontwikkelen van culturele vaardigheden. De student heeft daarvoor kennis nodig over
cultuur en kan reflecteren op culturele verschillen. Daarnaast toont de student inlevingsvermogen en
belangstelling voor anderen. Ook (her)kent de student gedragscodes in verschillende sociale situatie.
Als laatste worden intercultureel communiceren en handelen genoemd als vaardigheden die van
belang zijn voor het aanleren van culturele vaardigheden. Hierbij dient de student respect te hebben
voor andere visies, uitingen en gedragingen en kan de student constructief communiceren in
verschillende sociale situaties. (SLO, Curriculum voor de toekomst , 2017)

De docent
Zoals meerdere malen aangegeven in de literatuur, is de rol van de docent bij het aanleren van
culturele vaardigheden van essentieel belang. Een docent heeft een voorbeeldfunctie te vervullen.
De docent dient onder andere te beschikken over culturele sensibiliteit, wat inhoudt dat de docent
interesse heeft voor andere culturele achtergronden, en vaardigheden voor interculturele
communicatie, wat inhoudt dat de docent het vermogen heeft om te communiceren met
andersdenkenden. Naast deze vaardigheden, dient de docent ook te beschikken over een aantal
vaardigheden die verwant zijn aan de vaardigheden die een docent per definitie zou moeten
beheersen. Het gaat daarbij om de kennis van de doelgroep, in dit geval de mbo-student op niveau
twee, en dan met name de manier waarop de doelgroep, adolescenten dus, communiceren. De
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culturele vaardigheden moeten immers worden aangeleerd op een manier waarbij studenten
moeten kunnen gedijen. Hier wordt in dit hoofdstuk aandacht aan besteed. Daarna wordt er
aandacht besteed aan overige competenties waarvan het wenselijk wordt geacht dat docenten deze
bezitten in het aanleren van culturele vaardigheden.

Communicatie met een adolescent
Voordat interculturele communicatie überhaupt mogelijk is, is het eerst belangrijk te weten hoe
adolescenten communiceren. Hierbij onderscheiden we verschillende leeftijdscategorieën, aangezien
de adolescentie een lange levensperiode omvat. In dit onderzoek zal er alleen aandacht worden
geschonken aan de adolescent in de leeftijd van 16 tot 18 jaar, aangezien dit veruit het grootste
gedeelte van de studenten omhelst.
In deze fase van de adolescentie is het belangrijk dat een gesprek plaatsvindt op basis van
gelijkwaardigheid. De student voelt zich onzeker en is bang dat volwassenen hem of haar niet serieus
zullen nemen. Wanneer het over metacommunicatie gaat is de student steeds ervarener. De student
kan steeds meer gevoelens en ideeën uitdrukken, maar ook hier blijft het belangrijk dat er sprake is
van gelijkwaardig uitwisselen. De student heeft belang bij communiceren met leeftijdsgenoten en zal
zich hierbij spiegelen aan de mening van volwassenen.
De gesprekken die gevoerd worden kunnen steeds langer worden. Ideeën zijn vaak nog naïef, maar
kunnen urenlang besproken worden. Studenten zijn verbaal erg sterk, maar hebben nog steeds
moeite hun mening te onderbouwen met logische argumenten. Non-verbaal kan er steeds meer.
Waar de student de afgelopen vijf jaar juist minder fysiek contact zocht, begint dat nu weer te
komen. Nog steeds spreekt het lichaam soms boekdelen en wordt door middel van bijvoorbeeld het
rollen van ogen duidelijk gemaakt dat de student het er niet mee eens is.
De student wil steeds meer de eigen mening uitdragen, het stellen van open vragen is dus een
eenvoudige manier om ze hun mening te laten uiten. Toch blijft het gevoel van gelijkwaardigheid bij
alle vormen van communicatie ontzettend belangrijk in deze fase van adolescentie. Wanneer de
student zich gewaardeerd voelt en serieus genomen, zal de communicatie zowel verbaal als nonverbaal aanzienlijk positiever zijn. (Delfos, 2016)
Belangrijk bij communicatie met adolescenten is het geven van de ik-boodschap. Hierbij wordt het
drie-staps-model vaak ook genoemd. Het drie-staps-model is een manier om een goede ikboodschap te verwoorden. De drie stappen gaan als volgt:
-

Gevoel: ‘’ik vind het niet fijn…’’, ‘’ik merk dat ik het niet prettig vind…’’
Niet acceptabel gedrag: ‘’dat je tegen mij schreeuwt’’, ‘’dat je mij uitscheldt’’
Tastbare uitwerking: ‘’omdat ik je dan niet goed kan verstaan’’, ‘’omdat dat niet leidt tot een
constructief gesprek’’

Door studenten ook te leren deze regel aan te houden wanneer zij bijvoorbeeld op stage te maken
krijgen met licht ongewenst gedrag, kan dat ook op stage leiden tot een juiste benadering van de
desbetreffende doelgroep. (van der Wal & de Wilde, 2011)

Neutraliteit en aangaan van gevoelige onderwerpen
Een ander belangrijk item voor docenten, is het niet uit de weggaan van onderwerpen. Angst voor
discussies die uitlopen op vooroordelen en provocaties tussen studenten of een student en de
docent is een grote reden voor docenten om het niet te hebben over potentieel gevoelige
onderwerpen als multiculturaliteit. Ook binnen de klas zullen verschillende achtergronden aanwezig
zijn, wat kan leiden tot discussies. Door toch het gesprek aan te gaan, leren studenten openlijk
spreken over cultuur, maar leren ze ook vooral meer over het onderwerp, waardoor vooroordelen
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juist worden tegengegaan. Een docent dient altijd een zekere mate van neutraliteit uit te stralen. Als
de docent zich onafhankelijk opstelt geeft hij of zij aan dat iedere mening aanwezig mag zijn en
stellen studenten zich ook sneller open op, de docent is en blijft immers voor veel studenten een
voorbeeld. (Bruin & van der Heijde, 2014 )
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Analyse op basis van onderzoek binnen en buiten de school
De analyse op basis van onderzoek binnen en buiten de school richt zich op de analyse van de
afgenomen enquêtes en het gehouden studentenpanelgesprek en de analyse van het
literatuuronderzoek.
Allereerst wordt bekeken wat het belang van het aanleren van culturele vaardigheden is. Uit zowel
de studenten- en docentenenquête en het studentenpanelgesprek als de literatuur komt naar voren
hoe groot het belang is van het aanleren van culturele vaardigheden aan studenten. Het aanleren
van sociale- en culturele vaardigheden is onderdeel van de 21 eeuwse vaardigheden, waarvan de
overheid verwacht dat scholen hier aandacht aan besteden. Het belang wordt door verschillende
bronnen als groot genoemd, aangezien de studenten onderdeel zijn van een maatschappij die steeds
multicultureler wordt, maar waarin de student zich wel moet kunnen redden. Zeker wanneer
gekeken wordt naar het toekomstige werkveld van de student wordt het belang van het aanleren van
culturele vaardigheden goed duidelijk.
Vervolgens wordt er ingegaan op het aanleren van deze vaardigheden. Een belangrijk aspect, zo blijkt
uit de literatuur, is de balans in het driehoeksmodel. Er moet sprake zijn van kennis, houding en
vaardigheden, die alle drie in balans zijn, voordat er gewerkt kan worden aan het aanleren van
vaardigheden. Communicatie in het algemeen wordt belangrijk geacht door zowel de docenten als de
literatuur en hier is dan ook aandacht aan besteed door middel van de Roos van Leary. Ook Hofstede
vormt hierbij een belangrijk onderdeel; het is immers niet mogelijk om culturele vaardigheden aan te
leren, zonder dat er kennis is van verschillende culturen. Zijn vijf dimensies en het ui-model vormen
een mooie kennisbasis waar vanuit gewerkt kan worden aan de culturele vaardigheden.
Beschikken over goede culturele vaardigheden wordt gekenmerkt door herkennen, erkennen en
waarderen. Wanneer studenten dit kunnen, is de fundering voor het aanleren van culturele
vaardigheden stabiel. Respect voor visies, gedragingen en uitingen van verschillende culturen en
religies zijn van belang, voordat er echt sprake kan zijn voor culturele vaardigheden. Door studenten
bewust te maken van de verschillen, maar ook de overeenkomsten van culturen en religies, is het de
bedoeling dat er respect ontstaat.
Als laatste wordt de rol van de docent behandeld. In verschillende literatuur werd de rol van de
docent als belangrijk, al dan niet essentieel beschouwd. Het is belangrijk voor de docent om op de
hoogte te zijn van hoe studenten in het algemeen communiceren, zodat vanuit daar gewerkt kan
worden aan de interculturele communicatievaardigheden. Daarnaast is het van belang dat de docent
neutraliteit uitstraalt richting de verschillende culturen en religies. Wanneer de docent een positieve
en open houding aanneemt, zullen studenten dit van dit voorbeeldfiguur overnemen. Als laatste
wordt het belang van het durven bespreken van gevoelige onderwerpen nog aangehaald. Om goed
onderwijs te kunnen geven over verschillende culturen en religies, is het essentieel dat de docent het
gesprek met de studenten durft aan te gaan. Ook binnen de klas kunnen de meningen en culturen
zelf verschillen en daar dient de docent rekening mee te houden.
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Doelstelling
Naar aanleiding van het onderzoek binnen en buiten de school kan een doelstelling worden
opgemaakt. De doelstelling luidt dat studenten vaardigheden krijgen aangeleerd zodat zij zich in de
praktijk beter kunnen profileren. De vaardigheden zijn gericht op het culturele aspect, zodat
studenten weten hoe zij moeten handelen bij cliënten met een andere cultuur, niet-Nederlandse
migratieachtergrond en/of andere religie. Om deze vaardigheden aan te leren, is het nodig gebleken
dat zij (minimale) kennis hebben over de verschillende culturen die vaak voorkomen in de
praktijksituaties van studenten.
Het doel van het ontwerp is dus om de studenten de kennis aan te leren die nodig is om de
vaardigheden goed aan te kunnen leren, hierna volgt het aanleren van de vaardigheden die nodig zijn
om in de praktijk om te kunnen gaan met de doelgroep cliënten met een andere cultuur of religie.
Aangezien het niveau twee studenten betreft zal er met name gefocust worden op het aanleren van
vaardigheden in praktijksituaties, bijvoorbeeld door het uitspelen van casussen. Daarnaast kan er
wellicht een koppeling worden gemaakt met de praktijklessen waarbij de studenten direct tijdens
hun handelingen hun vaardigheden kunnen oefenen.
Tijdens de lessen wordt er niet alleen aandacht besteed aan de oppervlakkige cultuurkenmerken,
maar zal er ook aandacht worden besteed aan de diepere lagen in de culturen. Hierbij hoort ook
bewustwording van de student.
De onderzoeksvragen die zijn opgesteld aan de hand van de doelstelling staan hieronder
weergegeven.
Hoofdvraag:
-

Hoe kunnen culturele vaardigheden worden aangeleerd binnen het vak burgerschap op mbo
niveau twee binnen de opleiding dienstverlening?

Deelvragen:
-

Wat is het belang van het aanleren van culturele vaardigheden aan studenten op niveau
twee van de opleiding dienstverlening?
Hoe kan de kennis die nodig is voor het aanleren van culturele vaardigheden worden
verworven in het ontwerp?
Hoe kan de kennis die vergaard is over culturen worden gekoppeld aan de vaardigheden die
studenten aanleren binnen het ontwerp?
Welke vaardigheden zijn nodig in het ontwerp om de student beter voor te bereiden op
culturele vaardigheden in de praktijk?
Hoe worden de kennis en vaardigheden die in het ontwerp zijn aangeleerd getoetst?
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Verantwoording onderwerpkeuze
Dit hoofdstuk is gewijd aan de verantwoording van het onderwerp. Hierbij worden een aantal
aspecten benoemd waardoor duidelijk wordt waarom de keuze van dit ontwerponderzoek is gevallen
op het aanleren van culturele vaardigheden bij studenten op mbo niveau twee.
Allereerst is er in de aanleiding duidelijk beschreven hoe er binnen andere vakken op de ROC Friese
Poort in Sneek bij de opleiding Dienstverlening vaak een koppeling wordt gemaakt tussen de praktijk,
namelijk het toekomstige werkveld, en de theorie binnen de school. Bij verschillende andere vakken
wordt deze koppeling steeds vaker zichtbaar, maar burgerschap blijft hierin achter. De keuze om een
onderdeel van de praktijk te koppelen aan de theorie binnen het vak burgerschap was daarom snel
gemaakt.
De keuze voor het onderwerp culturele vaardigheden is dan ook gebaseerd op verschillende factoren
die hebben geleid tot een passend onderwerp voor het ontwerp. Enerzijds wordt de maatschappij
steeds multicultureler en moeten studenten daarmee kunnen omgaan, niet alleen in hun dagelijks
leven als burger in de maatschappij, maar ook tijdens hun werkzaamheden in bijvoorbeeld
verzorgingshuizen of in de gehandicaptenopvang. In de literatuur wordt veel waarde gehecht aan het
aanleren van vaardigheden in het culturele gebied, aangezien dit steeds relevanter wordt. Niet alleen
in de kwalificatie-eisen voor burgerschap door de MBO-Raad worden culturele vaardigheden
benoemd, ook de SLO heeft in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
een document opgesteld dat gaat over 21-eeuwse vaardigheden die studenten zouden moeten
bezitten. Eén van de vaardigheden die daarin wordt omschreven is het hebben van sociale en
culturele vaardigheden.
Naast het belang van het aanleren van culturele vaardigheden dat duidelijk wordt door het lezen van
de literatuur die wordt beschreven in het literatuuronderzoek, wordt ook middels een onderzoek
binnen de school duidelijk dat het aanleren van culturele vaardigheden bijdraagt aan een betere
voorbereiding op het toekomstige werkveld van de studenten. Meer dan de helft van de studenten
blijkt ervaringen te hebben in hun stage op het gebied van culturele verschillen tussen henzelf en een
cliënt. Daarnaast zegt bijna driekwart van deze studenten dat zij vinden niet genoeg kennis te
hebben om goed met deze cliënt om te kunnen gaan.
Binnen geen enkele les wordt aandacht besteed aan het aanleren van culturele vaardigheden, terwijl
dat dus door zowel literatuur als onderzoek binnen de school wel wenselijk blijkt te zijn. Alle
docenten in het team Dienstverlening die de enquête hebben ingevuld geven dan ook aan dit
onderwerp belangrijk of heel belangrijk te vinden. Drie docenten geven aan problemen te hebben
ondervonden tijdens stages van studenten waarbij culturele verschillen de oorzaak waren.
Een kanttekening die geplaatst kan worden bij de keuze voor dit onderwerp, is dat er veel meer
vaardigheden aangeleerd kunnen worden, naast het aanleren van culturele vaardigheden. Zo worden
bijvoorbeeld communiceren, sociale vaardigheden, samenwerken en ICT-geletterdheid ook door de
SLO genoemd als vaardigheden die studenten zouden moeten hebben. Er is juist specifiek gekozen
voor culturele vaardigheden, omdat dit een probleem is dat door alle actoren wordt benoemd en dit
in de literatuur ook duidelijk naar voren komt als wenselijke vaardigheid voor studenten op het mbo.
Ook worden alle andere vaardigheden die worden benoemd binnen het document van de SLO
behandeld tijdens andere lessen. Tijdens de lessen Nederlands leren de studenten
communicatievaardigheden. Sociale vaardigheden en samenwerkingsvaardigheden worden
aangeleerd tijdens StudieLoopbaanBegeleiding en ICT-geletterdheid wordt bij het vak ICT
aangeboden.

29

Ook binnen de Friese Poort werden eisen gesteld. Zo moest het ontwerp worden uitgevoerd tijdens
de periode waarin het onderwerp levensvorming (vanaf nu: levo) normaliter centraal staat. Daar de
Friese Poort een Christelijke school is, wordt er ook levo-onderwijs gegeven. Door een onderwerp te
kiezen dat nauw verwant is met levo, namelijk culturen en religies, was de school bereid mee te
werken aan het ontwerp. Daarnaast moest de beoordeling die de studenten ontvangen aan het
einde van de periode, passend zijn bij de term levo die al sinds het begin van het schooljaar was
opgenomen in het fijn curriculum.
Al deze facetten hebben er aan bijgedragen dat het uiteindelijke onderwerp voor dit
onderzoeksontwerp gaat over het aanleren van culturele vaardigheden, afgestemd op de doelgroep
mbo-student niveau twee.
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Ontwerpeisen
Hieronder staan de ontwerpeisen weergegeven die van toepassing zijn op het didactisch ontwerp. Na
een kort overzicht van de ontwerpeisen worden de ontwerpeisen verantwoord. Het is belangrijk dat
er inzichtelijk wordt gemaakt op basis van welke data tot de betreffende ontwerpeis is gekomen.
(van der Donk & van Lanen, 2013 )
Studenten:
-

Het ontwerp is gericht op studenten die onderwijs volgen op niveau twee
Er wordt bij het ontwerp rekening gehouden met de verschillende beginsituaties van de
studenten
Het ontwerp is geschikt om te gebruiken in een groep van ongeveer twintig studenten
Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met het gegeven dat sommige studenten (nog)
geen verschillende culturen zijn tegengekomen op hun stageplek
Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met de onderlinge cultuur en/of religie verschillen
bij de studenten

Docent:
-

Er is één docent die de gehele lessenserie zal uitvoeren
De docent heeft zelf voldoende kennis over het onderwerp
De docent stelt zich neutraal op wat betreft andere culturen en religies
De docent straalt een open en positieve houding uit richting alle culturen en religies
De docent is bekend met hoe communicatie met adolescenten effectief is
De docent is bereid potentieel gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken

Organisatorisch:
-

Iedere les duurt 50 minuten
In het klaslokaal is een digiboard of Prowise bord aanwezig
In het klaslokaal is een whiteboard of krijtbord aanwezig
Materialen benodigd voor de uitvoering van het ontwerp kunnen worden geprint
Het gehele ontwerp is uit te voeren binnen de school
De lessen zullen op verschillende tijdstippen worden gegeven tussen 08.30 uur en 16.30 uur
Er is een klaslokaal beschikbaar waar alle studenten beschikken over een tafel en een stoel,
evenals de docent
Er is, na reservering, de mogelijkheid om gebruik te maken van voldoende computers voor
iedere student, of van voldoende laptops

Het ontwerp:
-

Het ontwerp duurt 7 weken, de toets wordt afgenomen tijdens de bufferweek
Het ontwerp is gericht op het aanleren van culturele vaardigheden
Er wordt binnen het ontwerp aandacht besteed aan het verwerven van kennis over culturen
en religies, tenminste over de buitenste drie lagen van het ui-model
Binnen het ontwerp wordt rekening gehouden met de spanningsboog van de studenten,
onder andere door te differentiëren binnen de les
Er is een duidelijke eindopdracht aanwezig binnen het ontwerp, waarop de studenten
worden beoordeeld met een onvoldoende, voldoende of goed
In het ontwerp wordt rekening gehouden met het beperken van huiswerk voor de studenten,
er wordt gestreefd naar een huiswerkloos ontwerp wanneer de studenten tijdens de lessen
actief participeren
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-

Is vormgegeven zoals voorgeschreven door de school, in huisstijl van de school, in de vorm
van een reader.
Onderdelen van het ontwerp zijn gekoppeld aan praktijksituaties of stage-ervaringen.

Verantwoording ontwerpeisen
Ontwerpeisen
Studenten
Het ontwerp is gericht op
studenten die onderwijs volgen
op niveau twee

Verantwoording ontwerpeis

De lessen worden gegeven binnen de opleiding
dienstverlening van ROC Friese Poort Sneek, wat een niveau
twee opleiding is. Uit ervaring blijkt dat deze doelgroep baat
hebben bij veel begeleiding, weinig en begrijpelijke teksten en
veel korte opdrachten.
Er wordt bij het ontwerp rekening De beginsituatie van iedere student is anders. Het adequaat
gehouden met de verschillende
inschatten van de beginsituatie bepaalt in hoge mate welke
beginsituaties van de studenten
lesdoelen als haalbaar kunnen worden beschouwd. Hiervoor
moeten docenten zich afvragen welke voorkennis leerlingen
hebben, welke misconcepties en welke gevoeligheden een rol
kunnen spelen. (Olgers, Otterdijk, Ruijs, de Kievid, & Meijs,
Lesvoorbereiding: beginsituatie en leerdoelen , 2010 )
Het ontwerp is geschikt om te
In iedere klas zitten ongeveer twintig studenten, wanneer
gebruiken in een groep van
iedereen aanwezig is. Het ontwerp moet dan ook geschikt zijn
ongeveer twintig studenten
om uit te voeren in een klas met twintig studenten.
Bij het ontwerp wordt rekening
Uit de enquêtes die in het begin van dit verslag zijn
gehouden met het gegeven dat
uitgewerkt, blijkt dat niet alle studenten op hun stageplek te
sommige studenten (nog) geen
maken hebben gehad met culturele verschillen. Hierbij dient
verschillende culturen zijn
rekening gehouden te worden met onderlinge verschillen
tegengekomen op hun stageplek tussen studenten.
Bij het ontwerp wordt rekening
Ook binnen de klas zijn er verschillen in cultuur en religie. Hier
gehouden met de onderlinge
dient rekening mee gehouden te worden om conflicten te
cultuur en/of religie verschillen
voorkomen en te zorgen voor een veilig leer- en werkklimaat.
bij studenten
(Bruin & van der Heijde, 2014 )
Docenten
Er is één docent die de gehele
Om de vorderingen van studenten en duidelijkheid bij de
lessenserie zal uitvoeren
studenten te scheppen is er één docent die het gehele
ontwerp zal uitvoeren.
De docent heeft zelf voldoende
De docent dient, zoals besproken in het hoofdstuk ‘’de
kennis over het onderwerp
docent’’ in dit verslag, zelf voldoende kennis te hebben over
het onderwerp om er goed les over te kunnen geven.
De docent stelt zich neutraal op
Zoals in hetzelfde hoofdstuk, ‘’de docent’’, wordt benoemd,
wat betreft andere culturen en
dient de docent zich neutraal op te stellen voor wat betreft
religies
andere culturen en religies. (Bruin & van der Heijde, 2014 )
De docent straalt een open en
Wanneer de docent een open en positieve houding uitstraalt
positieve houding uit richting alle richting alle culturen en religies, is er geen sprak van
culturen en religies
vooroordelen en stereotypering. Daarnaast heeft de docent
een voorbeeldfunctie voor zijn of haar studenten. (SLO, 2009)
De docent is bekend met hoe
Doordat de docent bekend is met de manier hoe
communicatie met adolescenten adolescenten communiceren, kan hij of zij hierop ingaan
effectief is
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De docent is bereid potentieel
gevoelige onderwerpen
bespreekbaar te maken

Organisatorisch
Iedere les duurt 50 minuten
In het klaslokaal is een digiboard
of Prowise bord aanwezig
In het klaslokaal is een
whiteboard of krijtbord aanwezig
Materialen benodigd voor de
uitvoering van het ontwerp
kunnen worden geprint
Het gehele ontwerp is uit te
voeren binnen de school

De lessen zullen op verschillende
tijdstippen worden gegeven
tussen 08.30 uur en 16.30 uur

Er is een klaslokaal beschikbaar
waar alle studenten beschikken
over een tafel en een stoel,
evenals de docent
Er is, na reservering, de
mogelijkheid om gebruik te
maken van voldoende computers
voor iedere student, of van een
laptop
Het ontwerp
Het ontwerp duurt 7 weken, de
toets wordt afgenomen tijdens
de bufferweek
Het ontwerp is gericht op het
aanleren van culturele
vaardigheden

tijdens de lessen, die ook gericht zullen zijn op interculturele
communicatie. (Delfos, 2016)
Wanneer de docent gevoelige onderwerpen uit de weg gaat,
kan dit ontwerp niet uitgevoerd worden. De docent zal dus
bereid moeten zijn het gesprek aan te gaan over gevoelige
onderwerpen die aan bod kunnen komen tijdens het ontwerp.
(Bruin & van der Heijde, 2014 )
Iedere les burgerschap duurt bij niveau twee exact 50
minuten.
Om videomateriaal en/of PowerPoints te kunnen vertonen, is
het belangrijk dat er in het klaslokaal digitale borden aanwezig
zijn, in welke vorm dan ook.
Om snel en duidelijk aantekeningen zichtbaar te maken voor
studenten, is de aanwezigheid van een whiteboard of
krijtbord een vereiste.
Om de uitwerking van het ontwerp goed te laten verlopen, is
het belangrijk dat er onbeperkte mogelijkheden zijn tot het
printen van materialen.
Aangezien er geen budget beschikbaar is gesteld vanuit de
school, en voor de continuïteit van de lessen, is het van
belang dat het gehele ontwerp uit te voeren is binnen de
school.
Bij het ontwerp moet rekening gehouden worden met de
verschillende tijdstippen van uitvoering. Dit kan ’s morgens
het eerste lesuur zijn, maar ook het laatste lesuur na
gymnastiek. Deze zaken kunnen van invloed zijn op de
gemoedstoestand van de studenten.
Het hebben van een tafel en stoel is een vereiste om het
ontwerp goed uit te kunnen voeren. Iedere student moet zijn
of haar eigen werkruimte moeten hebben.
De studenten beschikken zelf niet over een laptop of tablet.
Om toch te kunnen differentiëren in stof, is het een vereiste
dat studenten soms ook toegang hebben tot een computer of
laptop.

