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“Als je niet weet waar je vandaan komt, hoe zou je dan weten waar je
naartoe gaat?”
- spreekwoord -
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Voorwoord

Als leerkracht heb je macht. Je hebt een keuze. Je kunt je leerlingen met een
immigratie of biculturele achtergrond aandringen om alleen de lokale/dominante taal
te spreken. Je kunt hun talen uit je klaslokaal verbannen. Je kunt kiezen om hen
uitsluitend over de lokale/dominante cultuur te onderwijzen. Je kunt de identiteit van
je leerlingen negeren. Daar heb je de macht toe.

Of je kunt je leerlingen omarmen, zoals ze zijn. Je kunt ze laten zien dat zij er toe
doen. Zij en hun culturele achtergrond, waaronder hun talen. Je kunt ze hun eigen
talen laten spreken. Je kunt ze onderwijzen en van elkaar laten leren. Je kunt ze hun
verhalen laten delen. Je kunt ze zien opbloeien. Daar heb je de macht toe.

Dit portfolio is zeker niet HET antwoord, maar het doet ertoe. Het doet ertoe omdat
het een nieuwe dimensie opent in de leerling-leerkracht interactie. Ik wil je
aanmoedigen om het woord te geven aan jouw leerlingen en een kijkje te nemen in
de rijkdom van jouw interculturele en meertalige klas door deze speelse activiteiten.

Dit portfolio is opgedragen aan de docenten van DENISE en alle leerkrachten die
hun studenten in diens zelf bevestigen. Speciale dank gaat uit naar de trainers van
de Raad van Europa’s eerdere docent trainingsprogramma: het Pestalozzi
Programma, in het bijzonder aan Ildikó Lázár en Pascale Mompoint-Gaillard. Hun
werk, wat voortleeft in Learn to Change, Change to Learn, en hun publicaties
hebben een aantal van deze activiteiten geïnspireerd. Tenslotte ben ik dankbaar
voor de steun van de coördinatoren van de NECE Focusgroep voor Democratische
Competenties: Patricia Hladschik and Claudia Lenz.
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https://www.learntochange.eu/tasks-for-democracy/


Redenering en context

Als het aankomt op de toenemende diverse klassen van vandaag, is er een neiging
om de moeilijkheden en uitdagingen te bespreken en de groeiende kansen die
diversiteit brengt te negeren. Dit portfolio gaat uit van de sterke overtuiging dat
leerlingen een rijk cultureel en taalkundig erfgoed bezitten, en dat het de taak van
hun leerkrachten is om daaruit te putten en zo hun leerlingen te helpen zich thuis te
voelen en een inclusieve school creëren.

Toen ik werkzaam was met het opzetten en lesgeven op de superdiverse tweetalige
school DENISE in Amsterdam, Nederland, zocht ik constant naar manieren om mijn
leerlingen zich thuis te laten voelen en zich met nieuwsgierigheid en respect open te
stellen naar elkaar. Die activiteiten, deels van mijzelf, deels geïnspireerd door de
training modules van het Pestalozzi Programma, en deels afgeleid uit de
onderwijswereld, hebben mij geholpen die doelen te behalen. Mijn collega’s die
hielpen in de testfase gaven gelijksoortige positieve resultaten terug. “We hebben
gezien dat onze leerlingen meer op hun gemak zijn als zij kunnen reflecteren op hun
talige en culturele achtergrond”, reageerde een van de leerkrachten, Petra van der
Geest. “We moeten meer ruimte maken voor deze competenties.”

Theoretisch kader en doelen

De activiteiten in het portfolio zijn afgeleid van het veld Interculturele Competentie en
Meertaligheid, en gestructureerd rond de Raad voor Europa’s Referentiekaders van
Competenties voor Democratische Cultuur (CDC). De beschrijvingen die gekozen
zijn voor dit portfolio kijken naar de houdingen, vaardigheden, kennis en het kritische
begrip van leerlingen. Met behulp van het portfolio werken studenten naar bepaalde
leerdoelen door geselecteerde activiteiten en reflecteren zij op het proces.
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Source: Competenties voor Democratische Cultuur - Samenvatting, Raad van Europa, 2016

Het Culturele en Talige Identiteit Portfolio (CTIP) is ontwikkeld om:

- Leerlingen een soepelere overgang te bieden naar hun nieuwe omgeving,
door het reflecteren op hun (veranderende) identiteit.