De onderwijsperiode duurt 10 weken. Daarvan is één week
bufferweek en twee weken excursie of studiedag. Daardoor
blijven er 7 weken over waarin les wordt gegeven over het
ontwerp.
Naar aanleiding van de enquêtes van docenten en studenten
is er belang bij het aanleren van culturele vaardigheden onder
studenten. Ook in de verschillende literatuur, te lezen in dit
verslag onder het kopje ‘’literatuur’’, wordt het belang van het
aanleren van culturele vaardigheden onderschreven.
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Er wordt binnen het ontwerp
aandacht besteed aan het
verwerven van kennis over
culturen en religies, tenminste
over de buitenste drie lagen van
het ui-model
Binnen het ontwerp wordt
rekening gehouden met de
spanningsboog van de studenten,
onder andere door te
differentiëren binnen de les
Er is een duidelijke eindopdracht
aanwezig binnen het ontwerp,
waarop de studenten worden
beoordeeld met een
onvoldoende, voldoende of goed

In het ontwerp wordt rekening
gehouden met het beperken van
huiswerk voor de studenten, er
wordt gestreefd naar een
huiswerkloos ontwerp wanneer
de studenten tijdens de lessen
actief participeren

Aan het begin van iedere les
wordt voor de studenten
duidelijk welke lesdoelen er zijn
Is vormgegeven zoals
voorgeschreven door de school,
in huisstijl van de school, in de
vorm van een reader.
Onderdelen van het ontwerp zijn
gekoppeld aan praktijksituaties of
stage-ervaringen.

Het ui-model van Hofstede vormt een belangrijke rol in het
vergaren van kennis over culturen. Er wordt dan ook gesteld
dat het ontwerp minstens informatie moet verschaffen over
de drie buitenste lagen van het ui-model, zodat de kennis over
verschillende culturen niet oppervlakkig blijft. (SLO,
Curriculum voor de toekomst, 2017)
De spanningsboog van studenten, zeker op niveau twee, is
niet eeuwig. Door bijvoorbeeld te differentiëren kom je
tegemoet aan de behoefte van de student en is er variatie in
de inspanning van de student. (Berben & van Teeseling, 2015)
Binnen de school is het gebruikelijk te werken aan een
eindopdracht. De eindopdracht wordt beoordeeld door de
desbetreffende docent en beoordeeld met een onvoldoende,
voldoende of goed. Voor de continuïteit van het onderwijs
wordt hier niet van afgeweken binnen dit ontwerp. De eisen
die gesteld worden aan de eindopdracht staan echter niet
vast vanuit de school en kunnen in het ontwerp worden
vastgesteld.
Er wordt binnen de opleiding gestreefd naar zo weinig
mogelijk huiswerk, voornamelijk omdat uit ervaring blijkt dat
vele studenten dit niet doen. Het ontwerp moet daarom zo
worden vormgegeven dat er genoeg tijd in de les wordt
gereserveerd voor het maken van de eindopdracht. Wanneer
studenten doen wat ze moeten doen tijdens de les, zou de
eindopdracht klaar moeten zijn aan het eind van de periode.
Wanneer de student niet bezig is met de opdracht tijdens de
les, kan het wel voorkomen dat de student thuis aan de slag
moet.
Het is van belang dat iedere student aan het begin van de les
duidelijk zichtbaar heeft wat de lesdoelen zijn voor de
betreffende les. Aan het einde van de les worden deze
lesdoelen geëvalueerd. (Ebbens & Ettekoven, 2013)
De school verplicht docenten burgerschap te werken middels
readers die de huisstijl van de Friese Poort bevatten. Hierin is
weinig variatie mogelijk, maar binnen de reader wordt wel
ruimte geboden voor differentiatie.
Binnen de school wordt veel gewerkt met de koppeling naar
de praktijk. Ook uit de enquêtes bleek dat het wenselijk is om
de koppeling naar de praktijk te maken om het voor
studenten betekenis te geven.
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Methoden
In dit hoofdstuk is te lezen hoe, waar, wanneer en op welke wijze resultaten worden verzameld en
wat de te verwachten uitvoerbaarheid en het te verwachten effect van het ontwerp is.

Verzamelen resultaten
De resultaten worden op een aantal verschillende manieren verzameld.
Allereerst worden er tekstbronnen bestudeerd. Dit heeft als doel om te beschrijven, definiëren en te
verklaren. Een deel van de onderzoeksvragen zal worden beantwoord aan de hand van literatuur. Er
is reeds veel literatuuronderzoek gedaan in de probleemverkenning en dit zal worden uitgebreid
tijdens het ontwerpen van het ontwerp en het uitwerken van het ontwerp.
Ook wordt bevragen gebruikt als methode om data te verzamelen. Het doel van bevragen is
beschrijven, verklaren, vergelijken en/of evalueren. Dit is reeds gedaan in de probleemverkenning,
maar zal ook gebeuren na afloop van de uitvoering van het ontwerp. Studenten worden bevraagd en
waar mogelijk ook docenten of andere experts. Concreet wordt er wederom, net als tijdens de
probleemverkenning, een enquête gehouden onder studenten. Deze zal van minder grote omvang
zijn, aangezien studenten aangaven niet allemaal bereid te zijn nogmaals een enquête in te vullen,
gezien het grote aantal vragenlijsten die zij krijgen. Daarnaast zal er om feedback van collega’s
gevraagd worden en wordt er een studentenpanelgesprek gehouden met een afvaardiging vanuit
iedere klas die deelnam aan de uitvoering van het ontwerp.
Ook het eindproduct van het ontwerp dient zelf als methode om data te verzamelen. Hierdoor
worden de effecten van het ontwerp gemeten. Door een nulmeting uit te voeren, zal duidelijk
worden wat de ontwikkelingen bij de studenten zijn die plaats hebben gevonden na de uitvoering
van het ontwerp.

Te verwachten uitvoerbaarheid
De verwachting ten aanzien van de uitvoerbaarheid van het ontwerp is positief. Wanneer wordt
gekeken naar de ontwerpeisen, zijn alle eisen uitvoerbaar of mogelijk binnen de lessen op ROC Friese
Poort Sneek, opleiding dienstverlening niveau twee. De moeilijkheid in de uitvoerbaarheid ligt
vermoedelijk in het niveau waarop de lessen worden aangeboden en de tijd die daarvoor
beschikbaar is. Studenten op niveau twee vinden het vaak lastig om dingen in één keer te begrijpen,
herhaling is dan ook belangrijk om informatie goed te kunnen onthouden. Daarbij zijn grote stukken
tekst of lange instructies niet effectief voor deze doelgroep. Evenals lange opdrachten zonder veel
structuur. Er is veel begeleiding nodig om tot een leerresultaat te komen.

Te verwachten effect
Het effect wat verwacht wordt is dat de studenten meer kennis hebben over verschillende culturen
en religies en dat zij vaardigheden hebben opgedaan binnen het culturele aspect. De verwachting
van het effect daarvan is dan ook dat studenten beter toegerust zijn in hun toekomstige werkveld als
het gaat om het contact met mensen met een andere cultuur of een ander geloof. Ook tijdens de
stagemomenten is het de verwachting dat het effect merkbaar zal zijn, omdat studenten zich nu een
houding weten te geven tegenover cliënten met een andere cultuur of religie.
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Didactisch ontwerp
Het didactisch ontwerp zelf is hieronder bijgevoegd. Als eerste is de docentenhandleiding te lezen,
waarin per les staat beschreven wat de bedoeling is en hoe de les gegeven moet worden. Ook de
toets, antwoordmodel, puntenverdeling en de verantwoording van de lessenserie is hierin
opgenomen.
Daarna volgt de studentenreader culturen en religies. De studenten krijgen allemaal een reader,
zoals gebruikelijk binnen de Friese Poort afdeling dienstverlening, en krijgen stapsgewijs onderwijs
over dit thema. Iedere les is gestructureerd weergegeven en toont wat de student de betreffende les
kan verwachten.
Als laatste is het docenten antwoordenmodel bijgevoegd. Dit is de studentenreader, maar dan
gemaakt voor de docent. Alle antwoorden staan weergegeven in het rood en de docent kan dan ook
nakijken en/of opdrachten nabespreken met behulp van dit antwoordenboek.
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Docentenhandleiding religies en cultuur
Voor u ligt de docentenhandleiding voor de lessenserie ‘’religies en culturen’’. In deze
docentenhandleiding kunt u zien wat de opzet van de lessen is, aan welke doelen worden gewerkt, u
vindt een uitgebreide beschrijving per les en een lijst met benodigdheden voor elke les. Ook wordt
per les vermeld welke kennis u zelf nodig heeft om de les goed te kunnen geven.
Tijdens deze lessenreeks leren de studenten over verschillende religies en culturen en leren ze
culturele vaardigheden aan die van belang kunnen zijn bij het uitoefenen van hun toekomstige baan.
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Opzet lessen
De lessen zijn als volgt opgezet:
Week

Wat

1

Voorbereiding op de periode

2

Introductie: religies

3

Introductie: culturen

4

Culturele vaardigheden

5

Culturele vaardigheden

6

Werken aan de eindopdracht

7

Werken aan de eindopdracht

In de eerste les wordt er een introductie gegeven op de verschillende religies, waarin met name de
vijf grootste religies worden behandeld.
In de tweede les wordt er een introductie gegeven op verschillende culturen, waarbij het met name
gaat om het vergelijken van culturen.
In de derde les wordt aandacht besteed aan culturele vaardigheden. Hierbij gaat het tijdens deze les
vooral over veel voorkomende culturen die studenten tegen kunnen komen op stage en in het
werkveld, waarover casussen worden behandeld.
In de vierde les wordt wederom aandacht besteed aan culturele vaardigheden. Tijdens deze les
worden middels rollenspellen verschillende situaties gesimuleerd die in de praktijk ook voor zouden
kunnen komen.
In de vijfde, zesde en zevende les wordt er gewerkt aan de eindopdracht. Hierbij begeleid je de
studenten als docent om een zo goed mogelijk eindproduct neer te zetten.
In de bufferweek is de toets en eveneens de deadline voor het inleveren van de eindopdracht voor
de studenten.
Na afloop van de lessenserie kijk je alle eindproducten na en beoordeel je deze met een
onvoldoende, voldoende of goed. Studenten met een voldoende of goed krijgen dit cijfer in de ELO.
Wanneer een student een onvoldoende heeft, wordt samen met de student besproken hoe de
onvoldoende een voldoende of zelfs goed kan worden. De student levert het herziene eindproduct
opnieuw in en je kijkt de eindopdracht nog een keer na.
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Leerdoelen lessenserie
Onderstaande doelen zijn opgesteld om gedurende de gehele lessenserie aan te werken. Ze worden
per les ook weergegeven.
-

De student kan kenmerken opnoemen van de vijf grootste wereldreligies.
De student kan de koppeling maken tussen de vijf wereldreligies en eventuele ervaringen op
de stageplek
De student kan beargumenteren waarom een geloof al dan niet bij de student past
De student kan de vijf dimensies van Hofstede benoemen
De student kan de vijf dimensies van Hofstede uitleggen aan de hand van voorbeelden
De student kan de vijf dimensies van Hofstede toepassen door culturen met elkaar te
vergelijken
De student kan culturen die in Nederland veel voorkomen benoemen
De student kan cultuurkenmerken van culturen die in Nederland veel voorkomen benoemen
De student kan oplossingen aandragen die gerelateerd zijn aan religie en/of cultuur die in
een gesimuleerde praktijksituatie voorkomen
De student kan advies geven in duidelijk omschreven casussen over cultureel handelen
De student kan door middel van deel te nemen aan een rollenspel aantonen over culturele
vaardigheden te bezitten
De student kan de kern van verhalen en/of mythes navertellen
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Les 1
Lesdoelen:
-

De student kan de kern van verhalen en/of mythes navertellen

Benodigdheden:
-

0-meting
Verhaal 1

Tijdschema:
Tijd
0-5 minuten
5-10 minuten
10-15 minuten
15-30 minuten
30-35 minuten
35-40 minuten
45-50 minuten

Lesactiviteit
Welkom heten studenten
Uitleg geven komende periode
Uitleg geven deze les
Uitvoeren 0-meting
Lezen verhaal 1
Nabespreken verhaal 1
Les afsluiten

Uitgewerkte les
Welkom heten studenten
De studenten komen binnen. Heet ze welkom en zorg dat ze op hun plek gaan zitten met de telefoon
in de tas en de tas op de grond. De studenten dienen stil te zijn wanneer je de les begint.
Uitleg geven komende periode
Leg de studenten uit wat zij de komende periode gaan doen. Vertel wat hen te wachten staat en
vertel kort over de eindopdracht. Beantwoord vragen indien die er zijn. Geef ook aan dat er iedere
week een mythe behandeld wordt. Leg uit dat het doel van deze periode is om studenten bekwamer
te maken in culturele vaardigheden.
Uitleg geven deze les
Geef korte instructie over deze les, vertel dat er een nul-meting is en dat er een verhaal wordt
besproken. Het enige lesdoel voor deze les bespreken.
Uitvoeren 0-meting
Geef aan dat we starten met een nul-meting, zodat aan het einde van de periode goed te meten is
wat de studenten hebben geleerd. Leg uit hoe de nul-meting werkt en laat de studenten individueel
starten met de nul-meting.
Lezen verhaal 1
Deze les wordt verhaal één voorgelezen. Deze vind je in bijlage 1: verhaal 1
Nabespreken verhaal 1
Na het voorlezen van verhaal één volgt de nabespreking. De vragen die gesteld kunnen worden en de
achtergrond van het verhaal is te vinden in bijlage 1.1: nabespreking bij verhaal 1
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Les afsluiten
Sluit de les af. Aangezien er maar één lesdoel is gesteld, behandel je deze kort. Vertel in één zin dat
volgende week aandacht wordt besteed aan religies.
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Les 2
Lesdoelen:
-

De student kan kenmerken opnoemen van de vijf grootste wereldreligies.
De student kan de koppeling maken tussen de vijf wereldreligies en eventuele ervaringen op
de stageplek
De student kan beargumenteren waarom een geloof al dan niet bij de student past
De student kan de kern van verhalen en/of mythes navertellen

Benodigdheden:
-

Verhaal les 2
Reader les 2

Tijdschema:
Tijd
0-5 minuten
5-10 minuten
10-15 minuten
15-20 minuten
20-35 minuten
35-45 minuten
45-50 minuten

Lesactiviteit
Welkom heten studenten
Uitleg geven deze les
Lezen verhaal 2
Nabespreken verhaal 2
Zelfstandig werken les 2
Nabespreken les 2
Afsluiten les

Uitgewerkte les
Welkom heten studenten
De studenten komen binnen. Heet ze welkom en zorg dat ze op hun plek gaan zitten met de telefoon
in de tas en de tas op de grond. De studenten dienen stil te zijn wanneer je de les begint.
Uitleg geven deze les
Geef korte instructie over deze les, vertel dat er een verhaal wordt gelezen en besproken en dat de
studenten zelfstandig aan de slag gaan in de reader.
Lezen verhaal 2
Deze les wordt verhaal 2 voorgelezen. Deze vind je in bijlage 2: verhaal 2
Nabespreken verhaal 2
Na het voorlezen van verhaal 2 volgt de nabespreking. De vragen die gesteld kunnen worden en de
achtergrond van het verhaal is te vinden in bijlage 2.1: nabespreking bij verhaal 2
Zelfstandig werken les 2
Tijdens het zelfstandig werken, werken de studenten aan de opdrachten die in de reader staan bij les
2. Eventueel mogen ze zacht overleggen met hun buurman of -vrouw. Loop als docent rond om
vragen te kunnen beantwoorden en de rust in de klas te bewaren.
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Nabespreken les 2
Les twee wordt nabesproken. Als docent beschik je over het antwoordmodel van de reader, houd
deze dus bij de hand. Aan de hand van de voorkennis die hieronder beschreven staat, kun je
eventueel achtergrondinformatie verschaffen.
Les afsluiten
Sluit de les af. Behandel de lesdoelen. Vertel in één zin dat volgende week aandacht wordt besteed
aan culturen.

Benodigde voorkennis docent:
Hieronder wordt kort weergegeven welke kennis noodzakelijk is voor de docent om de les goed te
laten verlopen.
Er worden vijf wereldreligies onderscheden. Te weten het Hindoeïsme, het Boeddhisme, het
Jodendom, het Christendom en de Islam. Hieronder wordt per geloof kort weergegeven wat de
belangrijkste kenmerken van de verschillende geloofsovertuigingen zijn.
Hindoeïsme
Het Hindoeïsme is het oudste geloof ter wereld. Er zijn wereldwijd ongeveer 900 duizend Hindoes,
waarvan het overgrote deel woonachtig is in India. Ongeveer 3500 jaar geleden ontstond het
Hindoeïsme. Het Hindoeïsme ken vele Goden, waarbij Brahma, Sjiva en Visnu als belangrijke Goden
worden gezien. Hindoes geloven sterk in reïncarnatie, en ook Goden kunnen gereïncarneerd
terugkeren op aarde.
De leefregels die belangrijk zijn richten zich tot de kaste. Daarnaast dienen Hindoes geen verlangens
te koesteren en liefdadigheid te tonen. De grondgedachten van het Hindoeïsme beperken zich tot
drie:
-

Karma: de uitwerking van daden houdt niet op bij de dood. Dit houdt weer verband met de
reïncarnatie, wat een belangrijk onderdeel van het hindoeïsme is
Dharma: de plek in de samenleving (de kaste waartoe een Hindoe behoort) en de plicht die
daaraan verbonden is
Samsara: de cyclus van wedergeboorten

Boeddhisme
Het Boeddhisme is 2600 jaar geleden ontstaan, door de stichter van het Boeddhisme, dé Boeddha
Sidharta Gautama. Er zijn wereldwijd ongeveer 375 miljoen gelovigen. Het Boeddhisme kent geen
God en er is principieel geen boek. Ook is er, anders dan bij het Hindoeïsme, geen Dharma
(kastenstelsel). De filosofie van het Boeddhisme is dat het leven een illusie is. Daarnaast kent het
Boeddhisme vier waarheden:
-

Leven is lijden
De oorzaak van het lijden is het begeren
Het begeren moet worden overwonnen
Om te kunnen overwinnen is het 8-voudige pad nodig

Het einddoel is verlichting en verlossing uit de cyclus van wedergeboorten.
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De leefregels die belangrijk zijn richten zich tot medeleven voor de medemens. Daarnaast dienen
Boeddhisten geen verlangens te hebben en zijn er geen beperkingen wat betreft kaste. Het
merendeel van de Boeddhisten leeft in India, Thailand en Sri Lanka.
Jodendom
Het Jodendom is 2500 jaar geleden ontstaan. Het Jodendom kent één God en drie boeken, te weten
de Thora, de Profeten en de Geschriften. Samen vormen zij de bijbel die de Tenach heet. Er is één
God, die de schepper is van Hemel en aarde, volgens de leer van het Jodendom wordt de mens
aangesproken op zijn daden.
De leefregels zijn de tien geboden. En er leven ongeveer 15 miljoen Joden verspreid over de wereld.
De meeste Joden wonen in Israël en voor de holocaust woonden er ook veel Joden in Duitsland en
Oost-Europa. Bijzonder aan het Jodendom is het gegeven dat je alleen Jood bent wanneer je moeder
ook Jood was. Je kunt wel het Joodse geloof aannemen, maar een echte Jood zal je niet worden.
Christendom
Ongeveer 2000 jaar geleden is het Christendom ontstaan. Er is één God in drie personen: de Vader,
Zoon en Heilige Geest. Jezus wordt gezien als de zoon van God. Het heilige boek is de Bijbel, die
bestaat uit het oude en nieuwe testament.
Net als bij het Jodendom is God de schepper van Hemel en aarde, maar bij het Christendom wordt
daar specifiek bij vermeld dat God een liefdevolle God is. Ook het Christendom heeft de tien
geboden als leefregels. Het Christendom is het geloof met de meeste aanhangers wereldwijd
verspreid over de gehele wereld. In Oost-Azië wonen de minste Christenen.
Islam
De Islam is het jongste geloof van de vijf wereldreligies en bestaat ongeveer 1400 jaar. Er is één God,
Allah, en een profeet Mohammed. Het heilige boek heet de Koran en de mens is een knecht van God.
Er wordt binnen de Islam gesproken over vijf basisverplichtingen, waar iedere Moslim aan moet
voldoen, mits dit mogelijk is qua lichamelijke en geestelijke gesteldheid:
-

Reciteren belijdenis
Dagelijks ritueel gebed
Verplichte bijdrage aan de armen
Meedoen aan jaarlijkse Ramadan
Minimaal één keer op bedevaart naar Mekka

(Schouten, 2015 )

44

Les 3
Lesdoelen:
-

De student kan de vijf dimensies van Hofstede benoemen
De student kan de vijf dimensies van Hofstede uitleggen aan de hand van voorbeelden
De student kan de vijf dimensies van Hofstede toepassen door culturen met elkaar te
vergelijken
De student kan de kern van verhalen en/of mythes navertellen

Benodigdheden:
-

Verhaal les 3
Reader les 3

Tijdschema:
Tijd
0-5 minuten
5-10 minuten
10-15 minuten
15-20 minuten
20-25 minuten
25-35 minuten
35-45 minuten
45-50 minuten

Lesactiviteit
Welkom heten studenten
Uitleg geven deze les
Lezen verhaal 3
Nabespreken verhaal 3
Uitleg culturele dimensies
Zelfstandig werken les 3
Nabespreken les 3
Afsluiten les

Uitgewerkte les
Welkom heten studenten
De studenten komen binnen. Heet ze welkom en zorg dat ze op hun plek gaan zitten met de telefoon
in de tas en de tas op de grond. De studenten dienen stil te zijn wanneer je de les begint.
Uitleg geven deze les
Geef korte instructie over deze les, vertel dat er een verhaal wordt gelezen en besproken en dat de
studenten zelfstandig aan de slag gaan in de reader en dat er een instructiemoment is over culturele
dimensies, de voorkennis hiervoor voor de docent is te vinden onderaan deze les.
Lezen verhaal 3
Deze les wordt verhaal 3 voorgelezen. Deze vind je in bijlage 3: verhaal 3
Nabespreken verhaal 3
Na het voorlezen van verhaal 3 volgt de nabespreking. De vragen die gesteld kunnen worden en de
achtergrond van het verhaal is te vinden in bijlage 3.1: nabespreking bij verhaal 3
Zelfstandig werken les 3
Tijdens het zelfstandig werken, werken de studenten aan de opdrachten die in de reader staan bij les
3. Eventueel mogen ze zacht overleggen met hun buurman of -vrouw. Loop als docent rond om
vragen te kunnen beantwoorden en de rust in de klas te bewaren.
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Nabespreken les 3
Les twee wordt nabesproken. Als docent beschik je over het antwoordmodel van de reader, houd
deze dus bij de hand. Aan de hand van de voorkennis die hieronder beschreven staat, kun je
eventueel achtergrondinformatie verschaffen.
Les afsluiten
Sluit de les af. Behandel de lesdoelen. Vertel in één zin dat volgende week aandacht wordt besteed
aan culturele vaardigheden.

Benodigde voorkennis docent:
Hofstede, een Nederlandse organisatiepsycholoog, ontwikkelde een model om culturele kenmerken
te kunnen vergelijken en verschillen te verklaren. Verschillen kunnen op deze manier worden
onderscheiden en genuanceerd. Er worden vijf dimensies besproken, waarbij ook aandacht is
besteed tussen de normen en waarden in sociale lagen.
Waar we in de Westerse landen veel waarde hechten aan ‘’iedereen gelijk’’ is dat in sommige
culturen anders. Hofstede noemt machtsafstand als begrip voor mensen die binnen een cultuur zich
makkelijk neer kunnen leggen bij het feit dat de macht ongelijk is verdeeld. Zowel de mensen die
hoog in de hiërarchie zitten als de mensen die laag in de hiërarchie zitten accepteren dit. Japan heeft
een veel grotere machtsafstand dan bijvoorbeeld Zweden en in veel Afrikaanse landen is er ook
veelvuldig sprake van hiërarchie.
Wanneer in een samenleving het groepsbelang zwaarder weegt dan het individuele belang spreken
we van een collectivistische samenleving. Aan de andere kant staat de individualistische
samenleving, waarbij het individu juist voorop staat. Bij de collectivistische samenleving zijn de
familiebanden sterk aanwezig en staat de groep pal voor het individu. Bij een individualistische
samenleving is er grote behoefte aan vrijheid en waardering en is alleen de zeer naaste familie van
invloed op het individu en niet de gehele groep.
Ook onderscheidt Hofstede de verschillen tussen mannen en vrouwen. In sommige samenlevingen is
het belangrijk dat werk voldoening geeft en een mogelijkheid om geld te verdienen is. In andere
culturen is het belangrijk dat er goede relaties zijn. Bij masculiniteit wordt de taakverdeling vaak
gekoppeld aan de sekse; de man jaagt en de vrouw zorgt voor de kinderen en het huishouden.
Femininiteit betekent daarentegen dat voldoening belangrijk is en dat vrouwen ook prima een
mannenberoep kunnen uitoefenen. Nederland wordt gezien als een feminien land, Zuid-Europese
culturen zijn juist weer meer masculien.
Onzekerheidsvermijding is ook één van de vijf dimensies die Hofstede onderscheidt in zijn theorie.
Dit geeft de mate weer waarin een samenleving zich bedreigd voelt door onzekere of onbekende
situaties. In samenlevingen met een hoge onzekerheidsvermijding wordt het leven in veel banen
geleidt, zijn er veel wetten en regels en dus veel bureaucratie. Wanneer er in een samenleving weinig
onzekerheidsvermijding is willen ze het liefst zo min mogelijk wetten en regels.
Als laatste beschrijft Hofstede de korte- en langetermijngerichtheid. Wanneer er veel
langetermijngerichtheid is binnen een samenleving zijn familie, onderwijs en het gezag van mannen
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boven vrouwen belangrijke waardes binnen de samenleving. Wanneer de samenleving vooral
kortetermijn gericht is is er een hoge mate van creativiteit en individualisme. Er is meer gelijkheid
tussen mannen en vrouwen. In Nederland kennen we een kortetermijngerichtheid, in Aziatische
landen komt langetermijngerichtheid veel vaker voor. (Olgers, Otterdijk, Ruijs, de Kievid, & Meijs,
2010)
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Les 4
Lesdoelen:
-

De student kan culturen die in Nederland veel voorkomen benoemen
De student kan cultuurkenmerken van culturen die in Nederland veel voorkomen benoemen
De student kan oplossingen aandragen die gerelateerd zijn aan religie en/of cultuur die in
een gesimuleerde praktijksituatie voorkomen
De student kan advies geven in duidelijk omschreven casussen over cultureel handelen
De student kan de kern van verhalen en/of mythes navertellen

Benodigdheden:
-

Verhaal les 4
Reader les 4

Tijdschema:
Tijd
0-5 minuten
5-10 minuten
10-15 minuten
15-20 minuten
20-30 minuten
30-35 minuten
35-45 minuten
45-50 minuten

Lesactiviteit
Welkom heten studenten
Uitleg geven deze les
Lezen verhaal 4
Nabespreken verhaal 4
Samen lezen tekst in reader les 4
Zelfstandig werken les 4
Nabespreken les 4
Afsluiten les

Uitgewerkte les
Welkom heten studenten
De studenten komen binnen. Heet ze welkom en zorg dat ze op hun plek gaan zitten met de telefoon
in de tas en de tas op de grond. De studenten dienen stil te zijn wanneer je de les begint.
Uitleg geven deze les
Geef korte instructie over deze les, vertel dat er een verhaal wordt gelezen en besproken en dat de
studenten zelfstandig aan de slag gaan in de reader en dat er een instructiemoment is over culturen
die in Nederland voorkomen, de voorkennis hiervoor voor de docent is te vinden onderaan deze les.
Lezen verhaal 3
Deze les wordt verhaal 4 voorgelezen. Deze vind je in bijlage 4: verhaal 4
Nabespreken verhaal 3
Na het voorlezen van verhaal 4 volgt de nabespreking. De vragen die gesteld kunnen worden en de
achtergrond van het verhaal is te vinden in bijlage 4.1: nabespreking bij verhaal 4
Samen lezen tekst in reader les 4
Lees samen de tekst met de studenten. Dit kun je op twee manieren doen. Door de tekst voor te
lezen en de studenten te laten meelezen, of door kort de tekst samen te vatten en daarna de
studenten zelfstandig de tekst te laten lezen.
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Zelfstandig werken les 4
Tijdens het zelfstandig werken, werken de studenten aan de opdrachten die in de reader staan bij les
4. Eventueel mogen ze zacht overleggen met hun buurman of -vrouw. Loop als docent rond om
vragen te kunnen beantwoorden en de rust in de klas te bewaren.
Nabespreken les 4
Les twee wordt nabesproken. Als docent beschik je over het antwoordmodel van de reader, houdt
deze dus bij de hand. Aan de hand van de voorkennis, kun je eventueel achtergrondinformatie
verschaffen.
Les afsluiten
Sluit de les af. Behandel de lesdoelen. Vertel in één zin dat volgende week wederom aandacht wordt
besteed aan culturele vaardigheden.

Benodigde voorkennis docent:
Er is een site waarop van iedere cultuur cultuurkenmerken te vinden zijn op een overzichtelijke
manier. Onderdeel van de eindopdracht is dat studenten hiermee aan de slag gaan, maar ter
voorbereiding op de lessen kun je zelf ook deze website raadplegen.
http://guide.culturecrossing.net/index.php
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Les 5
Lesdoelen:
-

De student kan oplossingen aandragen die gerelateerd zijn aan religie en/of cultuur die in
een gesimuleerde praktijksituatie voorkomen
De student kan door deel te nemen aan een rollenspel aantonen over culturele vaardigheden
te bezitten

Benodigdheden:
-

Teksten rollenspellen

Tijdschema:
Tijd
0-5 minuten
5-10 minuten
10-20 minuten
20-25 minuten
25-35 minuten
35-40 minuten
40-45 minuten
45-50 minuten

Lesactiviteit
Welkom heten studenten
Uitleg geven deze les
Beginnen rollenspel 1
Nabespreken rollenspel 1
Beginnen rollenspel 2
Nabespreken rollenspel 2
Nabespreken gehele les
Afsluiten les

Uitgewerkte les
Welkom heten studenten
De studenten komen binnen. Heet ze welkom en zorg dat ze op hun plek gaan zitten met de telefoon
in de tas en de tas op de grond. De studenten dienen stil te zijn wanneer je de les begint.
Uitleg geven deze les
Geef korte instructie over deze les, vertel dat er twee rollenspellen gespeeld zullen worden en dat
actieve deelname hieraan wordt verwacht van de studenten. Het gaat om de culturele vaardigheden
die worden aangeleerd tijdens deze rollenspellen.
Beginnen rollenspel 1
Zie voor meer informatie over de rollenspellen onderaan deze les.
Nabespreken rollenspel 1
Zie voor meer informatie over de rollenspellen onderaan deze les.
Beginnen rollenspel 2
Zie voor meer informatie over de rollenspellen onderaan deze les.
Nabespreken rollenspel 2
Zie voor meer informatie over de rollenspellen onderaan deze les.
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Nabespreken hele les
Deze tijd is als uitlooptijd, of om nogmaals goed door te spreken wat de studenten hebben geleerd
tijdens de rollenspellen. Wat viel ze op? Wat ging goed? Wat ging minder goed?
Les afsluiten
Sluit de les af. Behandel de lesdoelen. Vertel in één zin dat volgende week gewerkt zal worden aan
de eindopdracht.

Rollenspellen
De studenten vormen groepjes van twee. Eén van de twee speelt tijdens de eerste ronde de patiënt
en de ander de helpende. Tijdens de tweede ronde worden de rollen omgewisseld, zodat iedereen
een keer helpende en patiënt is.
De studenten krijgen allebei een briefje met daarop de informatie over hun rol, die te maken heeft
met cultuur. Zij moeten deze zo goed mogelijk spelen. Aan de helpende de taak om middels gebruik
te maken van culturele vaardigheden, de patiënt zo correct mogelijk te helpen.
Rollenspel 1, rol patiënt
Je bent mevrouw Fatima van 85 jaar. Je woont nog maar twee maanden in Nederland en bent
gevlucht vanuit Syrië. Je bent een strenggelovige Moslima en draagt een hoofddoekje. Je spreekt nog
niet zo goed Nederlands en bent gisteren in een verzorgingshuis komen wonen. Een medewerkster
(vrouwelijk) komt je haar wassen. Je vindt dit wel goed, maar verwacht wel dat ze even met jou
overlegt hoe dat in zijn werk gaat. Je wilt graag zelf je hoofddoek afdoen, maar weet niet zo goed hoe
je dit duidelijk moet maken omdat je nog niet zo goed Nederlands spreekt.
Rollenspel 1, rol medewerkster
Je werkt in een verzorgingstehuis en mevrouw Fatima is net gisteren in het huis komen wonen. Je
bent de eerste die haar gaat wassen. Mevrouw Fatima draagt een hoofddoekje en spreekt nog
helemaal niet zo goed Nederlands. Aan jou de taak om haar haren te wassen op een manier die
prettig is voor mevrouw Fatima.

Rollenspel 2, rol patiënt
Je bent meneer Hoep. Meneer Hoep komt van de Nederlandse Antillen en je hebt een afspraak met
een medewerker om een eindje te gaan lopen. Om 10.00 uur had je de afspraak eigenlijk, maar je
komt pas om 11.15 uur aanlopen. Je bent gewend vanuit je cultuur, dat te laat komen niet zo erg is
en verwacht dan ook dat je gewoon om 11.15 uur nog met de medewerker een rondje kunt lopen.
Rollenspel 2, rol medewerkster
Je ben een medewerker in een verzorgingstehuis en had om 10.00 uur een afspraak om met meneer
Hoep van de Nederlandse Antillen een stukje te gaan lopen. Om 10.30 uur was hij er echter nog niet.
Inmiddels is het 11.15 uur en komt meneer Hoep aanlopen. Hij wil nu met jou lopen, maar jij hebt
een andere afspraak over vijf minuten. Aan jou de taak om deze situatie op te lossen.
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Les 6
Lesdoelen:
-

De student kan kenmerken opnoemen van de vijf grootste wereldreligies.
De student kan de koppeling maken tussen de vijf wereldreligies en eventuele ervaringen op
de stageplek
De student kan beargumenteren waarom een geloof al dan niet bij de student past
De student kan de vijf dimensies van Hofstede benoemen
De student kan de vijf dimensies van Hofstede uitleggen aan de hand van voorbeelden
De student kan de vijf dimensies van Hofstede toepassen door culturen met elkaar te
vergelijken
De student kan culturen die in Nederland veel voorkomen benoemen
De student kan cultuurkenmerken van culturen die in Nederland veel voorkomen benoemen

Benodigdheden:
-

Eindopdracht reader
Toegang tot computers en/of laptops

Tijdschema:
Tijd
0-5 minuten
5-10 minuten
10-45 minuten
45-50 minuten

Lesactiviteit
Welkom heten studenten
Uitleg geven deze les
Zelfstandig werken aan eindopdracht
Afsluiten les

Uitgewerkte les
Welkom heten studenten
De studenten komen binnen. Heet ze welkom en zorg dat ze op hun plek gaan zitten met de telefoon
in de tas en de tas op de grond. De studenten dienen stil te zijn wanneer je de les begint.
Uitleg geven deze les
Geef korte instructie over deze les, vertel dat er gewerkt gaat worden aan de eindopdracht. Dit
kunnen de studenten doen in tweetallen achter een computer of laptop. Geef aan dat je iedere tien
minuten langskomt bij de studenten om vragen te beantwoorden en te kijken hoe het gaat.
Zelfstandig werken aan eindopdracht
De studenten zijn aan het werk met hun eindopdracht. Loop rond, zodat de studenten jou als docent
iedere tien minuten vragen kunnen stellen. Begeleid waar nodig. Wijs de studenten op interessante
culturen waar veel over te vinden is en wijs ze op handige websites. Lees eventueel samen met
studenten de tekst, zodat goed duidelijk is wat er van hen verwacht wordt.
Les afsluiten
Sluit de les af. De lesdoelen worden deze les niet behandeld, omdat de leerdoelen afhankelijk zijn
van de culturen en religies die de studenten kiezen en tegenkomen. Meld dat volgende week de
eindopdracht afgerond wordt en dat in de bufferweek de toets wordt gemaakt.
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Les 7
Lesdoelen:
-

De student kan kenmerken opnoemen van de vijf grootste wereldreligies.
De student kan de koppeling maken tussen de vijf wereldreligies en eventuele ervaringen op
de stageplek
De student kan beargumenteren waarom een geloof al dan niet bij de student past
De student kan de vijf dimensies van Hofstede benoemen
De student kan de vijf dimensies van Hofstede uitleggen aan de hand van voorbeelden
De student kan de vijf dimensies van Hofstede toepassen door culturen met elkaar te
vergelijken
De student kan culturen die in Nederland veel voorkomen benoemen
De student kan cultuurkenmerken van culturen die in Nederland veel voorkomen benoemen

Benodigdheden:
-

Eindopdracht reader
Toegang tot computers en/of laptops

Tijdschema:
Tijd
0-5 minuten
5-10 minuten
10-45 minuten
45-50 minuten

Lesactiviteit
Welkom heten studenten
Uitleg geven deze les
Zelfstandig werken aan eindopdracht
Afsluiten les

Uitgewerkte les
Welkom heten studenten
De studenten komen binnen. Heet ze welkom en zorg dat ze op hun plek gaan zitten met de telefoon
in de tas en de tas op de grond. De studenten dienen stil te zijn wanneer je de les begint.
Uitleg geven deze les
Geef korte instructie over deze les, vertel dat er gewerkt gaat worden aan de eindopdracht. Dit
kunnen de studenten doen in tweetallen achter een computer of laptop. Geef aan dat je iedere tien
minuten langskomt bij de studenten om vragen te beantwoorden en te kijken hoe het gaat.
Zelfstandig werken aan eindopdracht
De studenten zijn aan het werk met hun eindopdracht. Loop rond, zodat de studenten jou als docent
iedere tien minuten vragen kunnen stellen. Begeleid waar nodig. Wijs de studenten op interessante
culturen waar veel over te vinden is en wijs ze op handige websites. Lees eventueel samen met
studenten de tekst, zodat goed duidelijk is wat er van hen verwacht wordt.
Les afsluiten
Sluit de les af. De lesdoelen worden deze les niet behandeld, omdat de leerdoelen afhankelijk zijn
van de culturen en religies die de studenten kiezen en tegenkomen. Meld dat in de bufferweek de
toets wordt afgenomen.
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Bijlage 1: verhaal bij les 1
Een afspraak met de dood
Er was eens een man in de kracht van zijn leven, die op een middag werd bezocht door de dood. ‘Ik
kom om me vast voor te stellen,’ zei de dood. ‘ik ben de dood, aangenaam’.
‘Je komt me toch niet halen?’ vroeg de man verschrikt. ‘Ik ben nog sterk en snel, ik ben nog in de
bloei van mijn leven. Ik heb vrouw en kinderen om voor te zorgen en ik moet nog een heleboel
doen.’
De dood knikte begrijpend ‘Dat weet ik, en pas als het je tijd is zal ik komen om je mee te nemen.’
‘Dat is niet nodig’ zei de man. ‘Als het mijn tijd is, dan kom ik zelf naar je toe, dat zal je de tocht
besparen.’
De dood glimlachte. ‘Als iedereen dat zou doen, zou me dat veel werk schelen. Goed, laten we
afspreken dat jij naar mij toekomt als je klaar bent met je leven.’
De man haalde opgelucht adem en wilde al afscheid nemen. ‘Maar dan moet ik natuurlijk wel zeker
weten dat je ook komt,’ dacht de dood hardop.
‘Je hebt mijn woord,’ zei de man.
‘Ja, je woord… je woord… Weet je wat: ik neem een onderpand mee dat je terugkrijgt zodra je bij me
bent.’
De man wilde niet tegenspreken en ging akkoord, zij het niet van harte.
‘Ik zal iets kleins meenemen. Een stukje van je lichaamskracht. Een klein beetje maar, dat lijkt me wel
voldoende.’ Hij raakte de man even met zijn koude hand aan, en meteen voelde die zich iets minder
vitaal.
De dood groette hem vriendelijk en vertrok.
Tien jaar later kwam de dood weer langs, en de man was verbaasd hem te zien.
‘Hoe gaat het?’ vroeg de dood belangstellend.
‘Ik red me wel, dank je,’ zei de man beleefd. ‘Waar heb ik de eer aan te danken?’
‘Ik vond dat ik toch nog een keer bij je langs moest gaan’ sprak de dood, ‘want waar ik de vorige keer
mee thuiskwam was net iets te weinig om er zeker van te zijn dat je me zelf komt opzoeken als je tijd
daar is. Ik moet echt iets meer van je meenemen.’
‘Had je al iets in gedachten?’
‘Ja, eigenlijk wel,’ zei de dood. ‘Ik dacht aan het kloppen van je hart.’
‘Dat vind ik wel wat veel,’ zei de man. ‘Mijn kinderen zijn inmiddels wel het huis uit, maar ik heb nog
steeds mijn vrouw en mijn werk is nog altijd niet voltooid. Ik kom echt zoals ik heb beloofd.’
‘Goed dan,’ zei de dood, ‘dan neem ik alleen wat haar en wat tanden mee, dat moet wel genoeg zijn.’
Hij raakte de man weer even aan en nam de genoemde zaken mee. De man was allang blij dat hij het
kloppen van zijn hart had mogen behouden en klaagde niet. De dood wenste hem nog een prettige
avond verder en ging weer zijn eigen weg.
Weer tien jaar later kwam de dood voor de derde keer langs, dit keer laat op de avond.
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‘Het spijt me echt,’ zei hij, ‘maar ik moet nog iets van je meenemen. Als ik zie hoe goed je je aanpast
ben ik toch niet zo zeker dat je onze afspraak wel zult nakomen.’
De man knikte begrijpend. Na enig onderhandelen nam de dood hem het licht uit zijn ogen mee.
Toen de dood tien jaar later weer langskwam, midden in de nacht, herkende de man hem aan zijn
stem.
‘Ik ben gekomen om je linkerbeen en een stukje van je geheugen mee te nemen,’ zei de dood. ‘Maar
dat laatste,’ voegde hij er geruststellend aan toe, ‘is niet zo erg, want je krijgt er levendige
herinneringen voor terug, opdat je onze afspraak niet vergeet.’
De man dacht even na en vroeg: ‘Krijg ik wel alle terug?’
‘Zodra je me komt opzoeken ligt alles voor je klaar,’ glimlachte de dood.
‘Ik voel dat mijn tijd bijna gekomen is,’ zei de man. ‘Ik pak mijn spullen en als je even wacht ga ik met
je mee.’
‘Dat is goed,’ zei de dood.
Hij wachtte tot de man klaar was en nam hem mee naar zijn rijk.
Verhaal uit Diversië
(Sprookjes uit de wereldliteratuur , 1997 )

Bijlage 1.1: nabespreking bij verhaal 1
In veel culturen wordt anders met de dood omgegaan. Een mooi voorbeeld hiervan is dit verhaal. In
verschillende landen wordt dit verhaal verteld aan mensen. De volgende vragen kun je aan de hand
van het verhaal stellen in een onderwijsleergesprek:
-