- Het zelfvertrouwen van leerlingen te versterken door hen verbonden te
laten blijven met hun identiteit en dat uit te leven.

- Leerkrachten te helpen om de achtergronden van hun leerlingen beter te
begrijpen en daar op voort te kunnen bouwen.
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https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ccf14


Structuur en tips voor toepassing

Dit portfolio bestaat uit twee centrale onderdelen: de zelfevaluatie werkbladen aan
het begin en eind van het portfolio, en de activiteiten zelf. De activiteiten zijn
opgesteld om direct uitgedeeld te kunnen worden en gebruikt te worden door
leerlingen.

De zelf-evaluatie voor en na de activiteiten is bewust gericht op de RCDC
beschrijvingen, om leerlingen te helpen te reflecteren op hun eigen potentiële groei
omtrent de gegeven competenties. Beide versies zijn bedoeld om na het invullen te
bewaren zodat de leerlingen eigen resultaten kunnen vergelijken als zij klaar zijn met
het portfolio.

Idealiter zouden alle stencils door leerlingen worden bewaard in een map zodat zij
kunnen blijven reflecteren. Je zou leerlingen kunnen vragen een mooie omslag te
ontwerpen voor hun portfolio’s zoals een identiteit zelfportret of specifieke
verwijzingen zoals Frida Kahlo’s “Zelfportret op de grens tussen Mexico en de
Verenigde Staten” of “De Violist” van Chagall. Voel je vooral vrij om het portfolio te
verrijken met je eigen ideeën. Geniet er van!

Bron: Wikimedia Commons
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https://www.google.com/search?q=identity+self+portrait&tbm=isch&ved=2ahUKEwjkweL3yuvsAhUBl6QKHWTODnIQ2-cCegQIABAA&oq=identity+self+&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIAFDaKljVL2CyOWgAcAB4AIABfogBygOSAQMzLjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=QQikX6SdG4GukgXknLuQBw&bih=803&biw=1368&client=firefox-b-d&hl=en


Leerdoelen en CDC beschrijvingen

Het portfolio richt zich op de volgende beschrijvingen die zijn afgeleid van het
Referentiekader van Competenties voor Democratische Cultuur:

HOUDINGEN

Openheid jegens andere culturen

21 Toont interesse in het leren over andermans overtuigingen, waarden, tradities en
wereldbeschouwing.

Tolerantie voor ambiguïteit

52 Is op zijn/haar gemak in onbekende situaties

VAARDIGHEDEN

Luisteren en observeren

71 Luistert aandachtig naar anderen

KENNIS

Kennis van en kritisch inzicht in jezelf

109 Kan kritisch reflecteren op zichzelf vanuit verschillende perspectieven.
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Zelfevaluatie - ronde 1

1 - nooit       2 - zelden      3 - soms
4 - vaak       5 - altijd

1 2 3 4 5

Ik vind het leuk en interessant om over de
overtuigingen, waarden, tradities en
wereldbeschouwingen van anderen te horen

I enjoy hearing about other people’s beliefs,
values, traditions and world views

Ik voel mij op mijn gemak in nieuwe, niet
vertrouwde situaties

I feel comfortable in new, unfamiliar situations

Ik luister goed naar anderen

I listen attentively to people

Ik ken mijzelf goed

I know myself well
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Opdrachten

Opdrachten
1, Meer dan een naam
2, Identiteitskaart
3, Mijn lichaam, mijn talen
4, Mijn talen en ik
5, Visualisatie meditatie
6, De wereld door mijn raam
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1, Meer dan een naam

CDC Competenties

● Ik ken mezelf goed (109)
● Ik luister goed naar anderen (71)

Wat is jouw volledige naam? Hoe wil je genoemd worden? Wat betekent jouw
naam? Naar wie ben je genoemd? Wat vind je (niet) leuk aan je naam? Jouw naam
kan een heel verhaal vertellen. Noteer jouw antwoorden, en deel jouw verhaal met
de klas.