-

-

Wat vind je van dit verhaal?
Wat is de boodschap van dit verhaal volgens jou?
Bij welk type geloof zou dit verhaal passen?
o Eigenlijk bij ieder geloof. Er is niet duidelijk of er reïncarnatie is en er wordt niet over
een Hemel of Paradijs gesproken. De dood is iets positiefs in dit verhaal.
Zijn de mensen die dit verhaal vertellen in hun cultuur bang voor de dood?
o Waarschijnlijk niet. Ze accepteren het ouder worden (‘’de dood’’ neemt steeds meer
af, uiteindelijk vindt de man het welletjes en kiest voor de dood) en zijn niet bang
voor de dood, maar omarmen dat op een gegeven moment juist.
Hoe denk je zelf over de dood?
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Bijlage 2: verhaal bij les 2
De strijd tussen de viervoeters en de zesvoeters
In het struikgewas van het bos kwamen op een mooie dag een poema en een krekel elkaar tegen,
beide koningen van hun volkeren. Ze kregen ruzie over de vraag wie van hen de machtigste was. En
het spreekt vanzelf dat de gevreesde poema, als het grootste dier, zichzelf als sterkste beschouwde.
Maar de krekel zei: ‘Ja, koning van de viervoeters zul je dan wel zijn, maar ik ben de koningin van de
zesvoeters, en wij zijn met ons allen de sterkste.’
De poema brulde: ‘Wat zeg je me daar? Met één klap verpletter ik je.’
De krekel antwoordde: ‘Als jij denkt dat je zo sterk en onoverwinnelijk bent, dan daag ik je uit voor
een gevecht. Kom morgen maar met je viervoetige onderdanen, dan kom ik met mijn zesvoeters en
dan zullen we wel eens zien wie de sterksten zijn.’
‘Goed,’ zei de poema, ‘het is wel een lachertje, maar als je dat zo wilt, dan zullen we jullie
verpletteren en in de grond stampen.’
De volgende dag kwamen alle viervoeters – de jaguars, beren, honden, vossen, lama’s, stieren,
herten, koeien, schapen, hazen en ratten met de poema mee om de zesvoeters te lijf te gaan.
En evenzo kwamen in zwermen de krekels, bijen, hommels, wespen, iguana ’s, chuspi’s, chaka’s en
mieren. Ze vielen van alle kanten de viervoeters aan, van onder en van boven, ze kwamen uit de
grond gekropen en lieten zich uit de boom vallen. En ze beten de viervoeters in hun tong, in hun oren
en in hun ogen zodat ze nauwelijks meer konden zien, horen of ruiken.
En zo pijnlijk en talrijk waren hun beten dat ook de poema’s en de jaguars niet tegen deze aanval
bestand waren en op de vlucht sloegen.
De viervoeters stortten zich vol beten en steken in de dichtstbijzijnde rivier, om de pijn te verlichten.
Maar de insecten bleven heer en meester in het strijdperk en behaalden de overwinning. Want als de
kleinen en zwakken zich aaneensluiten, kan niets en niemand tegen hen op, zeker als zij hun
tegenstanders in aantal zo overtreffen als de zesvoeters de viervoeters.
Verhaal uit Ecuador
(Sprookjes uit de wereldliteratuur , 1997)

Bijlage 2.1: nabespreking bij verhaal 2
In Ecuador wordt dit verhaal verteld op scholen. De volgende vragen kun je aan de hand van het
verhaal stellen in een onderwijsleergesprek:
-

Wat vind je van dit verhaal?
Wat is de boodschap van dit verhaal volgens jou?
Wat zegt dit verhaal over de cultuur in Ecuador?
o In Ecuador is lange tijd een dictator aan de macht geweest. Enkele jaren geleden is er
een staatsgreep gepleegd. Dit verhaal toont aan dat ook degenen die op het eerste
oog zwak aandoen, uiteindelijk verenigd ontzettend sterk kunnen zijn.
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Bijlage 3: verhaal bij les 3
De knagende bever
Ergens heel ver weg, zo ver dat niemand er kan komen, staat een grote totempaal. De totempaal is
zo groot dat de hele wereld erop steunt. Grootvader Witte Bever knaagt al vele eeuwen aan de paal.
Maak hem niet boos, want dan knaagt hij nog harder en de paal ís al bijna half doorgeknaagd. Als de
totempaal omvalt, stort heel de wereld in het bodemloze niets.
Laat ik het nog maar een keer zeggen: maak alsjeblieft Grootvader Witte Bever niet boos. Dood geen
bevers, eet geen bevervlees en draag geen bevervlees en probeer alles op aarde in harmonie te
houden zodat Grootvader Witte Bever op zijn gemak is en niet te hard knaagt.
We willen dat de aarde nog een tijdje blijft bestaan!
Verhaal van de Cheyenne-indianen
(van der Zwan, De knagende bever , 2009 )

Bijlage 3.1: nabespreking bij verhaal 3
Bovenstaand verhaal wordt verteld door de Cheyenne-indianen. De volgende vragen kun je aan de
hand van het verhaal stellen in een onderwijsleergesprek:
-

-

Wat vind je van het verhaal?
Wat is de boodschap van het verhaal?
Wat zegt dit verhaal over de cultuur van de Cheyenne-indianen?
o De Cheyenne-indianen passen goed op de natuur. Dit verhaal is een metafoor voor
de echte wereld. De Cheyenne-indianen willen de aarde behoeden voor iedereen die
de aarde zo vervuilt en slecht met de wereld omgaan.
Wat je vandaag tijdens de les geleerd hebt over de culturele dimensies van Hofstede, hoe zit
het in deze cultuur met de korte of lange termijn, waar is deze cultuur op gericht denk je?
o Ze sparen de aarde voor later, je kunt dus stellen dat ze gericht zijn op lange termijn.
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Bijlage 4: verhaal bij les 4
Een leeuw, een ezel en een vos gaan op jacht
Het was lang droog geweest en de tijden waren slecht. Een leeuw, een ezel en een vos besloten de
handen ineen te slaan en samen te gaan jagen. Zo zouden ze vast meer succes hebben.
Zo gezegd zo gedaan. De ezel droeg de dieren op, de vos versperde de weg en zo liepen alle dieren in
de val waar de leeuw hen opwachtte.
Na enige tijd hadden ze genoeg gevangen. De leeuw droeg de ezel op om de vangst te verdelen. De
ezel verdeelde alles zo eerlijk mogelijk in drie gelijke delen. De leeuw die uiteindelijk alle dieren had
gedood, was het er niet mee eens, doodde de ezel en at hem ter plekke op.
Daarop beval hij de vos om alles te verdelen. De vos legde een grote stapel neer voor de leeuw en
hield maar een klein beetje voor zichzelf.
‘Wat heeft jou zo leren verdelen?’ vroeg de leeuw verbaasd. Waarop de vos antwoordde: ‘Het lot van
de ezel.’
Rumi, een verhaal van Aesopus, Griekenland, 6e eeuw v.Chr..
(van der Zwan, Een leeuw, een ezel en een vos gaan op jacht , 2009 )

Bijlage 4.1: nabespreking bij verhaal 4
Bovenstaand verhaal wordt verteld in Griekenland. De volgende vragen kun je aan de hand van het
verhaal stellen in een onderwijsleergesprek:
-

Wat vind je van dit verhaal?
Wat is de boodschap van dit verhaal volgens jou?
Als we de culturele dimensies van Hofstede er bij pakken, hoe zit het in deze cultuur met
machtsafstand?
o Het is de vos al snel duidelijk dat de leeuw de baas is. Hij past zich snel aan en hij is
duidelijk ondergeschikt aan de leeuw, omdat de vos bang is hetzelfde lot te
ondergaan als de ezel.
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Toets
Op de volgende pagina is de toets te vinden voor aan het einde van de periode. Dit cijfer telt voor de
helft mee, de andere helft van de beoordeling wordt bepaald door de eindopdracht. Beide
opdrachten moeten met minimaal een voldoende worden afgesloten.
De studenten krijgen voor hun toets een cijfer. Hieronder is de puntenverdeling zichtbaar. Bij de
vragen 1 t/m 7 zijn twee punten te verdelen. Bij de vragen 8 t/m 11 zijn vier punten te verdelen.
Vraag
1

2

1 punt
Benoemt 3 of 4
wereldreligies
juist
-

3

-

4

Er is één juiste
dimensie
genoemd
Het voorbeeld is
een beetje
concreet
Twee culturen
juist opgenoemd
Eén
cultuurkenmerk
juist opgenoemd
Vaag duidelijk
wat het verhaal
was

5

6
7

11

2 punten
Benoemt alle vijf
de wereldreligies
juist
Het goede
antwoord is
opgeschreven
Het goede
antwoord is
opgeschreven
Er zijn twee juiste
dimensies
genoemd
Het voorbeeld is
concreet en
duidelijk
Drie culturen juist
opgenoemd
Twee
cultuurkenmerken
juist opgenoemd
Duidelijk wat het
verhaal was

3 punten
-

4 punten
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vage
onderbouwing
van het verhaal

Duidelijke
onderbouwing
van het verhaal

Vraag 8 t/m 10 wordt als volgt beoordeeld. Wanneer er begrip getoond wordt t.a.v. de cultuur, levert
dit standaard één punt op. Hoe passender de oplossing bij de casus, hoe meer punten. Maximaal vier
punten te besteden.
Hieronder volgt de omzettingstabel van aantal punten naar het cijfer van de student.
Aantal punten
0 of 1
3
6
8
10
12
14
16
18

Cijfer
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Aantal punten
2
4 of 5
7
9
11
13
15
17
19
59

Cijfer
1,5
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
8,5
9,5

20

10

20

60

10

Schrijf je antwoorden op het antwoordenblad. Schrijf niet op dit vel papier.
Schrijf duidelijk en in correct Nederlands.

Kennisvragen
1. Benoem de vijf wereldreligies.
2. Welk geloof van de vijf wereldreligies is de oudste?
3. Welk geloof van de vijf wereldreligies heeft de meeste aanhangers wereldwijd?
4. Machtsafstand is één van de vijf dimensies van Hofstede. Noem er nog twee.
5. Kies één van de vijf dimensies van Hofstede en noem hierbij een concreet voorbeeld in de
Nederlandse cultuur.
6. Noem minimaal drie culturen die veel voorkomen in Nederland.
7. Noem twee cultuurkenmerken van een cultuur die veel voorkomt in Nederland, de Nederlandse
cultuur zelf telt niet.
Casussen
8. Je bent net nieuw op je stage in een verzorgingstehuis. Eén van de cliënten draagt een
hoofddoekje. Jij, als vrouw, wilt haar haren gaan wassen. Hoe pak je dit aan?
9. Op je stage in het verzorgingstehuis heb je een afspraak met een Antilliaanse meneer. Jullie
zouden om 10.00 uur een rondje gaan lopen, maar hij is er om 10.30 uur nog niet. Om 11.15 komt hij
naar je toe en zegt dat hij een afspraak met jou heeft. Hij is inmiddels ruim een uur te laat en je heb
over vijf minuten een andere afspraak. Hoe pak je dit aan?
10. Iedere keer wanneer je naar mevrouw Tukay toegaat, komt ze heel dicht in jouw persoonlijke
ruimte. Je vindt dit niet prettig en je wilt dat ze iets meer afstand van je neemt, ook al vind je haar
wel heel aardig. Hoe pak je dit aan?
Verhalenvraag
11. Tijdens de lessen zijn veel verhalen verteld over culturen en culturele mythes. Welk verhaal is jou
het beste bijgebleven? Leg uit waarom. In je antwoord moet duidelijk naar voren komen dat je nog
weet waar het verhaal over gaat.
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Antwoordmodel toets
Schrijf je antwoorden op het antwoordenblad. Schrijf niet op dit vel papier.
Schrijf duidelijk en in correct Nederlands.

Kennisvragen
1. Benoem de vijf wereldreligies.
Hindoeïsme, Boeddhisme, Jodendom, Christendom en Islam
2. Welk geloof van de vijf wereldreligies is de oudste?
Hindoeïsme
3. Welk geloof van de vijf wereldreligies heeft de meeste aanhangers wereldwijd?
Christendom
4. Machtsafstand is één van de vijf dimensies van Hofstede. Noem er nog twee.
Gericht op ik of gericht op groep, rolverdeling mannen en vrouwen, angst voor het
onbekende en/of gericht op korte of lange termijn
5. Kies één van de vijf dimensies van Hofstede en noem hierbij een concreet voorbeeld in de
Nederlandse cultuur.
Naar eigen inzicht docent
6. Noem minimaal drie culturen die veel voorkomen in Nederland.
Naar eigen inzicht docent, maar bijvoorbeeld: Marokkaans, Turks, Antilliaans, Syrisch
7. Noem twee cultuurkenmerken van een cultuur die veel voorkomt in Nederland, de Nederlandse
cultuur zelf telt niet.
Naar eigen inzicht docent, maar bijvoorbeeld: persoonlijke ruimte, indirecte communicatie
Casussen
8. Je bent net nieuw op je stage in een verzorgingstehuis. Eén van de cliënten draagt een
hoofddoekje. Jij, als vrouw, wilt haar haren gaan wassen. Hoe pak je dit aan?
Naar eigen inzicht docent, maar bijvoorbeeld: je overlegt met de mevrouw wat ze zelf prettig
vindt, wanneer de vrouw erg slecht is, kun je ook met collega’s overleggen. Toon respect voor de
cultuur van de mevrouw.
9. Op je stage in het verzorgingstehuis heb je een afspraak met een Antilliaanse meneer. Jullie
zouden om 10.00 uur een rondje gaan lopen, maar hij is er om 10.30 uur nog niet. Om 11.15 komt hij
naar je toe en zegt dat hij een afspraak met jou heeft. Hij is inmiddels ruim een uur te laat en je heb
over vijf minuten een andere afspraak. Hoe pak je dit aan?
Naar eigen inzicht docent, maar bijvoorbeeld: geef aan dat jullie om 10.00 uur een afspraak
hadden en dat jij op hem gewacht hebt. Maak een nieuwe afspraak en benadruk dat hij dan echt op
tijd moet komen. Word niet boos, maar wees wel duidelijk in je reactie.
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10. Iedere keer wanneer je naar mevrouw Tukay toegaat, komt ze heel dicht in jouw persoonlijke
ruimte. Je vindt dit niet prettig en je wilt dat ze iets meer afstand van je neemt, ook al vind je haar
wel heel aardig. Hoe pak je dit aan?
Naar eigen inzicht docent, maar bijvoorbeeld: toon begrip voor haar situatie, maar bespreek
je probleem met de vrouw. Leg rustig uit dat je haar erg aardig vindt, maar dat je behoefte hebt aan
iets meer persoonlijke ruimte.
Verhalenvraag
11. Tijdens de lessen zijn veel verhalen verteld over culturen en culturele mythes. Welk verhaal is jou
het beste bijgebleven? Leg uit waarom. In je antwoord moet duidelijk naar voren komen dat je nog
weet waar het verhaal over gaat.
Naar eigen inzicht docent. Kijk goed of de student zich het verhaal ook nog echt herinnert.
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Verantwoording lessenserie
Er is getracht de verantwoording van de lessenserie zo overzichtelijk mogelijk te maken. Er is voor
gekozen niet iedere keer opnieuw te verklaren waarom bijvoorbeeld een lesopening nuttig is. Om
het overzichtelijk te houden is er wel voor gekozen alle onderwerpen te behandelen zoals die in
chronologische volgorde voorkomt. Er wordt begonnen met les één en geëindigd met les zeven.
Leerdoelen
De leerdoelen die zijn opgesteld zijn voorzien van het OBIT-model, waarin leerdoelen worden
geclassificeerd in diepgang. De vier opties van OBIT zijn: onthouden, begrijpen, integreren en
toepassen. Daarnaast worden vaardigheden gebruikt als verantwoording van de leerdoelen die als
doel het aanleren van een vaardigheid hebben. Hieronder een overzicht van de verschillende
classificaties per leerdoel.
-

De student kan kenmerken opnoemen van de vijf grootste wereldreligies (onthouden)
De student kan de koppeling maken tussen de vijf wereldreligies en eventuele ervaringen op
de stageplek (toepassen)
De student kan beargumenteren waarom een geloof al dan niet bij de student past
(toepassen)
De student kan de vijf dimensies van Hofstede benoemen (onthouden)
De student kan de vijf dimensies van Hofstede uitleggen aan de hand van voorbeelden
(begrijpen)
De student kan de vijf dimensies van Hofstede toepassen door culturen met elkaar te
vergelijken (begrijpen, toepassen)
De student kan culturen die in Nederland veel voorkomen benoemen (onthouden)
De student kan cultuurkenmerken van culturen die in Nederland veel voorkomen benoemen
(onthouden)
De student kan oplossingen aandragen die gerelateerd zijn aan religie en/of cultuur die in
een gesimuleerde praktijksituatie voorkomen (integreren)
De student kan advies geven in duidelijk omschreven casussen over cultureel handelen
(toepassen)
De student kan door middel van deel te nemen aan een rollenspel aantonen over culturele
vaardigheden te bezitten (integreren)
De student kan de kern van verhalen en/of mythes navertellen (onthouden, begrijpen)

(Olgers, van Otterdijk, Ruijs, de Kievid, & Meijs, Lesvoorbereiding: beginsituatie en leerdoelen, 2010)

Welkom heten
Welkom heten van studenten is essentieel voor het maken van contact met je studenten. Dit contact
beïnvloedt de rest van de les en de effectiviteit van de les. Je opent een les goed door studenten bij
hun naam te noemen, iets positiefs en persoonlijks te zeggen, geïnteresseerd te zijn, rond te lopen
en gesprekjes aan te gaan en duidelijk zichtbaar te zijn in de klas. (Slooter, De gastheer: de les starten
, 2009)
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Korte uitleg
Een goede uitleg is essentieel voor het verloop van de les. Een korte uitleg, met name voor mbostudenten, zorgt er voor dat studenten hun aandacht nog vast kunnen houden en zij niet snel
verveeld raken. Een pakkende opening is daarbij van groot belang om de aandacht vast te houden.
Een goede uitleg is kort, krachtig en duidelijk. Naast een uitleg in lesstof, is ook instructie voor de rest
van de les en het verloop daarvan onderdeel van de uitleg. Dit kan goed gedaan worden door het
WHHTUK-model. Dit model zorgt er voor dat studenten ten alle tijden goed duidelijk hebben wat ze
moeten doen en wat er van hen verwacht wordt. (Berben & van Teeseling, Differentiëren in
instructie , 2014)

0-meting
Het aanbieden van een nulmeting heeft verschillende voordelen. Zo kun je de
ontwikkelingsvoortgang of leervorderingen bijhouden en kun je het leereffect van een bepaalde
aanpak testen. De inhoud van de vragen moet wel zijn afgestemd op de uiteindelijke doelen, zodat
naderhand goed te beoordelen is wat het leereffect daadwerkelijk is. (van der Donk & van Lanen,
2013)

Verhaal vertellen
Naast dat het vertellen van mythes en verhalen van bepaalde culturen een ontwerpeis is voor dit
didactische ontwerp, om aandacht te besteden aan de diepere laag van het ui-model, wordt er in
deze verantwoording ingegaan op de keuze om verhalen voor te lezen.
Als eerste blijkt uit ervaring dat mbo-studenten op niveau twee moeite hebben met het lezen en
begrijpen van (lange) teksten. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat wanneer studenten worden
voorgelezen, zij veel meer oppikken dan wanneer zij het zelf moeten lezen. Ook heeft het een
positief effect op hun taalontwikkeling. (Tordoir & Kroon)

Nabespreking
Het nabespreken van het verhaal draagt bij aan de beklijving van de informatie in de hersenen van de
student. Door verdiepende vragen te stellen aan de hand van het verhaal wordt de tekst beter
begrepen en kan de nieuw opgedane informatie worden gekoppeld aan de reeds bestaande
voorkennis. (Ebbens & Ettekoven, 2010 )

Les afsluiten
Het afsluiten van de les wordt gezien als wederom een belangrijk deel van de les. Dit is de fase van
reflecteren op het proces en de inhoud van de les. De docent vangt de aandacht en bespreekt de
leerdoelen voor deze les. Hierdoor wordt de kennis weer even teruggehaald en blijft deze langer
hangen in de hersenen. Door samen te laten vatten wordt het weer herhaald, zodat de kans op
betere verwerking van de nieuwe kennis groter is. Door aan te geven wat de studenten de volgende
les kunnen verwachten, kunnen zij zich hierop voorbereiden. (Slooter, De leraar als afsluiter , 2009)
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Zelfstandig werken
Zelfstandig werken is een goed lesonderdeel. De verwerking van de nieuwe informatie wordt op deze
manier goed gedaan en de studenten kunnen meteen de informatie toepassen in een oefening. Door
herhalingen toe te passen in de opdrachten, leren de studenten de informatie op verschillende
manieren toe te passen. Het zelfstandig werken geeft daarnaast een moment van rust in de les,
doordat de studenten niet gefocust hoeven zijn op de docent, geeft ze dat ruimte om bezig te zijn.
(Ebbens & Ettekoven, 2013)

Casussen
Door het gebruik van casussen leren studenten de informatie te koppelen aan de praktijk in een
drempelloze omgeving. De studenten kunnen oefenen in een realistische setting, maar wel op een
veilige manier. Door casussen te behandelen ben je bezig met het toepassen van kennis volgens het
OBIT-model. Dit leidt tot een diepere verdieping op de inhoud van de lesstof en daardoor zijn de
studenten beter toegerust om de culturele vaardigheden uiteindelijk aan te leren. (Olgers, van
Otterdijk, Ruijs, de Kievid, & Meijs, Lesvoorbereiding: beginsituatie en leerdoelen, 2010)

Rollenspel
Uit onderzoek blijkt dat het uitvoeren van een rollenspel bijdraagt aan de integratie van de te leren
kennis. Een rollenspel zorgt er voor dat studenten kunnen oefenen binnen een vertrouwde omgeving
met datgene wat zij recentelijk hebben geleerd. Zeker voor het aanleren van vaardigheden is het
spelen van een rollenspel een ideaal middel om tot leren te komen. Een rollenspel blijkt tot drie keer
effectiever dan het aanleren vanuit de theorie van vaardigheden. (Smit, 1995)

Eindopdracht
De eindopdracht wordt gekenmerkt door enerzijds afgebakende kaders, maar anderzijds uit
keuzevrijheid. Deze combinatie maakt het mogelijk dat studenten op hun eigen niveau kunnen
werken aan de gestelde leerdoelen, zonder dat er een verschil is binnen de eindopdracht.
Keuzevrijheid maakt dat studenten nieuwsgieriger zijn naar de opdracht, gemotiveerder zijn en het
idee hebben zelf eigenaar te zijn van het eindproduct. Het stellen van kaders wordt anderzijds gezien
als positief, zodat de studenten richting krijgen voor de te maken eindopdracht. (Berben & van
Teeseling, Differentiëren: zo begint u, 2014)

Toets
Toetsen is de manier om te testen wat het leerresultaat van studenten is. Een toetsvraag is pas
effectief wanneer het gekoppeld is aan de leerdoelen. Het is dan ook belangrijk om een toets te
maken aan de hand van de leerdoelen in plaats van andersom, op deze manier blijft het leerdoel de
leidraad voor de lessen en niet het behalen van de toets. De toets in dit didactisch ontwerp is dan
ook pas tot stand gekomen aan het einde van de ontwerpcyclus. (Olgers, van Otterdijk, Ruijs, de
Kievid, & Meijs, Toetsen bij maatschappijleer , 2010 )

66

Bibliografie docentenhandleiding
Berben, M., & van Teeseling, M. (2014). Differentiëren in instructie . In M. Berben, & M. van
Teeseling, Differentiëren is te leren! (p. 41). Amersfoort: CPS Onderwijsontwikkeling en
advies .
Berben, M., & van Teeseling, M. (2014). Differentiëren: zo begint u. In M. Berben, & M. Teeseling,
Differentiëren is te leren! (pp. 29-39). Amersfoort: CPS Onderwijsontwikkeling en advies.
Ebbens, S., & Ettekoven, S. (2010 ). Effectief leren in de les . In S. Ebbens, & S. Ettekoven, Effectief
leren (p. 29). Houten : Noordhoff Uitgevers bv Groningen .
Ebbens, S., & Ettekoven, S. (2013). Effectief Leren . Groningen: Noordhoff Uitgevers B.V. .
Olgers, T., Otterdijk, R., Ruijs, G., de Kievid, J., & Meijs, L. (2010). Een pluriforme samenleving . In T.
Olgers, R. Otterdijk, G. Ruijs, J. de Kievid, & L. Meijs, Handboek vakdidactiek maatschappijleer
(pp. 321-349). Amsterdam : Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijleervakken en
Instituut voor Publiek en Politiek .
Olgers, T., van Otterdijk, R., Ruijs, G., de Kievid, J., & Meijs, L. (2010 ). Toetsen bij maatschappijleer .
In T. Olgers, R. van Otterdijk, G. Ruijs, J. de Kievid, & L. Meijs, Handboek vakdidactiek
maatschappijleer (pp. 210-215). Amsterdam : Landelijk Expertisecentrum Mens- en
Maatschappijvakken en Instituut voor Publiek en Politiek .
Olgers, T., van Otterdijk, R., Ruijs, G., de Kievid, J., & Meijs, L. (2010). Lesvoorbereiding: beginsituatie
en leerdoelen. In T. Olgers, R. van Otterdijk, G. Ruijs, J. de Kievid, & L. Meijs, Handboek
vakdidactiek maatschappijleer (pp. 139-163). Amsterdam: Landelijk Expertisecentrum Mensen Maatschappijvakken en Instituut voor Publiek en Politiek .
Schouten, H. (2015 ). De vijf religies van de wereld . Utrecht : Uitgeverij Ten Have .
Slooter, M. (2009). De gastheer: de les starten . In M. Slooter, De vijf rollen van de leraar (pp. 21-23).
Amersfoort : CPS Onderwijsontwikkeling en advies .
Slooter, M. (2009). De leraar als afsluiter . In M. Slooter, De vijf rollen van de leraar (pp. 97-98 ).
Amersfoort : CPS Onderwijsontwikkeling en advies .
Smit, G. (1995). De beoordeling van professionele gespreksvaardigheden: constructie en evaluatie van
rollenspel-, video- en schriftelijke toetsen . Groningen : Uitgeverij H. Nelissen .
Sprookjes uit de wereldliteratuur . (1997 ). Een afspraak met de dood . In Een wereld vol sprookjes
(pp. 20-22). Rijswijk : Uitgeverij Elmar BV .
Sprookjes uit de wereldliteratuur . (1997). De strijd tussen de viervoeters en de zesvoeters . In Een
wereld vol sprookjes (pp. 22-23). Rijswijk : Uitgeverij Elmar BN .
Tordoir, H., & Kroon, H. (sd). De kracht van interactief voorlezen in het voortgezet onderwijs: elke
docent kan het leren! . Vierentwintigste conferentie schoolvak Nederlands , (pp. 47-51).
van der Donk, C., & van Lanen, B. (2013). Bevragen . In C. van der Donk, & B. van Lanen,
Praktijkonderzoek in de school (pp. 212-214 ). Bussum : Uitgeverij Coutinho .
van der Hoek, B., Keissen, H., Nieuweling, H., Pauw, I., Wilschut, A., & Knepers, L. (2012). Inleiding . In
B. van der Hoek, H. Keissen, H. Nieuweling, I. Pauw, A. Wilschut, & L. Knepers,
Burgerschapsvorming en de maatschappijvakken (p. 2). Amsterdam : Landelijk
Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken .
67

van der Zwan, W. (2009 ). De knagende bever . In W. van der Zwan, Hoe de apen Boeddha vereerden
(pp. 26-27). Haarlem : Uitgeverij Altamira-Becht BV .
van der Zwan, W. (2009 ). Een leeuw, een ezel en een vos gaan op jacht . In W. van der Zwan, Hoe de
apen Boeddha vereerden (pp. 53-55 ). Haarlem : Uitgeverij Altamira-Becht BV .

68

Naam:
Klas:

Studentenreader culturen en religies

Opleiding Dienstverlening

Gemaakt door: Jannemijn Baars
ROC Friese Poort
69

Opleiding Dienstverlening

Inhoud
Agenda................................................................................................................................................... 71
Les 1: Voorbereiden op de periode ....................................................................................................... 72
Les 2: Introductie: religies ..................................................................................................................... 73
Les 3: Introductie: culturen ................................................................................................................... 77
Les 4: Culturele vaardigheden ............................................................................................................... 81
Les 5: Culturele vaardigheden ............................................................................................................... 83
Les 6 en les 7: Eindopdracht .................................................................................................................. 84
Beoordelingsformulier........................................................................................................................... 85

70

Agenda
Week

Wat

1

Voorbereiding op de periode

2

Introductie: religies

3

Introductie: culturen

4

Culturele vaardigheden

5

Culturele vaardigheden

6

Werken aan de eindopdracht

7

Werken aan de eindopdracht

71

Les 1: Voorbereiden op de periode
Deze periode gaan we het hebben over culturele vaardigheden.
Culturele vaardigheden zijn erg belangrijk voor jou: tijdens je stage of wanneer je straks een baan
hebt kun je mensen tegenkomen die een andere cultuur gewend zijn dan jij. In deze periode gaan
we het hebben over culturele verschillen en religies. Aan het einde van de periode maak je een
eindopdracht en die lever je in. Samen met een korte toets vormt dat de eindbeoordeling van deze
periode.
We beginnen deze periode met het maken van een soort toets. Dat is misschien een beetje gek,
maar op deze manier kun je heel gemakkelijk zien wat je allemaal hebt geleerd tijdens deze
periode. Hieronder staan de vragen die je moet beantwoorden. Aan het einde van de les scheur je
deze pagina uit deze reader en geef je deze aan de docent. Je krijgt geen cijfer op deze ‘’toets’’, je
kunt hierbij dan ook geen fouten maken. Het is puur bedoeld om een beeld te krijgen van hoeveel
jij al weet van de onderwerpen die we deze periode gaan bespreken.

Naam:………………………………………………Klas:………..
1. Ik ken de volgende religies:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
2. De vijf wereldreligies zijn:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
3. Leg uit wat cultuur is:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
4. Welke culturen komen veel voor in Nederland?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
5. Noem een paar cultuurkenmerken op die Nederland heeft.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

72

Les 2: Introductie: religies
Wat kun je deze les verwachten?

 Je leert over de vijf grootste religies van de wereld
 Je zoekt op welke kenmerken deze religies hebben
 Je bedenkt welke religies er nog meer zijn

Er zijn veel verschillende religies op deze wereld. Misschien geloof jij wel in een God, terwijl jouw
klasgenoot gelooft dat er niks is als je doodgaat. Weer een andere klasgenoot gelooft misschien in
Allah en weer een ander weet eigenlijk niet zo goed wat hij gelooft.
Al deze verschillende meningen moeten wel samen kunnen wonen op één wereld, en dat is soms
best lastig. Er zijn veel oorlogen (geweest) die te maken hadden met verschillende geloven, denk
bijvoorbeeld aan de oorlog die er in Syrië is. Daar strijden verschillende groepen tegen elkaar.
Sommige groepen in Syrië hebben een ander geloof, dan strijden Christenen en Moslims
bijvoorbeeld tegen elkaar. Maar er zijn ook groepen die allebei aanhangers van de Islam zijn, maar
toch tegen elkaar vechten. Ook binnen de verschillende religies zijn dus veel verschillen mogelijk.
In deze les ga je op zoek naar de vijf grootste religies van de wereld. Je zoekt naar kenmerken van
deze religies en schrijft deze op. Dit doe je aan de hand van de opdrachten die hieronder beschreven
zijn.
Opdracht 1
Welke vijf religies zijn de grootste ter wereld?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Welk geloof is het allergrootst op de hele wereld? En hoeveel mensen geloven in dat geloof?
Grootste geloof:..............................................................................................................................
Aantal gelovigen op de wereld:......................................................................................................
Wel geloof is het allergrootst in Nederland? En hoeveel Nederlanders geloven in dat geloof?
Grootste geloof Nederland:............................................................................................................
Aantal gelovigen in Nederland:......................................................................................................
Zie jij jezelf als een gelovige? Waarom wel of waarom niet?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Bij opdracht 2 vul je een schema in. Van alle vijf de grote geloven die je bij opdracht 1 hebt
opgezocht, geef je in de tabel hieronder per geloof kort antwoord op de volgende vragen:
-

In wat voor soort God of leider geloven de aanhangers van dit geloof?
Hoeveel aanhangers van dit geloof zijn er wereldwijd?
Wat gebeurt er na de dood volgens dit geloof?
Wanneer is dit geloof ontstaan?
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-

Is er een heilig boek, en zo ja, hoe heet dat boek?
Welke leefregels zijn er bij dit geloof?

Opdracht 2
Geloof

Soort God of
leider

Hoeveelheid
aanhangers

Na de dood

Ontstaan
geloof

Heilige boek

Leefregels

Bij opdracht 3 ga je kijken naar jezelf. Per geloof geef je aan of je iemand kent die aanhanger is van
dat geloof en of je zelf wel of niet zou kunnen geloven wat zij geloven. Aan het einde van de opdracht
geef je aan of je nog meer geloven kent die niet zo groot zijn als de vijf die behandeld zijn in deze les,
maar wel bestaan.
Opdracht 3
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Geloof 1: ................................................................................................................................
Ken je mensen die aanhanger zijn van dit geloof?
..................................................................................................................................................
Zou je zelf kunnen in dit geloof kunnen geloven? Waarom wel of waarom niet?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Geloof 2: ................................................................................................................................
Ken je mensen die aanhanger zijn van dit geloof?
..................................................................................................................................................
Zou je zelf kunnen in dit geloof kunnen geloven? Waarom wel of waarom niet?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Geloof 3: ................................................................................................................................
Ken je mensen die aanhanger zijn van dit geloof?
..................................................................................................................................................
Zou je zelf kunnen in dit geloof kunnen geloven? Waarom wel of waarom niet?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Geloof 4: ................................................................................................................................
Ken je mensen die aanhanger zijn van dit geloof?
..................................................................................................................................................
Zou je zelf kunnen in dit geloof kunnen geloven? Waarom wel of waarom niet?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Geloof 5: ................................................................................................................................
Ken je mensen die aanhanger zijn van dit geloof?
..................................................................................................................................................
Zou je zelf kunnen in dit geloof kunnen geloven? Waarom wel of waarom niet?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Andere geloven
Welke geloven ken je nog meer, die niet zijn genoemd tijdens deze les? En wat weet je van dat
geloof?
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Wat heb je geleerd tijdens deze les?
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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Les 3: Introductie: culturen
Wat kun je deze les verwachten?

 Je leert verschillende culturen te vergelijken
 Je gaat kijken naar de cultuurkenmerken van je eigen
cultuur
 Je leert wat cultuur is

Er zijn ontelbaar veel culturen op deze wereld. Cultuur gaat over alles wat mensen maken, denken en
doen. Cultuur is de ontwikkeling van een groep mensen door het ontstaan van gebruiken. Dit houdt
in dat mensen bijvoorbeeld hetzelfde doen in bepaalde situaties.
Cultuur gaat over de normen en waarden, het eten wat de mensen eten, de taal die de mensen
spreken, helden en bijvoorbeeld de rituelen (dit zijn gebruiken, dingen die veel mensen doen in een
bepaalde situatie). Een voorbeeld van de Nederlandse cultuur is dat we elkaar drie zoenen geven
wanneer iemand jarig is, in andere culturen geven ze bijvoorbeeld een hand, of maar twee zoenen.
Wanneer jij over een tijdje slaagt voor je opleiding, hangen je ouders waarschijnlijk een vlag met je
tas aan het huis, dit is een typisch voorbeeld van een cultuurkenmerk in de vorm van rituelen.
Geert Hofstede is een man die veel onderzoek gedaan heeft naar verschillende culturen. Naar
aanleiding van deze onderzoeken stelde hij vijf dimensies vast, die je kunnen helpen bij het
vergelijken van culturen.
Machtsafstand
Dit geeft aan hoeveel afstand er is tussen de verschillende lagen in de samenleving. Is er veel
ongelijkheid bij de mensen? Kun je makkelijk invloed uitoefenen, bijvoorbeeld via de politiek, of is
dat alleen weggelegd voor de elite?
Gericht op ik of gericht op de groep
Kijkt iedereen in de samenleving naar het belang van zichzelf, of wordt er vooral gekeken naar het
belang van de hele samenleving?
Mannen en vrouwen
Zijn mannen en vrouwen gelijk, of zijn er duidelijke rolverdelingen?
Angst voor het onbekende
Zijn mensen heel blij met de wetten en regels in de samenleving? Wanneer dit zo is zijn de mensen
meestal bang voor onzekerheid. Sommige landen hebben heel veel wetten en regels en treden
streng op, andere landen zijn juist niet zo streng en hebben weinig wetten en regels.
Korte of lange termijn
Als de samenleving gericht is op de toekomst zullen de mensen veel plannen, sparen, hebben ze
doorzettingsvermogen en zijn ze gedreven. Wanneer de samenleving gericht is op de lange termijn
hechten mensen veel waarde aan tradities en zijn ze vooral bezig met het hier en nu.
Opdracht 1
Wanneer je naar de tekst op de vorige pagina kijkt, kun je verschillende culturen makkelijker
vergelijken. We gaan eerst kijken naar je eigen cultuur. Vul onderstaande vragen in aan de hand van
jouw ervaringen in je eigen cultuur.
Is er veel machtsafstand of juist weinig? En hoe merk je dat?
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.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Is jouw cultuur gericht op het individu (gericht op ik), of op de groep? En hoe merk je dat?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Zijn mannen en vrouwen gelijk? En hoe merk je dat?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Zijn er veel wetten en regels waar mensen zich aan moeten houden, of juist niet? En hoe merk je
dat?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Is jouw cultuur gericht op de korte of de lange termijn? En hoe merk je dat?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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Opdracht 2
Hieronder staan twee verschillende culturen beschreven. Per cultuur geef je kort aan hoe het zit met
de vijf dimensies die Hofstede heeft bedacht en waaraan je dat kunt zien.
Aboriginals
Aboriginals zijn mensen die in Australië leven en een hele eigen cultuur hebben. De mannen gaan op
jacht en de vrouwen verzamelen vruchten en verbouwen groentes. Een stam bestaat uit een raad
van ouderen die toezicht houden op de (gedrags)regels. Al het eten dat wordt verzameld wordt op
één grote hoop gelegd en eerlijk verdeeld.
Machtsafstand:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Gericht op ik of gericht op de groep:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Mannen en vrouwen:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Angst voor het onbekende:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Korte of lange termijn:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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Korowai
De Korowai stam is een stam met mensen die heel hoog in boomhutten leven. Tot 1970 wisten zij
niet dat er ook andere volken bestonden. Iedereen in het dorp heeft zijn of haar eigen taak, iedereen
is gelijk en alles wat wordt verzameld (bijvoorbeeld eten en drinken) wordt gedeeld met de hele
groep. Er zijn eigenlijk geen (geschreven) regels. De Korowai zorgen ervoor dat ook hun kleinkinderen
nog kunnen leven en gaan zuinig om met de natuur en hun leefwereld.
Machtsafstand:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Gericht op ik of gericht op de groep:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Mannen en vrouwen:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Angst voor het onbekende:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Korte of lange termijn:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Wat heb je geleerd tijdens deze les?
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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Les 4: Culturele vaardigheden
Misschien heb je op jouw stage al wel eens te maken gehad met verschillende culturen. In deze les
gaan we leren hoe je om kunt gaan met verschillende culturele vaardigheden. Dit doen we aan de
hand van casussen en oefeningen. Deze les gaan we met name aan de slag met casussen. Tijdens de
volgende les gaan we door middel van rollenspellen oefenen.
Voordat we bezig gaan met casussen, vergelijken we een aantal culturen die je wellicht al tegen bent
gekomen op je stage of waarschijnlijk zult tegenkomen als je straks werkt. We gaan kijken naar wat
gebruikelijk is binnen die cultuur en wat jij als medewerker het beste kunt doen als je met iemand te
maken krijgt die een ander geloof of andere cultuur heeft dan jijzelf.
Marokkaanse cultuur
Binnen de Marokkaanse cultuur in Nederland gaat het er soms wat anders aan toe dan bij de
Nederlandse cultuur. Veel Marokkaanse Nederlanders zijn Moslim, sommige vrouwen dragen
daarom een hoofddoek en eten is een belangrijk onderdeel van het gezinsleven.
In de communicatie zijn Marokkanen voorzichtig en indirect. Direct zijn wordt gezien als
gezichtsverlies en een schande voor de familie. Wanneer je feedback wilt geven aan iemand, dien je
dat persoonlijk en onder vier ogen te doen, het is niet geaccepteerd iemand in het openbaar aan te
spreken op zijn of haar gedrag.
Vanwege het geloof is het niet altijd toegestaan om als man zijnde een vrouw aan te raken. Overleg
dit altijd met de vrouw zelf, zeker wanneer het bijvoorbeeld op je stage of werk gebeurt. Bespreek
met collega’s hoe je het beste om kunt gaan met iemand die niet door mannen aangeraakt wil
worden.
Turkse cultuur
Binnen de Turkse cultuur in Nederland gaat het er soms ook wat anders aan toe dan bij de
Nederlandse cultuur. Veel Turkse Nederlanders zijn Moslim, sommige vrouwen dragen daarom een
hoofddoek. Ook binnen de Turkse cultuur is eten belangrijk binnen het gezinsleven.
In communicatie zijn Turken in het begin afwachtend en indirect. Ze zullen niet snel kritiek uiten en
zullen niet snel to-the-point komen. Wanneer ze iemand langer kennen, of wanneer ze bijvoorbeeld
iets willen van jou, zullen ze veel directer zijn en zeggen ze snel wat ze denken.
De persoonlijke ruimte, de ruimte die je graag wilt hebben tussen jou en je gesprekspartner, is vrij
klein bij Turken. Ze staan of zitten graag heel dicht bij elkaar. Omdat veel Turken Moslim zijn, gelden
ook hierbij de tips die zijn gegeven bij de Marokkaanse cultuur: overleg met de cliënt en collega’s wat
je het beste kunt doen wanneer iemand bijvoorbeeld niet door mannen aangeraakt wil worden.
Syrische cultuur
Vanwege het grote aantal vluchtelingen zijn er tegenwoordig steeds meer mensen met een Syrische
achtergrond in Nederland. Veel Syriërs zijn Moslim en gevlucht vanwege een onveilige situatie.
Meestal zijn ze nog niet zo lang in Nederland en zijn dus nog niet goed gewend aan onze gebruiken
en cultuur.
Net als bij Turken en Marokkanen zijn Syriërs in het begin meestal ook erg indirect in hun
communicatie, zeker wanneer ze je nog niet kennen. Een opvallend aspect bij het communiceren is
dat ze vaak luid en geanimeerd, met veel bewegingen, spreken. Dit is geen tegen van boosheid, maar
een manier om zich te uiten.
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Opvallend binnen de Syrische cultuur, in vergelijking met de Nederlandse cultuur, is dat Syriërs vaak
arm in arm of hand in hand lopen met vrienden. Het kan dus zijn dat je twee mannen of twee
vrouwen hand in hand ziet lopen. Dit is geen teken van homoseksualiteit, maar is heel gebruikelijk in
Syrië als je goed met iemand bevriend bent.
Opdracht 1
Hieronder staan een aantal casussen. Werk in tweetallen. Hoe zouden jullie reageren op de casus?
Schrijf kort op wat jullie zouden doen en waarom jullie dat zouden doen. Aan het einde van de les
worden de antwoorde klassikaal besproken.
Je loopt stage in een verzorgingstehuis. Een oudere vrouw met een hoofddoekje op ligt al een paar
weken in bed omdat ze zo zwak is. Aan jou de taak om haar te wassen. Hoe zou je dit aanpakken?
Als vrouw zijnde:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Als man zijnde:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Waarom zou je het zo aanpakken?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Je loopt nog steeds stage in datzelfde verzorgingstehuis. Een Turkse meneer is nog vrij mobiel en
maakt graag een praatje. Jij vindt dat hij te dichtbij jou komt als jullie kletsen. Wat doe je?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Waarom zou je het zo aanpakken?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Er is net een nieuwe cliënt gekomen op je stageplek. Ze spreekt bijna geen Nederlands, maar jij moet
wel haar steunkousen aantrekken. Wat doe je?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Waarom zou je het zo aanpakken?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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Les 5: Culturele vaardigheden
Tijdens deze les ga je met je klas rollenspellen spelen die te maken hebben met culturele
vaardigheden. Je hoeft dus in principe dit boekje niet mee te nemen.

83

Les 6 en les 7: Eindopdracht
De eindopdracht voor deze periode is tweedelig. Je maakt tijdens de laatste les een korte toets over
de afgelopen periode. Hiervoor krijg je een cijfer dat voor de helft meetelt voor je eindbeoordeling.
Ook maak je een eindopdracht. Deze eindopdracht maak je in tweetallen. Hieronder staat
beschreven wat er van je verwacht wordt.
Je kiest drie landen uit die je gaat onderzoeken. Je zoekt uit wat de cultuurkenmerken van dit land
zijn. Je schrijft je bevindingen in een verslag en levert dit uiterlijk in de bufferweek in bij je docent.
Van de drie landen die je gaat onderzoeken, zoek je in ieder geval de volgende zaken uit:
-

Welk geloof of welke geloven komen voor in dat land?
Wat zijn de eetgewoontes van het land?
Welke taal of talen worden er gesproken?
Welke helden komen voor in de cultuur?
Wat zijn de normen en waarden van deze cultuur?
Hoe communiceren mensen in dit land?
Wat heb je nog meer gevonden wat typisch is voor deze cultuur?

Daarnaast moet je verslag aan een aantal eisen voldoen:
-

Je landen liggen allemaal in een ander continent
Je maakt aan het einde van je verslag een vergelijking van de drie landen en culturen
Je verslag is duidelijk geschreven in correct Nederlands
Je levert je verslag uiterlijk in de bufferweek in

Je kunt gebruikmaken van allerlei informatiebronnen. Een website waar heel veel te vinden is over
verschillende culturen is de volgende: http://guide.culturecrossing.net/index.php.

84

Beoordelingsformulier
Naam Student:
Studentnummer:
Op tijd
ingeleverd?
Inhoud

Nee = maximaal voldoende
Ja = kans op goed
Onvoldoende
Voldoende

Goed

Onvoldoende
1 t/m 5,4

Goed
7,5 t/m 10

Religie(s)
Eetgewoontes
Taal
Helden
Normen en waarden
Communiceren
Typisch cultuur
Andere continenten
Gemaakte vergelijking
Correct Nederlands

Toets
Cijfer

Voldoende
5,5 t/m 7,4

Eindoordeel
Je hebt een onvoldoende wanneer de toets en/of eindopdracht onvoldoende zijn
Je hebt een voldoende wanneer de toets en de eindopdracht allebei voldoende zijn
Je hebt een goed wanneer de toets voldoende is en de eindopdracht goed
Je hebt een goed wanneer de toets goed is en de eindopdracht voldoende
Je hebt een goed wanneer de toets goed is en de eindopdracht goed
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Docenten antwoordenmodel
Opleiding Dienstverlening
Docenten antwoordenmodel

Gemaakt door: Jannemijn Baars
ROC Friese Poort
Opleiding Dienstverlening
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Les 1: Voorbereiden op de periode
Deze periode gaan we het hebben over culturele vaardigheden.
Culturele vaardigheden zijn erg belangrijk voor jou: tijdens je stage of wanneer je straks een baan
hebt kun je mensen tegenkomen die een andere cultuur gewend zijn dan jij. In deze periode gaan we
het hebben over culturele verschillen en religies. Aan het einde van de periode maak je een
eindopdracht en die lever je in. Samen met een korte toets vormt dat de eindbeoordeling van deze
periode.
We beginnen deze periode met het maken van een soort toets. Dat is misschien een beetje gek, maar
op deze manier kun je heel makkelijk zien wat je allemaal hebt geleerd tijdens deze periode.
Hieronder staan de vragen die je moet beantwoorden. Aan het einde van de les scheur je deze
pagina uit deze reader en geef je deze aan de docent. Je krijgt geen cijfer op deze ‘’toets’’, je kunt
hierbij dan ook geen fouten maken. Het is puur bedoeld om een beeld te krijgen van hoeveel jij al
weet van de onderwerpen die we deze periode gaan bespreken.

Naam:………………………………………………Klas:………..
1. Ik ken de volgende religies:
Geheel naar eigen invulling studenten.
2. De vijf wereldreligies zijn:
Hindoeïsme, Boeddhisme, Jodendom, Christendom en de Islam.
3. Leg uit wat cultuur is:
Geheel naar eigen invulling studenten. Voorbeeld antwoord: cultuur gaat over de normen en
waarden, het eten wat de mensen eten, de taal die de mensen spreken, helden en bijvoorbeeld de
rituelen (dit zijn gebruiken, dingen die veel mensen doen in een bepaalde situatie).
4. Welke culturen komen veel voor in Nederland?
Veel antwoorden nodig. Bijvoorbeeld: Nederlands, Marokkaans, Antilliaans, Turks, Syrisch etc.
5. Noem een paar cultuurkenmerken op die Nederland heeft.
Drie zoenen geven, elkaar een hand geven, direct zijn etc.
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Les 2: Introductie: religies
Wat kun je deze les verwachten?

 Je leert over de vijf grootste religies van de wereld
 Je zoekt op welke kenmerken deze religies hebben
 Je bedenkt welke religies er nog meer zijn

Er zijn veel verschillende religies op deze wereld. Misschien geloof jij wel in een God, terwijl jouw
klasgenoot gelooft dat er niks is als je doodgaat. Weer een andere klasgenoot gelooft misschien in
Allah en weer een ander weet eigenlijk niet zo goed wat hij gelooft.
Al deze verschillende meningen moeten wel samen kunnen wonen op één wereld, en dat is soms
best lastig. Er zijn veel oorlogen (geweest) die te maken hadden met verschillende geloven, denk
bijvoorbeeld aan de oorlog die er in Syrië is. Daar strijden verschillende groepen tegen elkaar.
Sommige groepen in Syrië hebben een ander geloof, dan strijden Christenen en Moslims
bijvoorbeeld tegen elkaar. Maar er zijn ook groepen die allebei aanhangers van de Islam zijn, maar
toch tegen elkaar vechten. Ook binnen de verschillende religies zijn dus veel verschillen mogelijk.
In deze les ga je op zoek naar de vijf grootste religies van de wereld. Je zoekt naar kenmerken van
deze religies en schrijft deze op. Dit doe je aan de hand van de opdrachten die hieronder beschreven
zijn.
Opdracht 1
Welke vijf religies zijn de grootste ter wereld?
Hindoeïsme, Boeddhisme, Jodendom, Christendom en de Islam.
Welk geloof is het allergrootst op de hele wereld? En hoeveel mensen geloven in dat geloof?
Grootste geloof: Christendom
Aantal gelovigen op de wereld: Ongeveer 2100 miljoen
Wel geloof is het allergrootst in Nederland? En hoeveel Nederlanders geloven in dat geloof?
Grootste geloof Nederland: Christendom, Katholiek. Maar net zoveel ongelovigen als gelovigen.
Aantal gelovigen in Nederland: 41%, dus ongeveer zeven miljoen Nederlanders
Zie jij jezelf als een gelovige? Waarom wel of waarom niet?
Eigen mening student.
Bij opdracht 2 vul je een schema in. Van alle vijf de grote geloven die je bij opdracht 1 hebt
opgezocht, geef je in de tabel hieronder per geloof kort antwoord op de volgende vragen:
-

In wat voor soort God of leider geloven de aanhangers van dit geloof?
Hoeveel aanhangers van dit geloof zijn er wereldwijd?
Wat gebeurt er na de dood volgens dit geloof?
Wanneer is dit geloof ontstaan?
Is er een heilig boek, en zo ja, hoe heet dat boek?
Welke leefregels zijn er bij dit geloof?

Opdracht 2
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Geloof

Hindoeïsme

Boeddhisme

Jodendom

Christendom

Islam

Soort God of
leider

Heel veel
Goden

Geen God

Eén God

Eén God:
Allah

Hoeveelheid
aanhangers

900 duizend

375 miljoen

15 miljoen

Eén God in
drie
personen:
Vader, Zoon,
Heilige Geest
Grootste:
2100 miljoen

Na de dood

Reïncarnatie

Reïncarnatie

Naar de
Hemel

Naar de
Hemel

Naar het
Paradijs

Ontstaan
geloof

Oudste geloof
3500 jaar
geleden

2600 jaar
geleden

2500 jaar
geleden

2000 jaar
geleden

1400 jaar
geleden

Heilige boek

Veda’s

Principieel
geen

Thora

Bijbel

Koran

Leefregels

Dharma en
karma

Medelevens
en geen
verlangen

Tien geboden

Tien geboden

Vijf
verplichtingen
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1500 miljoen

Bij opdracht 3 ga je kijken naar jezelf. Per geloof geef je aan of je iemand kent die aanhanger is van
dat geloof en of je zelf wel of niet zou kunnen geloven wat zij geloven. Aan het einde van de opdracht
geef je aan of je nog meer geloven kent die niet zo groot zijn als de vijf die behandeld zijn in deze les,
maar wel bestaan.
Opdracht 3 Geheel eigen mening
Geloof 1: ................................................................................................................................
Ken je mensen die aanhanger zijn van dit geloof?
..................................................................................................................................................
Zou je zelf kunnen in dit geloof kunnen geloven? Waarom wel of waarom niet?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Geloof 2: ................................................................................................................................
Ken je mensen die aanhanger zijn van dit geloof?
..................................................................................................................................................
Zou je zelf kunnen in dit geloof kunnen geloven? Waarom wel of waarom niet?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Geloof 3: ................................................................................................................................
Ken je mensen die aanhanger zijn van dit geloof?
..................................................................................................................................................
Zou je zelf kunnen in dit geloof kunnen geloven? Waarom wel of waarom niet?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Geloof 4: ................................................................................................................................
Ken je mensen die aanhanger zijn van dit geloof?
..................................................................................................................................................
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Zou je zelf kunnen in dit geloof kunnen geloven? Waarom wel of waarom niet?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Geloof 5: ................................................................................................................................
Ken je mensen die aanhanger zijn van dit geloof?
..................................................................................................................................................
Zou je zelf kunnen in dit geloof kunnen geloven? Waarom wel of waarom niet?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Andere geloven
Welke geloven ken je nog meer, die niet zijn genoemd tijdens deze les? En wat weet je van dat
geloof?
Bijvoorbeeld: Jehova getuigen, Doopsgezinden, Baptisten, Protestanten, Maya’s etc.
Wat heb je geleerd tijdens deze les?
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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Les 3: Introductie: culturen
Wat kun je deze les verwachten?

 Je leert verschillende culturen te vergelijken
 Je gaat kijken naar de cultuurkenmerken van je eigen
cultuur
 Je leert wat cultuur is

Er zijn ontelbaar veel culturen op deze wereld. Cultuur gaat over alles wat mensen maken, denken en
doen. Cultuur is de ontwikkeling van een groep mensen door het ontstaan van gebruiken. Dit houdt
in dat mensen bijvoorbeeld hetzelfde doen in bepaalde situaties.
Cultuur gaat over de normen en waarden, het eten wat de mensen eten, de taal die de mensen
spreken, helden en bijvoorbeeld de rituelen (dit zijn gebruiken, dingen die veel mensen doen in een
bepaalde situatie). Een voorbeeld van de Nederlandse cultuur is dat we elkaar drie zoenen geven
wanneer iemand jarig is, in andere culturen geven ze bijvoorbeeld een hand, of maar twee zoenen.
Wanneer jij over een tijdje slaagt voor je opleiding, hangen je ouders waarschijnlijk een vlag met tas
aan het huis, dit is een typisch voorbeeld van een cultuurkenmerk in de vorm van rituelen.
Geert Hofstede is een man die veel onderzoek gedaan heeft naar verschillende culturen. Naar
aanleiding van deze onderzoeken stelde hij vijf dimensies vast, die je kunnen helpen bij het
vergelijken van culturen.
Machtsafstand
Dit geeft aan hoeveel afstand er is tussen de verschillende lagen in de samenleving. Is er veel
ongelijkheid bij de mensen? Kun je makkelijk invloed uitoefenen, bijvoorbeeld via de politiek, of is
dat alleen weggelegd voor de elite?
Gericht op ik of gericht op de groep
Kijkt iedereen in de samenleving naar het belang van zichzelf, of wordt er vooral gekeken naar het
belang van de hele samenleving?
Mannen en vrouwen
Zijn mannen en vrouwen gelijk, of zijn er duidelijke rolverdelingen?
Angst voor het onbekende
Zijn mensen heel blij met de wetten en regels in de samenleving? Wanneer dit zo is zijn de mensen
meestal bang voor onzekerheid. Sommige landen hebben heel veel wetten en regels en treden
streng op, andere landen zijn juist niet zo streng en hebben weinig wetten en regels.
Korte of lange termijn
Als de samenleving gericht is op de toekomst zullen de mensen veel plannen, sparen, hebben ze
doorzettingsvermogen en zijn ze gedreven. Wanneer de samenleving gericht is op de lange termijn
hechten mensen veel waarde aan tradities en zijn ze vooral bezig met het hier en nu.
Opdracht 1 Geheel eigen mening, afhankelijk van eigen cultuur
Wanneer je naar de tekst op de vorige pagina kijkt, kun je verschillende culturen makkelijker
vergelijken. We gaan eerst kijken naar je eigen cultuur. Vul onderstaande vragen in aan de hand van
jouw ervaringen in je eigen cultuur.
Is er veel machtsafstand of juist weinig? En hoe merk je dat?
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.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Is jouw cultuur gericht op het individu (gericht op ik), of op de groep? En hoe merk je dat?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Zijn mannen en vrouwen gelijk? En hoe merk je dat?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Zijn er veel wetten en regels waar mensen zich aan moeten houden, of juist niet? En hoe merk je
dat?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Is jouw cultuur gericht op de korte of de lange termijn? En hoe merk je dat?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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Opdracht 2
Hieronder staan twee verschillende culturen beschreven. Per cultuur geef je kort aan hoe het zit met
de vijf dimensies die Hofstede heeft bedacht en waaraan je dat kunt zien.
Aboriginals
Aboriginals zijn mensen die in Australië leven en een hele eigen cultuur hebben. De mannen gaan op
jacht en de vrouwen verzamelen vruchten en verbouwen groentes. Een stam bestaat uit een raad
van ouderen die toezicht houden op de (gedrags)regels. Al het eten dat wordt verzameld wordt op
één grote hoop gelegd en eerlijk verdeeld.
Machtsafstand:
Groot. Ouderen zijn de baas.
Gericht op ik of gericht op de groep:
Gericht op de groep. Alles wordt verdeeld.
Mannen en vrouwen:
Grote verschillen. Iedere sekse heeft eigen taken, grote mate van rolverdeling tussen mannen en
vrouwen.
Angst voor het onbekende:
Redelijk. Raad van wijze mannen houdt streng vast aan regels en rituelen.
Korte of lange termijn:
Redelijk midden. Er wordt niet veel gespaard, maar wel geleefd richting de toekomst.
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Korowai
De Korowai stam is een stam met mensen die heel hoog in boomhutten leven. Tot 1970 wisten zij
niet dat er ook andere volken bestonden. Iedereen in het dorp heeft zijn of haar eigen taak, iedereen
is gelijk en alles wat wordt verzameld (bijvoorbeeld eten en drinken) wordt gedeeld met de hele
groep. Er zijn eigenlijk geen (geschreven) regels. De Korowai zorgen ervoor dat ook hun kleinkinderen
nog kunnen leven en gaan zuinig om met de natuur en hun leefwereld.
Machtsafstand:
Vrijwel geen. Iedereen is gelijk.
Gericht op ik of gericht op de groep:
Gericht op de groep. Alles wordt eerlijk verdeeld en iedereen helpt elkaar.
Mannen en vrouwen:
Weinig rolverdeling. Iedereen doet alles.
Angst voor het onbekende:
Weinig aanwezig. Er zijn vrijwel geen regels.
Korte of lange termijn:
Lange termijn, sparen de wereld en plannen vooruit.

Wat heb je geleerd tijdens deze les?
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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Les 4: Culturele vaardigheden
Misschien heb je op jouw stage al wel eens te maken gehad met verschillende culturen. In deze les
gaan we leren hoe je om kunt gaan met verschillende culturele vaardigheden. Dit doen we aan de
hand van casussen en oefeningen. Deze les gaan we met name aan de slag met casussen. Tijdens de
volgende les gaan we door middel van rollenspellen oefenen.
Voordat we bezig gaan met casussen, vergelijken we een aantal culturen die je wellicht al tegen bent
gekomen op je stage of waarschijnlijk zult tegenkomen als je straks werkt. We gaan kijken naar wat
gebruikelijk is binnen die cultuur en wat jij als medewerker het beste kunt doen als je met iemand te
maken krijgt die een ander geloof of andere cultuur heeft dan jijzelf.
Marokkaanse cultuur
Binnen de Marokkaanse cultuur in Nederland gaat het er soms wat anders aan toe dan bij de
Nederlandse cultuur. Veel Marokkaanse Nederlanders zijn Moslim, sommige vrouwen dragen
daarom een hoofddoek en eten is een belangrijk onderdeel van het gezinsleven.
In communicatie zijn Marokkanen voorzichtig en indirect. Direct zijn wordt gezien als gezichtsverlies
en een schande voor de familie. Wanneer je feedback wilt geven aan iemand, dien je dat persoonlijk
en onder vier ogen te doen, het is niet geaccepteerd iemand in het openbaar aan te spreken op zijn
of haar gedrag.
Vanwege het geloof is het niet altijd toegestaan om als man zijnde een vrouw aan te raken. Overleg
dit altijd met de vrouw zelf, zeker wanneer het bijvoorbeeld op je stage of werk gebeurt. Bespreek
met collega’s hoe je het beste om kunt gaan met iemand die niet door mannen aangeraakt wil
worden.
Turkse cultuur
Binnen de Turkse cultuur in Nederland gaat het er soms ook wat anders aan toe dan bij de
Nederlandse cultuur. Veel Turkse Nederlanders zijn Moslim, sommige vrouwen dragen daarom een
hoofddoek. Ook binnen de Turkse cultuur is eten belangrijk binnen het gezinsleven.
In communicatie zijn Turken in het begin afwachtend en indirect. Ze zullen niet snel kritiek uiten en
zullen niet snel to-the-point komen. Wanneer ze iemand langer kennen, of wanneer ze bijvoorbeeld
iets willen van jou, zullen ze veel directer zijn en zeggen ze snel wat ze denken.
De persoonlijke ruimte, de ruimte die je graag wilt hebben tussen jou en je gesprekspartner, is vrij
klein bij Turken. Ze staan of zitten graag heel dicht bij elkaar. Omdat veel Turken Moslim zijn, gelden
ook hierbij de tips die zijn gegeven bij de Marokkaanse cultuur: overleg met de cliënt en collega’s wat
je het beste kunt doen wanneer iemand bijvoorbeeld niet door mannen aangeraakt wil worden.
Syrische cultuur
Vanwege het grote aantal vluchtelingen zijn er tegenwoordig steeds meer mensen met een Syrische
achtergrond in Nederland. Veel Syriërs zijn Moslim en gevlucht vanwege een onveilige situatie.
Meestal zijn ze nog niet zo lang in Nederland en zijn dus nog niet goed gewend aan onze gebruiken
en cultuur.
Net als bij Turken en Marokkanen zijn Syriërs in het begin meestal ook erg indirect in hun
communicatie, zeker wanneer ze je nog niet kennen. Een opvallend aspect bij het communiceren is
dat ze vaak luid en geanimeerd, met veel bewegingen, spreken. Dit is geen tegen van boosheid, maar
een manier om zicht te uiten.
98

Opvallend binnen de Syrische cultuur, in vergelijking met de Nederlandse cultuur, is dat Syriërs vaak
arm in arm of hand in hand lopen met vrienden. Het kan dus zijn dat je twee mannen of twee
vrouwen hand in hand ziet lopen. Dit is geen teken van homoseksualiteit, maar is heel gebruikelijk in
Syrië als je goed met iemand bevriend bent.
Opdracht 1
Hieronder staan een aantal casussen. Werk in tweetallen. Hoe zouden jullie reageren op de casus?
Schrijf kort op wat jullie zouden doen en waarom jullie dat zouden doen. Aan het einde van de les
worden de antwoorde klassikaal besproken.
Je loopt stage in een verzorgingstehuis. Een oudere vrouw met een hoofddoekje op ligt al een paar
weken in bed omdat ze zo zwak is. Aan jou de taak om haar te wassen. Hoe zou je dit aanpakken?
Als vrouw zijnde:
Bijvoorbeeld: overleggen met de cliënt zelf en/of met collega’s.
Als man zijnde:
Bijvoorbeeld: overleggen met de cliënt zelf en/of met collega’s.
Waarom zou je het zo aanpakken? Eigen mening student
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Je loopt nog steeds stage in datzelfde verzorgingstehuis. Een Turkse meneer is nog vrij mobiel en
maakt graag een praatje. Jij vindt dat hij te dichtbij jou komt als jullie kletsen. Wat doe je?
Bijvoorbeeld: op een rustige manier aangeven. Vertellen dat je het erg gezellig vindt, maar dat je
graag iets meer ruimte wilt hebben.
Waarom zou je het zo aanpakken? Eigen mening student
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Er is net een nieuwe cliënt gekomen op je stageplek. Ze spreekt bijna geen Nederlands, maar jij moet
wel haar steunkousen aantrekken. Wat doe je?
Bijvoorbeeld: veel gebaren maken, zodat duidelijk is wat de cliënt nodig heeft en jij kunt aangeven
wat je gaat doen.
Waarom zou je het zo aanpakken?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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Les 5: Culturele vaardigheden
Tijdens deze les ga je met je klas rollenspellen spelen die te maken heeft met culturele vaardigheden.
Je hoeft dus in principe dit boekje niet mee te nemen.
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Les 6 en les 7: Eindopdracht
De eindopdracht voor deze periode is tweedelig. Je maakt tijdens de laatste les een korte toets over
de afgelopen periode. Hiervoor krijg je een cijfer dat voor de helft meetelt voor je eindbeoordeling.
Ook maak je een eindopdracht. Deze eindopdracht maak je in tweetallen. Hieronder staat
beschreven wat er van je verwacht wordt.
Je kiest drie landen uit die je gaat onderzoeken. Je zoekt uit wat de cultuurkenmerken van dit land
zijn. Je schrijft je bevindingen in een verslag en levert dit uiterlijk in de bufferweek in bij je docent.
Van de drie landen die je gaat onderzoeken, zoek je in ieder geval de volgende zaken uit:
-

Welk geloof of welke geloven komen voor in dat land?
Wat zijn de eetgewoontes van het land?
Welke taal of talen worden er gesproken?
Welke helden komen voor in de cultuur?
Wat zijn de normen en waarden van deze cultuur?
Hoe communiceren mensen in dit land?
Wat heb je nog meer gevonden wat typisch is voor deze cultuur?

Daarnaast moet je verslag aan een aantal eisen voldoen:
-

Je landen liggen allemaal in een ander continent
Je maakt aan het einde van je verslag een vergelijking van de drie landen en culturen
Je verslag is duidelijk geschreven in correct Nederlands
Je levert je verslag uiterlijk in de bufferweek in

Je kunt gebruikmaken van allerlei informatiebronnen. Een website waar heel veel te vinden is over
verschillende culturen is de volgende: http://guide.culturecrossing.net/index.php.
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Beoordelingsformulier
Naam Student:
Studentnummer:
Op tijd
ingeleverd?
Inhoud

Nee = maximaal voldoende
Ja = kans op goed
Onvoldoende
Voldoende

Goed

Onvoldoende
1 t/m 5,4

Goed
7,5 t/m 10

Religie(s)
Eetgewoontes
Taal
Helden
Normen en waarden
Communiceren
Typisch cultuur
Andere continenten
Gemaakte vergelijking
Correct Nederlands

Toets
Cijfer

Voldoende
5,5 t/m 7,4

Eindoordeel
Je hebt een onvoldoende wanneer de toets en/of eindopdracht onvoldoende zijn
Je hebt een voldoende wanneer de toets en de eindopdracht allebei voldoende zijn
Je hebt een goed wanneer de toets voldoende is en de eindopdracht goed
Je hebt een goed wanneer de toets goed is en de eindopdracht voldoende
Je hebt een goed wanneer de toets goed is en de eindopdracht goed
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Resultaten en analyse effect didactisch ontwerp
Allereerst wordt er een analyse gemaakt om te bekijken of het ontwerp aansluit bij de ontwerpeisen.
Dit wordt gedaan aan de hand van een overzichtelijk overzicht en per ontwerpeis wordt een korte
toelichting gegeven of aan deze ontwerpeis is voldaan. Daarna wordt gekeken hoe het didactisch
ontwerp in de praktijk tot uiting kwam. Hierna wordt gekeken naar het leerresultaat van het ontwerp
door middel van de nulmetingen met de eindbeoordelingen en toets te vergelijken. Als laatste wordt
besproken welke aanpassingen nodig zijn voor een goede voortzetting van deze lessenserie.

Analyse ontwerpeisen
Ontwerpeisen
Studenten
Het ontwerp is gericht op
studenten die onderwijs volgen
op niveau twee
Er wordt bij het ontwerp rekening
gehouden met de verschillende
beginsituaties van de studenten

Het ontwerp is geschikt om te
gebruiken in een groep van
ongeveer twintig studenten
Bij het ontwerp wordt rekening
gehouden met het gegeven dat
sommige studenten (nog) geen
verschillende culturen zijn
tegengekomen op hun stageplek
Bij het ontwerp wordt rekening
gehouden met de onderlinge
cultuur en/of religie verschillen
bij studenten
Docenten
Er is één docent die de gehele
lessenserie zal uitvoeren
De docent heeft zelf voldoende
kennis over het onderwerp
De docent stelt zich neutraal op
wat betreft andere culturen en
religies
De docent straalt een open en
positieve houding uit richting alle
culturen en religies

Voldaan of niet voldaan
Aan deze eis is voldaan. De studenten van niveau twee
hebben de lessenserie uitgevoerd.
Aan deze eis is voldaan. Door te beginnen met algemene
kennis wordt het voor iedere beginsituatie toegankelijk.
Daarnaast is middels het gebruik van casussen en
rollenspellen de mogelijkheid ontstaan om op een hoger
niveau vaardigheden aan te leren. Ook door de eindopdracht
te maken is er mogelijkheid om dieper op de stof in te gaan bij
een hoger begin niveau. De niveaus zijn aan het begin van de
periode getoetst middels een nulmeting.
Aan deze eis is voldaan. De praktijk wijst uit dat het een prima
lessenserie is om uit te voeren in een klas met ongeveer 20
studenten.
Aan deze eis is voldaan. Door casussen op te stellen, is er geen
eigen ervaring nodig om de opdrachten te kunnen maken.
Ook wordt er in opdrachten gevraagd naar mensen in je
omgeving, dus niet alleen in de stageplaats.
Aan deze eis is voldaan. Er wordt ook informatie over de
Nederlandse cultuur gegeven en het uitgangspunt van twee
opdrachten is hun eigen cultuur of eigen religie.

Aan deze eis is voldaan. Zelf heb ik de gehele les gegeven.
Aan deze eis is voldaan. Door het onderzoek vooraf en het
maken van het ontwerp heb ik inmiddels veel kennis.
Aan deze eis is voldaan. Naar aanleiding van een enquête
achteraf blijkt dat studenten vinden dat ik mij neutraal heb
opgesteld.
Aan deze eis is voldaan. Ook dit is bevraagd in de enquête.
Alle studenten geven aan dat ik een open en positieve
houding heb richting andere culturen en religies.
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De docent is bekend met hoe
communicatie met adolescenten
effectief is
De docent is bereid potentieel
gevoelige onderwerpen
bespreekbaar te maken
Organisatorisch
Iedere les duurt 50 minuten

In het klaslokaal is een digiboard
of Prowise bord aanwezig
In het klaslokaal is een
whiteboard of krijtbord aanwezig
Materialen benodigd voor de
uitvoering van het ontwerp
kunnen worden geprint
Het gehele ontwerp is uit te
voeren binnen de school
De lessen zullen op verschillende
tijdstippen worden gegeven
tussen 08.30 uur en 16.30 uur
Er is een klaslokaal beschikbaar
waar alle studenten beschikken
over een tafel en een stoel,
evenals de docent
Er is, na reservering, de
mogelijkheid om gebruik te
maken van voldoende computers
voor iedere student, of van een
laptop
Het ontwerp
Het ontwerp duurt 7 weken
Het ontwerp is gericht op het
aanleren van culturele
vaardigheden
Er wordt binnen het ontwerp
aandacht besteed aan het
verwerven van kennis over
culturen en religies, tenminste
over de buitenste drie lagen van
het ui-model

Aan deze eis is voldaan. Aan de hand van literatuuronderzoek
dat ook is vermeld in het onderzoek heb ik hieraan voldaan.
Aan deze eis is voldaan. Uit de studentenenquête blijkt dat ze
vinden dat gevoelige onderwerpen bespreekbaar waren
tijdens de les.
Aan deze eis is voldaan. Iedere les duurde 50 minuten. Soms
waren we iets eerder klaar, of moesten we haasten aan het
einde, maar over het algemeen genomen paste iedere les
binnen de 50 minuten.
Aan deze eis is voldaan. Deze was tijdens alle lessen aanwezig.
Aan deze eis is voldaan. Deze was tijdens alle lessen aanwezig.
Aan deze eis is voldaan. Er is geen sprake van abnormaal
printgebruik geweest.
Aan deze eis is voldaan. Er is niks geweest wat buiten de
school plaatsvond.
Aan deze eis is voldaan. De lestijden verschilden letterlijk van
08.30 uur tot 16.40 uur.
Aan deze eis is voldaan. Er was een geschikt lokaal tijdens
iedere les.

Aan deze eis is voldaan. Er is voor de laatste twee lessen een
computerlokaal gereserveerd.

Aan deze eis is voldaan. Na zeven weken was het afgelopen.
Aan deze eis is voldaan. De leerdoelen en de inhoud van de
lessenserie is gericht op het aanleren van culturele
vaardigheden.
Aan deze eis is voldaan. De tweede en derde les waren
specifiek gericht op het aanleren van kennis over religies en
culturen. De buitenste drie lagen van het ui-model zijn
behandeld door middel van mythes en volksverhalen voor te
lezen en na te bespreken, normen en waarden in de
eindopdracht op te zoeken en tijdens de lessen te leren en
eetgewoontes en andere cultuurkenmerken op te zoeken
tijdens de eindopdracht en hierover informatie op te doen uit
de reader en verwerken met oefeningen.
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Binnen het ontwerp wordt
rekening gehouden met de
spanningsboog van de studenten,
onder andere door te
differentiëren binnen de les
Er is een duidelijke eindopdracht
aanwezig binnen het ontwerp,
waarop de studenten worden
beoordeeld met een
onvoldoende, voldoende of goed
In het ontwerp wordt rekening
gehouden met het beperken van
huiswerk voor de studenten, er
wordt gestreefd naar een
huiswerkloos ontwerp wanneer
de studenten tijdens de lessen
actief participeren
Aan het begin van iedere les
wordt voor de studenten
duidelijk welke lesdoelen er zijn
Is vormgegeven zoals
voorgeschreven door de school,
in huisstijl van de school, in de
vorm van een reader.

Aan deze eis is voldaan. Er is geen enkele activiteit die langer
duurt dan 20 minuten. Iedere uitleg duurt maximaal 10
minuten.

Onderdelen van het ontwerp zijn
gekoppeld aan praktijksituaties of
stage-ervaringen.

Aan deze eis is voldaan. Hier had meer aandacht voor kunnen
zijn, maar doordat niet iedere student ervaringen had, is dit
beperkt. Wel is er veel aandacht besteed aan de koppeling
met praktijksituaties zoals bij de casussen en rollenspellen.
Hierbij was de koppeling met het werkveld en de praktijk
overduidelijk aanwezig.

Aan deze eis is voldaan. Er zijn twee delen; een toets en een
eindopdracht. Samen vormen deze de totale beoordeling met
een onvoldoende, voldoende of goed. Er zijn voor zowel de
toets als de eindopdracht beoordelingsformulieren aanwezig.
Aan deze eis is voldaan. Er is bij studenten die tijdens de
lessen werkten zoals de bedoeling was geen sprake geweest
van huiswerk. Bij studenten die niet (hard) werkten tijdens de
lessen was wel sprake van huiswerk.

Aan deze eis is voldaan. De lesdoelen werden aan het begin
van iedere les en aan het einde van iedere les benoemd en
besproken.
Aan deze eis is voldaan. Dit is te zien aan het gehele
leerlingmateriaal.

Ontwerp in de praktijk
In de praktijk bleek dat het ontwerp verrassend goed tot uiting kwam. De studenten waren tevreden
over de manier waarop de periode werd ingevuld, zoals te lezen is in de studentenenquête en blijkt
uit het studentenpanelgesprek. Naar voren kwam dat studenten het een fijne lessenserie vinden,
met voorspelbaarheid doordat vrijwel iedere les er qua structuur hetzelfde uitziet, maar met
afwisseling in de thema’s en werkvormen. Het rollenspel werd ervaren als leerzaam en vernieuwend.
Als laatste kwam het voorlezen van de mythes en volksverhalen ter sprake in de studentenenquête.
Het blijkt dat veel studenten het in eerste instantie erg kinderachtig vonden om voorgelezen te
worden, maar naar mate de periode vorderde vonden ze het steeds interessanter. Er is zelfs tijdens
een invalles gevraagd of het verhaal van les één nog een keer voorgelezen kon worden, omdat veel
toen niet echt hebben opgelet omdat ze het niet interessant vonden.
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Studentenenquête
Hieronder zijn alle resultaten van de studentenenquête te vinden. Daarna is er een compilatie
gemaakt van het studentenpanelgesprek.
Bij vraag één tot en met drie werden de ontwerpeisen die opgesteld waren naar aanleiding van de
literatuur getoetst die betrekking hadden op het gedrag of de houding van de docent. In totaal
hebben 15 studenten, verdeeld over drie klassen, de enquête ingevuld.
Vraag één: de docent stelde zich neutraal op, dat wil zeggen dat ze niet echt liet blijken of ze een
bepaalde cultuur of religie beter vindt dan een andere.
Hierop reageerden 10 studenten met helemaal waar, de overige vijf studenten hebben waar
aangekruist. De overige opties waren een beetje waar, niet waar en helemaal niet waar.

neutraliteit

helemaal waar

waar

beetje waar

niet waar

helemaal niet waar

Vraag twee: de docent had een open en positieve uitstraling richting de verschillende culturen en
religies.
Hierop reageerden drie studenten met helemaal waar, 9 hebben waar aangekruist en twee
respondenten vulden beetje waar in. De overige opties waren niet waar en helemaal niet waar.
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Positieve en open houding

helemaal waar

waar

beetje waar

niet waar

helemaal niet waar

Vraag drie: de docent maakte gevoelige onderwerpen bespreekbaar.
Van de 15 respondenten hebben 15 hierop gereageerd met helemaal waar. De overige opties waren
waar, beetje waar, niet waar en helemaal niet waar.

Gevoelige onderwerpen bespreekbaar maken

helemaal waar

waar

beetje waar
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niet waar

helemaal niet waar

Vraag vier tot en met zeven hadden betrekking op de inhoud van de periode. De lesinhoud en de
algehele invulling. De studenten konden steeds kiezen uit een aantal woorden die zij vonden passen
bij het onderwerp van de vraag.
Vraag 4: welke woorden vind jij van toepassing als het gaat over de invulling van deze periode?
Woord
Leuk
Saai
Boeiend
Leerzaam
Makkelijk
Inspirerend
Stom
Nuttig

Aantal aankruisingen
7
4
3
8
0
0
1
5

Woord
Nutteloos
Tijdverspilling
Gemiddeld
Onverwacht
Chaotisch
Moeilijk
Afwisselend
Frustrerend

Aantal aankruisingen
1
1
4
3
0
5
7
1

Hieruit blijkt dat de meeste studenten aangeven het als leerzaam te hebben ervaren. Daarna wordt
afwisselend en leuk het vaakst genoemd. Makkelijk, inspirerend en chaotisch wordt in zijn geheel
niet genoemd. Eén student was beduidend minder tevreden, deze heeft stom, nutteloos,
frustrerend, saai en tijdsverspilling aangekruist, maar ook afwisselend en leerzaam. Uit deze analyse
is op te maken dat het overgrote merendeel van de studenten tevreden is over de invulling van deze
periode.
Vraag 5: welke woorden vind jij van toepassing op het rollenspel dat jullie gespeeld hebben?
Woord
Leuk
Saai
Boeiend
Leerzaam
Makkelijk
Inspirerend
Stom
Nuttig

Aantal aankruisingen
10
0
9
11
2
0
0
8

Woord
Nutteloos
Tijdverspilling
Gemiddeld
Onverwacht
Chaotisch
Moeilijk
Afwisselend
Frustrerend

Aantal aankruisingen
0
0
3
0
6
4
6
0

Uit deze analyse blijkt dat ook het rollenspel goed door de studenten is ontvangen. De woorden leuk,
boeiend, leerzaam en nuttig zijn het vaakst genoemd. Ook chaotisch en afwisselend zijn vaak
genoemd. Tijdens de rollenspellen werd er dus wel door iets minder dan de helft van de studenten
chaos ervaren. Ook geven vier studenten aan het moeilijk te hebben gevonden, terwijl twee anderen
aangeven het als makkelijk te hebben ervaren.
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Vraag 6: welke woorden vind jij van toepassing op het voorlezen en bespreken van de verhalen?
Woord
Leuk
Saai
Boeiend
Leerzaam
Makkelijk
Inspirerend
Stom
Nuttig

Aantal aankruisingen
12
4
8
2
0
0
2
2

Woord
Nutteloos
Tijdverspilling
Gemiddeld
Onverwacht
Chaotisch
Moeilijk
Afwisselend
Frustrerend

Aantal aankruisingen
1
1
3
2
0
0
5
0

De meeste studenten, 12 van de 15, geven aan het leuk te hebben gevonden. Vier vonden het saai,
waarbij twee zowel leuk als saai hebben aangekruist. Acht studenten hebben het als boeiend
ervaren, vijf gaven aan het afwisselend te vinden. Niet alle studenten waren enthousiast, een tweetal
studenten geeft aan het stom te vinden en één student vond het nutteloos en tijdverspilling.
Opvallend is dat de studenten deze activiteit als leukste beschouwen, maar ook als minst leerzame in
vergelijking met de andere drie vragen die op dezelfde manier zijn gesteld.

Studentenpanel
Naar aanleiding van de gestelde vragen in de enquête is er met een zestal studenten, twee als
afgevaardigde van iedere klas waarbij het ontwerp is uitgevoerd, met elkaar in gesprek gegaan.
Hieronder is een compilatie gemaakt van de gesprekken. Alle belangrijke dingen zijn eruit gehaald en
beschreven. Vanwege het feit dat de docent aanwezig was bij het panelgesprek, wordt er alleen
ingegaan op de inhoud van de lessenserie en niet op het gedrag of de houding van de docent.
De studenten geven aan dat zij tevreden zijn over de afgelopen periode. Ze vinden het een leuke
afwisseling en zeiden dat de dimensie religie afgelopen jaren niet zo leuk was, dit is dus een beter
alternatief volgens de studenten. Ook gaven ze aan dat er voorspelbaarheid in de lessen zat, maar
dat er wel afwisseling in de inhoud van de activiteiten zat. Dit werd als erg prettig ervaren.
Naast de periode-invulling is er ook dieper ingegaan op het rollenspel. Alle zes de studenten gaven
aan dit wel erg spannend te vinden, met name het spelen van de patiënt. Toch was het leerzaam om
zowel patiënt als medewerker te zijn. Sommige studenten gaven aan zich wel te realiseren dat je als
je bijvoorbeeld bent gevlucht, het lastig is om meteen mee te draaien in de Nederlandse cultuur. Zij
hebben dit ervaren tijdens het spelen van patiënt in het rollenspel. De studenten gaven ook aan dat
zij best nog een les met rollenspellen hadden willen hebben, ze geven aan dat het erg nuttig was
voor op de stageplek en dat ze dit nergens anders oefenen.
Als laatste werd het voorlezen besproken. Tijdens de lessen kwam dit al steeds naar voren, dus ook
tijdens dit panelgesprek was dit een populair onderwerp. Alle studenten zijn het eens met elkaar wat
betreft het verhalengedeelte. In het begin vonden ze het helemaal niks en dachten dat het erg
kinderachtig zou zijn. Tijdens de tweede les werd dit al beter en vanaf les drie waren ze helemaal
‘’fan’’ van het voorlezen. Ze gaven aan zich te ontspannen terwijl ze een leuk verhaal te horen
kregen. Dit willen ze vaker in de lessen. De nabespreking werd als nuttig en leerzaam gezien, omdat
ze zo de achterliggende gedachte van de, soms ietwat vage verhalen zo bleek, verhalen gingen
begrijpen.

109

Resultatenvergelijking
In dit deel van de analyse worden de resultaten van de nulmeting vergeleken met, in eerste instantie,
de resultaten van de toets. In een latere fase zal ook de gehele beoordeling worden meegenomen in
deze analyse.
Het aantal studenten dat alle vragen op de nulmeting goed, of bijna goed hadden is nul. Geen enkele
student heeft alle vragen (zo goed als) correct of überhaupt beantwoordt. Veel studenten wisten wel
een aantal religies op te noemen. Ook probeerden veel studenten uit te leggen wat cultuur is en
welke culturen er in Nederland veel voorkomen. De vraag over wereldreligies en cultuurkenmerken is
aanzienlijk minder vaak ingevuld. Hieronder een verzameling van de data van de nulmeting.
In totaal zijn er 38 studenten die de nulmeting hebben ingevuld en met naam hebben ingeleverd bij
de docent.
Vraag

Aantal keer ingevuld

Aantal keer (bijna) goed ingevuld

1
2
3
4
5

38 x
26x
33x
35x
30x

38x
18x
15x
34x
12x

Opvallend is dat bij vraag drie en vijf een vrij grote groep studenten een foutief antwoord heeft
gegeven. De definitie van cultuur bleek lastig uit te leggen en heel veel studenten zagen molens,
tulpen en Delfts blauwe huisjes als cultuurkenmerken.
Wanneer er wordt gekeken naar de toets, blijkt dat, na het aanbieden van een herkansing, van de 44
studenten er 41 een voldoende of goed hebben gehaald. Er is eerst een vergelijking gemaakt van de
kennisvragen die verwant zijn aan de nulmeting, wat zorgt voor een goed beeld van de effecten.
Vraag

Aantal keer ingevuld

Aantal keer (bijna) goed ingevuld

1
5
6
7

44x
44x
44x
44x

42x
36x
44x
37x

Uit deze analyse kunnen we concluderen dat de studenten aanzienlijke verbetering laten zien ten
opzichte van de nulmeting. Met name op het gebied van culturen en de wereldreligies is er een
significante groei waar te nemen. Ook opvallend is dat alle vragen zijn ingevuld op de toets, terwijl
dit bij de nulmeting niet het geval was.
Wanneer we de gehele eindbeoordeling analyseren valt te ontdekken dat van de 41 studenten die
zowel de toets hebben gemaakt en de eindopdracht hebben ingeleverd, er 32 in één keer een
voldoende of goed hebben gekregen. Negen studenten moesten ofwel de toets ofwel de
eindopdracht herkansen of verbeteren. Na de herkansingsmogelijkheid zijn er nu nog vier studenten
van de 44 die de toets en/of de eindopdracht nog niet (voldoende) hebben gemaakt. Er zijn ook nog
een aantal studenten die in zijn geheel niet hebben deelgenomen aan de lessenreeks, de toets en de
eindopdracht. Deze zijn dan ook niet opgenomen in deze analyse.
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Conclusie analyse effect didactisch ontwerp
Wanneer de analyse van de ontwerpeisen, de analyse van het ontwerp in de praktijk en de
resultatenvergelijking worden samengevoegd, volgt de volgende conclusie.
Aan alle ontwerpeisen die zijn opgesteld voorafgaand aan het ontwerp is voldaan.
Studenten zijn tevreden over de invulling van de periode religies en culturen. Ze geven aan een
leerzame lessenserie te hebben gehad en veel gehad te hebben aan de vaardigheden die zij hebben
geleerd bij bijvoorbeeld het rollenspel. Ook het vertellen van verhalen heeft een meerwaarde
opgeleverd, wat tegen de verwachting van veel studenten in was.
De resultatenvergelijking laat een groei te zien in de kennis van de studenten wat betreft cultuur en
religie. De eindopdracht en toets bleek op goed niveau te zijn, gezien de resultaten.

Aanbevelingen
Er zijn een aantal aanbevelingen gedaan voor aanpassingen binnen het ontwerp:
-

-

-

-

Meer rollenspellen oefenen. Dit vonden de studenten leerzaam en nuttig en is goed te
koppelen aan de praktijk.
De nulmeting wat betreft vaardigheden is niet gebeurd. Voor een completere analyse had er
ook wat betreft de meting van de effecten van het aanleren van vaardigheden een vorm van
nulmeting plaatsgevonden. Nu is het effect van deze vaardigheden alleen gebaseerd op
studentenervaringen en de enkele beoordeling van de eindopdracht en de toets.
Er werd in het ontwerp gestart tijdens de eerste les met het langste verhaal uit de hele
lessenserie. Om de studenten te laten wennen aan deze vorm van onderwijs was het wellicht
praktischer geweest met een korter verhaal te beginnen, zodat ze als het ware zouden
toegroeien naar een langer verhaal.
Er zou meer koppeling gemaakt kunnen worden richting de praktijk op stage. Wellicht met
het uitvoeren van opdrachten op de stageplek zelf. Dit dient uitgezocht te worden voor een
eventueel vervolgontwerp.
Om aanbevelingen als meer rollenspellen, een extra of uitgebreidere nulmeting en meer
koppeling naar de stage te kunnen realiseren is er meer tijd nodig. Zeven keer les van 50
minuten is niet genoeg om deze aanbevelingen door te kunnen voeren. Er zullen dus eerst
structurele veranderingen op de school moeten plaatsvinden, voordat aanbevelingen
opnieuw kunnen worden getest.
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Evaluatie
Evaluatie uitvoerbaarheid en effect
De verwachting ten aanzien van de uitvoerbaarheid van het ontwerp is positief. De ontwerpeisen
leken uitvoerbaar en mogelijk binnen de lessen op de school. Uitdagingen werden gezien in het
tijdsbestek waarbinnen het ontwerp moest worden afgerond door de studenten en het niveau
waarop de lessen toepasbaar moesten zijn. Ook werden uitdagingen gezien in grote stukken tekst,
lange instructies en lange opdrachten met weinig structuur.
De uitvoerbaarheid bleek, zoals de verwachting al was, prima te zijn. De ontwerpeisen waren
inderdaad uitvoerbaar en allemaal mogelijk binnen de lessen op de school. Een deel van de
uitdagingen waren inderdaad ook uitdagingen, het was de vraag of het niveau goed zou zijn, wat
uiteindelijk helemaal het geval bleek, maar ook het tijdsbestek was in werkelijkheid een kleine
uitdaging. Met name wanneer gekeken wordt naar de aanbevelingen, die het ontwerp zouden
verbeteren, is het jammer dat er niet meer tijd is om dit thema te behandelen met de studenten.
Voor het huidige ontwerp was de tijdsindeling precies goed, tijdens sommige lessen moest er stevig
doorgewerkt worden om binnen de 50 minuten klaar te zijn, maar tijdens andere lessen was er een
aantal minuten over aan het einde van de les. Dit is ook de ervaring tijdens andere lessen met andere
thema’s en zal ook per klas per les afhangen.
De uitdagingen die werden gezien op het gebied van lange stukken tekst en instructies zijn allemaal
gedekt in het ontwerp. Er is geen enkele uitleg langer dan 10 minuten in het gehele ontwerp en ook
lange teksten zijn er niet voor studenten, aangezien deze worden voorgelezen en/of klassikaal
worden gelezen. Als laatste de uitdaging voor lange opdrachten zonder veel structuur. Hiermee is
rekening gehouden in het ontwerp, waardoor alle opdrachten zijn beschreven in kleinere opdrachten
en stapsgewijs zijn genoteerd.
Het verwachte effect was dat studenten meer kennis zouden hebben over verschillende culturen en
religies en dat zij vaardigheden zouden opdoen binnen het culturele aspect. De onderliggende
verwachting hiervan was dat het effect daarvan zou zijn dat studenten beter toegerust zouden zijn in
hun toekomstige werkveld als het gaat om het contact met mensen met een andere cultuur of een
ander geloof.
De verwachtingen die waren geschetst zijn helemaal uitgekomen. De studenten hebben aantoonbaar
meer kennis over culturen en religies, wat blijkt uit een resultatenvergelijking. Daarnaast zijn zij
vaardiger geworden, wat blijkt uit de studentenenquête en een studentenpanelgesprek. Als laatste
werd vaak de koppeling naar de praktijk gemaakt, met name in de casussen en rollenspellen.
Hierdoor hebben de studenten geleerd hoe zij eenvoudiger in contact met mensen kunnen komen
die een andere cultuur hebben dan de studenten zelf of een andere religie aanhangen.

Evaluatie relevante ontwerpeisen
Veel ontwerpeisen bleken ook daadwerkelijk nuttig en relevant te zijn. Uit de analyse van de
ontwerpeisen blijkt dat alle eisen terug te zien zijn in het uiteindelijke ontwerp. Alleen hieruit al valt
te concluderen dat alle ontwerpeisen relevant waren.
Voor het uitvoeren van het ontwerp waren veel ontwerpeisen een soort open deur. Het is makkelijk
te begrijpen dat iedere student een stoel en tafel tot zijn of haar beschikking dient te hebben. Veel
organisatorische ontwerpeisen bleken niet expliciet terug te komen in het ontwerp, maar zijn wel
eisen waaraan voldaan moet worden wil het ontwerp goed uitgevoerd worden.
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Tussentijds is er nog, naar aanleiding van vernieuwde inzichten en gekregen feedback, een aantal
ontwerpeisen toegevoegd, aangepast of geschrapt uit de lijst. Doordat alle ontwerpeisen
verantwoord zijn, is het eenvoudig te zien waarom een ontwerpeis ontstaan is en waarom specifiek
die ontwerpeis van belang is voor het ontwerp.

Antwoord op onderzoeksvragen
Hieronder zijn nogmaals de hoofd- en deelvragen weergegeven. Allereerst zal er antwoord worden
gegeven op de deelvragen, waarna de hoofdvraag beantwoord zal worden.
-

Wat is het belang van het aanleren van culturele vaardigheden aan studenten op niveau
twee van de opleiding dienstverlening?

Het belang van het aanleren van culturele vaardigheden aan studenten op niveau twee van de
opleiding dienstverlening is op twee manieren duidelijk geworden. Enerzijds is dat door middel van
een onderzoek binnen de school. Uit de probleemverkenning bleek dat veel studenten geen tot
weinig kennis hebben van culturele vaardigheden. Ook bleek dat studenten steeds vaker, tijdens hun
stage of na de opleiding in hun werkveld, te maken krijgen met culturele diversiteit van cliënten en
daarmee om moeten kunnen gaan. Vanuit hier is de wens en het belang duidelijk geworden om het
aanleren van culturele vaardigheden op te nemen in dit didactisch ontwerp.
Naast het onderzoek binnen de school is ook het belang duidelijk geworden middels een onderzoek
buiten de school. Literatuuronderzoek toont aan dat een belangrijk onderdeel van burgerschap het
aanleren van culturele vaardigheden is. Door de veranderende samenleving die steeds
multicultureler wordt en de daarbij behorende verplichting die burgerschap heeft om de student
voor te bereiden op een leven in de maatschappij, wordt al snel duidelijk dat het aanleren van
culturele vaardigheden van groot belang is voor de ontwikkeling van de student, evenals de
bewustwording van het bestaan van andere culturen.
Naast dat burgerschap studenten dient voor te bereiden op het leven in de maatschappij, zijn het
beschikken over sociale- en culturele vaardigheden onderdeel van de 21 eeuwse vaardigheden
waarvan wordt verwacht dat studenten deze bezitten. Hieruit blijkt ook het belang voor het aanleren
van culturele vaardigheden aan studenten op niveau twee van de opleiding dienstverlening.
-

Hoe kan de kennis die nodig is voor het aanleren van culturele vaardigheden worden
verworven in het ontwerp?

Uit het literatuuronderzoek blijkt dat kennis over verschillende culturen en religies nodig is om te
kunnen starten met het aanleren van vaardigheden. Studenten dienen, voordat vaardigheden
aangeleerd kunnen worden, kennis te hebben over communiceren in het algemeen, voordat er
sprake kan zijn van interculturele communicatie. Daarnaast is een veelgebruikte manier om culturen
te kunnen vergelijken, de vijf dimensies van Hofstede. Hierdoor wordt de kennis over culturen
vergroot en kunnen studenten deze in perspectief zien. Het ui-model, eveneens van Hofstede,
besteed aandacht aan de diepere lagen van culturen die nodig zijn voor het aanleren van
vaardigheden. Bij het vergaren van kennis over culturen is het belangrijk om je te verdiepen, een
positieve beeldvorming te creëren en variatie aan te bieden.
In het ontwerp is de kennis tot stand gekomen door twee hoofdstukken te wijden aan het
verzamelen van kennis. In de tweede les uit de lessenserie wordt aandacht besteed aan de vijf
wereldreligies en in de derde les wordt aandacht besteed aan culturen en culturele verschillen.
Hierbij wordt uitgebreid stilgestaan bij de vijf dimensies van Hofstede en worden op die manier
culturen met elkaar vergeleken. Middels verhalen te vertellen en oefeningen te doen, leert de
student ook diepere lagen van het ui-model kennen.
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-

Hoe kan de kennis die vergaard is over culturen worden gekoppeld aan de vaardigheden die
studenten aanleren binnen het ontwerp?

Wanneer het gaat om het aanleren van vaardigheden is er sprake van een driehoeksverhouding. Er
zijn drie aspecten die van belang zijn voor het aanleren van de vaardigheden. Kennis, houding en/of
attitude en vaardigheden zelf. Wanneer één van deze drie ontbreekt, is het niet mogelijk
vaardigheden aan te leren.
Belangrijk wanneer het gaat om vaardigheden is het herkennen, erkennen en benoemen. Doordat
studenten kennis hebben opgedaan herkennen zij cultuurkenmerken en kunnen deze benoemen.
Doordat de kennis bij de studenten aanwezig is, kan de koppeling naar vaardigheden makkelijker
gemaakt worden.
In het ontwerp wordt gebruik gemaakt van casussen om de theorie en praktijk aan elkaar te
koppelen. Vervolgens wordt middels een simulatie geoefend op het toepassen van de vergaarde
kennis en vaardigheden. Doordat kennis en vaardigheden op die manier gecombineerd worden en
studenten daarbij ook een bepaalde houding moeten tonen, is er sprake van een
driehoeksverhouding die in balans is.
-

Welke vaardigheden zijn nodig in het ontwerp om de student beter voor te bereiden op
culturele diversiteit in de praktijk?

Een aantal vaardigheden blijken nodig te zijn om studenten beter te kunnen voorbereiden op
culturele diversiteit in de praktijk. Het gaat hierbij volgens de literatuur om een aantal vaardigheden.
Zo wordt constructief communiceren genoemd als belangrijke vaardigheid wanneer het gaat om
culturele vaardigheden.
Naast constructief communiceren draait het om het hebben van respect voor visies, uitingen en
gedragingen die bij verschillende culturen en religies voorkomen. Door kennis hierover te hebben,
kunnen deze vaardigheden worden aangeleerd welke nodig zijn om goed om te gaan met culturele
diversiteit.
De vaardigheden worden in het ontwerp behandeld aan de hand van casussen en een rollenspel.
Hierdoor worden de vaardigheden eerst middels casussen in een theoretisch setting geoefend om
daarna aan de hand van een gesimuleerde praktijksituatie de culturele vaardigheden in een niettheoretische setting te kunnen oefenen in een veilige setting.
-

Hoe worden de kennis en vaardigheden die in het ontwerp zijn aangeleerd getoetst?

De kennis wordt getoetst middels een vergelijking tussen een afgenomen nulmeting en afgenomen
kennistoetsvragen. Dit blijkt een effectieve manier te zijn, aangezien er een algehele vordering is
waargenomen in alle drie de klassen. Daarnaast is de eindopdracht onderdeel van de
eindbeoordeling. De eindopdracht bevat ook veel elementen die kennis testen en is daardoor ook
een geschikte toetsing.
De vaardigheden worden ook getoetst. Tijdens de toets aan het einde van de periode worden
casusvragen gesteld, hierop laat de student zien hoe hij of zij zou reageren in de praktijk. Door deze
manier van toetsen wordt dus ook gekeken naar het handelen van de student in de praktijk.
Daarnaast wordt er ook middels een rollenspel geoefend met cultureel handelen. Dit is niet getoetst,
maar heeft wel bijgedragen aan de ontwikkeling in culturele vaardigheden.
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Hoofdvraag:
-

Hoe kunnen culturele vaardigheden worden aangeleerd binnen het vak burgerschap op mbo
niveau twee binnen de opleiding dienstverlening?

Culturele vaardigheden kunnen binnen het vak burgerschap op mbo niveau twee binnen de opleiding
dienstverlening goed aangeleerd worden. In dit didactisch ontwerp is er voor gekozen om, naar
aanleiding van de uitkomsten van literatuuronderzoek, aandacht te besteden aan kennis, houding en
vaardigheden om culturele vaardigheden aan te leren.
Middels kennis te vergaren over culturen en religies is er een stevige basis gelegd om ook
vaardigheden aan te leren. Deze zijn aangeleerd op twee verschillende manieren. Ten eerste is er
aandacht besteed aan het maken van casusoefeningen, waarbij de student een oplossing moest
bedenken op een praktijkgerelateerd probleem dat bij de student op zijn of haar stageplek voor zou
kunnen komen. Ten tweede is er aandacht besteed aan cultureel handelen. Middels een rollenspel
zijn de studenten in tweetallen aan de slag gegaan met een rollenspel. Door het spelen van dit
rollenspel werden studenten niet alleen bewust van hun eigen rol als medewerker in de zorg, maar
ook van het effect van het handelen van de medewerker in de zorg op de patiënt.
Door de combinatie van het aanleren van kennis, het tonen van een juiste houding en het oefenen
van de vaardigheden hebben de studenten culturele vaardigheden aangeleerd die passend zijn bij
hun niveau, belevingswereld en toekomstig werkveld.

Conclusies uitvoering didactisch ontwerp
In deze paragraaf wordt, zoals wordt vereist in het document Aanwijzingen voor het didactisch
ontwerp, kort verwoord wat goed ging tijdens de uitvoering van het ontwerp, wat beter kan en hoe
het dan beter kan. Als eerste wordt benoemd wat goed ging, daarna worden de verbeterpunten
opgesteld. Voor de inhoudelijke conclusie van de analyse van het effect van het didactisch ontwerp
wordt verwezen naar de paragraaf Conclusie analyse effect didactisch ontwerp, te vinden in dit
verslag.
Tijdens de uitvoering van het ontwerp ging veel goed. De studenten waren over het algemeen
genomen enthousiast, sommigen zelfs zichtbaar meer gemotiveerd dan vorige periodes, en zijn
tevreden over de invulling van deze periode. De effectmeting bleek effectief en het leerrendement
blijkt groot te zijn; alle studenten zijn vooruit gegaan in kennis over culturen en religies sinds het
afnemen van de nulmeting.
Het voorlezen tijdens de lessen bleek effectief. Studenten gaven aan dit leuk en nuttig te vinden en
waren aangenaam verrast, evenals de docent zelf. De lessen zelf waren altijd goed qua tijdsindeling,
de docentenhandleiding voldeed en het studentenmateriaal was goed werkbaar.
Wat minder goed ging tijdens deze periode, was het korte tijdsbestek waarin alles gerealiseerd
moest worden. Wanneer een student een les niet aanwezig was, was het moeilijk om alles in te
kunnen halen, zeker wanneer de student tijdens de les met het rollenspel afwezig was, mistte het
een belangrijk onderdeel van dit ontwerp. Dit zou beter kunnen door in de toekomst een extra
moment in te lassen waarop alsnog een rollenspel gespeeld kan worden met de destijds afwezige
studenten.
Mede dankzij dit korte tijdsbestek is er onvoldoende aandacht geweest voor het specifiek aanleren
van de culturele vaardigheden. Dit kwam ook als aanbeveling naar voren bij het hoofdstuk
resultaten. Om tegemoet te komen aan de eisen die gesteld worden vanuit de Friese Poort en om te
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voldoen aan de ontwerpeisen, werd er dusdanig veel tijd besteed aan het aanleren van theoretische
kennis, dat het aanleren van vaardigheden maar in twee lessen aangeleerd kon worden, terwijl de
doelstelling van dit ontwerp was om studenten culturele vaardigheden aan te leren. Aangezien de
eindopdracht een tastbaar document moest zijn, die minimaal vier jaar bewaard moet kunnen
worden, was er ook binnen de eindopdracht weinig mogelijk in het tonen van de culturele
vaardigheden en daarbij het toetsen hiervan.
Wanneer er wordt gekeken naar de literatuur is het aanleren van kennis een belangrijk onderdeel
voordat er gewerkt kan worden aan het aanleren van vaardigheden. Het onderdeel kennis is in deze
korte tijd goed aan de orde gekomen en hierop volgend zijn twee lessen vaardigheden goed uit de
verf gekomen. In de toekomst zou het hebben van meer tijd voor de uitvoering van dit onderwerp
goed kunnen leiden tot het aanleren van meer vaardigheden met betrekking tot cultuur. Daarbij zou
dan met name de nadruk moeten liggen op het specifiek aanleren en oefenen van de vaardigheden,
na het behandelen van de theoretische kennis.
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Reflectie
Hier is een reflectie te lezen over hoe de ontwerpcyclus heeft bijgedragen aan een onderzoekende
houding. Per punt dat in de afstudeerhandleiding wordt beschreven als onderdeel van de
onderzoekende houding van leraren wordt beschreven waarom de ontwerpcyclus van invloed was
op de ontwikkeling in dat onderdeel.
Nieuwsgierig zijn
Naar aanleiding van de verkenning van het probleem was ik gematigd enthousiast. Eigenlijk had ik
een heel ander onderwerp voor mijn didactisch ontwerp en ik had veel last van opstartproblemen.
Toen ik eenmaal in de ‘’flow’’ zat, werd ik steeds enthousiaster over het onderwerp en steeds
nieuwsgieriger naar informatie die gerelateerd is aan culturele vaardigheden. Ik wist weinig van dit
onderwerp af, zo bleek naar aanleiding van het uitzoeken van informatie voor het
literatuuronderzoek, maar werd steeds meer benieuwd naar andere theorieën en aanpakken om
culturele vaardigheden aan te leren.
Een open houding
Door tussentijds feedback te vragen aan collega’s en experts in het vakgebied, maar ook aan
studenten, heb ik geleerd meer open te staan voor alternatieve ideeën. Ik vind mijzelf van nature
enigszins star wat betreft het wijzigen van plannen waarvan ik vind dat ik ze goed doordacht heb,
maar deze ontwerpcyclus dwong mij steeds opnieuw te reflecteren en om feedback te vragen. De
open houding was ook nodig om soms zelf met een vernieuwende frisse blik naar mijn eigen ideeën
te kijken. Ook heb ik inspiratie opgedaan door boeken te lezen over volksverhalen, culturele
miscommunicatie en interculturele gespreksvoering om mijzelf open te stellen voor nieuwe ideeën
en mijn hersenen als het ware te laten wennen aan mijn focus op een compleet nieuw onderwerp.
Kritisch zijn
Tijdens het begin van de cyclus was ik al (te) kritisch. Het heeft veel te lang geduurd voordat ik een
onderwerp had gevonden dat helemaal paste bij mijn probleemverkenning en mijn eigen wensen.
Helaas bleek daar echt te weinig literatuur over beschikbaar te zijn, waarna ik dus genoodzaakt was
een ander onderwerp te kiezen. Ik ben afgegaan op een tip van Luuk Kampman en heb doorgezet op
dit onderwerp, terwijl ik daar oorspronkelijk nog niet helemaal van overtuigd was. Eigenlijk heb ik
mijzelf dus eigenlijk ontwikkeld in het minder kritisch zijn in plaats van het kritisch zijn.
Wat betreft kritisch zijn heb ik wel erg kritisch gekeken naar literatuur. Ik vond het lastig om
bruggetjes te maken tussen wat in mijn hoofd logisch leek en wat op papier ook daadwerkelijk
logisch is. Hiervoor heb ik best een aantal bronnen gewist uit het uiteindelijke document, omdat die
op zich niets toevoegden wat in verband stond met het onderwerp van dit ontwerp.
Ook naar het ontwerp zelf heb ik meerdere malen kritisch gekeken. Vooral de werkvormen, de
manier van onderwijzen en de uiteindelijke eindopdracht voor de studenten vormden veel stof tot
overdenking. Naar aanleiding van literatuur, ervaringen en de mening van experts is uiteindelijk het
huidige ontwerp eruit gekomen.
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Willen begrijpen
Lastig aan dit ontwerp was, dat er geen concrete tips te vinden zijn over hoe je nou culturele
vaardigheden helemaal aanleert bij studenten op niveau twee van het mbo. Ik heb veel theorie
bestudeerd die gaat over zowel theoretische kennis van culturen als over het aanleren van
vaardigheden. Ik heb een grote drang gehad om uit te vinden wat de effectiefste methode is om
culturele vaardigheden aan te leren binnen de kaders die gesteld waren vanuit bijvoorbeeld de Friese
Poort.
Bereid zijn tot perspectiefwisseling
Dit vond ik één van de zaken die het meest mijn ogen heeft geopend. Ik had eerst een aantal
opdrachten gemaakt waarover ik wel tevreden was in het ontwerp. Mijn vriend vroeg vervolgens of
hij de opdrachten mocht maken, omdat hij nieuwsgierig was. Hierop hebben we samen de
opdrachten gemaakt en kwam ik er achter dat ik de opdrachten, in het perspectief als student en niet
als docent, helemaal niet leuk vond. Ik moest ontzettend veel schrijven en de hele tijd terugbladeren
om antwoord te kunnen geven op de vragen. Door deze perspectiefwisseling kwam ik er achter dat
de opdracht theoretisch gezien helemaal correct was uitgevoerd, maar dat het in de praktijk geen
leuke opdracht kon zijn. Naar aanleiding van deze ervaring heb ik vaker mijn ontwerp bekeken door
de ogen van mijn studenten. Zo kwam ik achter meer zaken, die hebben geleid tot aanpassingen in
mijn ontwerp.
Distantie nemen van routines
Routines zijn een soort van mantra in mijn leven. Ik ben graag voorspelbaar en ik vind het ook fijn dat
mijn omgeving enigszins voorspelbaar is. Routines in mijn stage dit jaar was dat ik mij compleet
moest houden aan de voorgestelde readers. Met het maken van deze reader ben ik daar helemaal
van afgeweken en neem ik dus al afstand van mijn routines. Daarnaast heb ik met regelmaat einden
gewandeld, in mijn hoofd maalde dit ontwerp dan en meestal halverwege de wandeling had ik
hernieuwde inspiratie, aanpassingen of een frisse blik, waarmee ik weer verder kon werken aan het
ontwerp.
Gerichtheid op bronnen
Ik ben bij dit ontwerp, en bij het portfolio voor professionele ontwikkeling, meer gericht op bronnen
dan ooit te voren. Ik heb al mijn informatie gehaald uit bronnen. Niet alleen studenten en docenten
vormden de bron voor dit ontwerp, maar ook literatuur, interviews, wetenschappelijke artikelen en
publicaties. Ook nadat de probleemanalyse gemaakt was, bleven de bronnen als een soort cyclus
terugkomen. Alles wat ik schreef diende verantwoord te worden met passende literatuur, niet alleen
in de theorie in de probleemanalyse, maar ook in de docentenhandleiding, om te verantwoorden
waarom ik wat deed en in de ontwerpeisen, om aan te tonen hoe ik tot de ontwerpeisen ben
gekomen.
Dit zorgt er voor dat ik mijzelf heb ontwikkeld op het gebied van bronnen. Ik vond bronnen vaak een
‘’moetje’’ in plaats van een aanvulling. Inmiddels heb ik ontdekt dat het een prima manier is om tot
nieuwe inzichten en kennis te komen. Ook tussentijdse feedback van bronnen als collega’s en
experts, hebben geleid tot een verbetering van het ontwerp.
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Gerichtheid op zeker weten
Tijdens dit ontwerp heb ik, zoals ik hierboven ook al schreef bij gerichtheid op bronnen, geleerd om
meer vanuit feiten te denken. Ik ben een gevoelsmens en handel graag vanuit mijn gevoel. Dit is niet
te doen bij een onderzoekscyclus en dus moest ik mijn gevoel vaak loslaten of proberen te
onderbouwen vanuit de literatuur. In sommige gevallen kon dat laatste, maar soms schreef de
literatuur ook iets anders voor dan mijn gevoel aangaf. Uiteindelijk ben ik in alle gevallen gegaan
voor wat de literatuur aangaf en heb ik mijn gevoel achterwege gelaten. Dit was een nieuwe ervaring
voor mij. Ik denk dat het heeft bijgedragen aan de professionaliteit van dit ontwerp en aan mijn
ontwikkeling van mijn professionaliteit en onderzoekende houding. Overigens wil ik hierbij wel
toevoegen dat ik denk dat mijn gevoel vaak ook werkt, maar dat in dit soort gevallen beter gebouwd
kan worden op wetenschappelijke kennis in plaats van gevoel.
Willen delen met anderen
Ook binnen dit onderdeel heb ik vorderingen gemaakt door het didactisch ontwerp. Normaliter ben
ik iemand die niet veel deelt en gewoon zelfstandig werkt wanneer dat nodig is en samenwerkt
wanneer dat nodig is. Nu heb ik echter vaak om feedback gevraagd bij collega’s op mijn ideeën en
heb ik om inspiratie gevraagd.
Uiteindelijk heb ik het geheel van mijn bevindingen gepresenteerd tijdens een teamvergadering en
op die manier mijn ervaringen, onderzoek en resultaten gedeeld. Door dit te doen heb ik laten zien
dat ik een onderzoekende houding heb.
Ook heb ik gedeeld met twee studiegenoten. Ondanks onze enorme verschillen in onderwerp,
hebben we elkaar door onze ideeën uit te wisselen naar een hoger niveau getrokken. Dit komt ten
goede aan mijn onderzoekende houding, omdat ik hierdoor nieuwe inzichten verkreeg en ook
anderen tot nieuwe inzichten bracht.

Conclusie
Al met al denk ik dat ik kan concluderen dat deze ontwerpcyclus, hoezeer ik er ook tegen opzag,
heeft geleid tot een verbreding en verdieping in mijn onderzoekende houding. Ik heb gedaan wat
voorgeschreven staat in het boek Praktijkonderzoek in de school en heb daarbij de
afstudeerhandleiding als kader genomen. Mijn houding tijdens dit ontwerp vond ik professioneel en,
na de opstartproblemen die ik heb ervaren, doelgericht. Na een tijdje zat ik echt in de ‘’flow’’ en heb
ik mij een heuse onderzoeker gevoeld met tientallen boeken om mij heen en honderden tabbladen
open met wetenschappelijke artikelen.
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