Denk aan:
● Volledige naam
● Roepnaam(en)
● Hoe jouw naam wordt gebruikt/uitgesproken in verschillende contexten
● Hoe jij zou willen dat je naam wordt gebruikt/uitgesproken
● De betekenis van je achternaam(en)
● Het oorsprong van je achternaam(en)
● De betekenis van je voornaam
● Het oorsprong van je voornaam(en)
● Culturele invloeden op je naam
● Wat je wel of niet leuk vindt aan je naam

Meer dan een naam

10



2, Identiteitskaart

CDC Competenties

● Ik ken mezelf goed (109)
● Ik vind het leuk en interessant om over de overtuigingen, waarden, tradities

en wereldbeschouwingen van anderen te horen (21)

Welke eigenschappen/stereotypen koppelen anderen aan jouw cultuur of aan jouw
gebaseerd op jouw uiterlijke / naam / accent? Welke van deze eigenschappen vind
je niet bij jou passen? Noteer deze onder “Ik ben niet/geen”.
Welke van deze eigenschappen vind je wel bij jou passen? Noteer deze onder “Ik
ben”. Maak gebruik van deze of andere punten:

● rollen / relaties
● gemeenschappen, waar je je thuis voelt
● eigenschappen
● nationaliteit
● religie
● plekken
● talen
● hobby’s
● wereldbeschouwing/filosofie

IK BEN GEEN/NIET IK BEN
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3, Mijn lichaam, mijn talen

CDC Competenties

● Ik ken mezelf goed (109)
● Ik luister goed naar anderen (71)

Welke talen spreek jij? Kies een kleur voor elke taal, en maak een legenda om aan te
geven welke taal bij welke kleur hoort.
Kleur vervolgens het onderstaande lichaam in, en laat zo zien waar de verschillende
talen in jouw lichaam horen.
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4, Mijn talen en ik

CDC Competenties
● Ik ken mezelf goed (109)
● Ik luister goed naar anderen (71)

In welke taal droom/denk/eet je? In welke taal word je verliefd? Maak een VENN diagram
over de talen in je leven. Gebruik verschillende kleuren voor de kringen, en schrijf daarbij bij
welke taal ze horen. Noteer de dingen die je doet. Let op de overlappende gedeelten: als je
in meerdere talen ‘denkt’ of ‘spreekt’, zet je deze in de overlappende gedeelten. Hieronder
zie je VENN diagrammen voor 2, 3 of 4 talen. Als je klaar bent, deel dan jouw diagram met
de klas.
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5, Visualisatie meditatie

CDC Components

● Ik ken mezelf goed (109)
● Ik vind het leuk en interessant om over de overtuigingen, waarden, tradities

en wereldbeschouwingen van anderen te horen (21)
● Ik voel mij op mijn gemak in nieuwe, niet vertrouwde situaties (52)

Kies een plek die je goed kent. Waar je vandaan komt, of waar je langer hebt gewoond. Doe
je ogen even dicht, en stel je voor dat je op deze plek bent. Wat zie, hoor, ruik, tast, proef je?
Doe je ogen weer open, en noteer jouw antwoorden.

Ik ben in …..
Ik zie:
Ik hoor:
Ik ruik:
Ik tast:
Ik proef:

Jij gaat nu een visualisatie schrijven over deze tekst. Bewerk de tekst hieronder. Let op de
details. Als je een goede visualisatie schrijft, gaan anderen die het lezen zich voelen alsof ze
voor het eerst op deze plek waren.
Als je klaar bent met je tekst, kan je met je klasgenoten om de beurt visualisatie meditatie
sessies houden. Je neemt dan je klasgenoten op reis met behulp van je tekst.
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Verander de cursieve woorden om de plek waaraan je denkt te beschrijven

In je fantasie ga je nu uit deze ruimte…
en stapt in de vrije natuur...

Het is mooi weer vandaag. Je loopt op een zandpad. De zon schijnt volop. Aan je
rechterhand zijn struiken. Er staat een stevige bries die de blaadjes van de struiken
ritselen doet. Je hoort vogels kwetteren...

Aan je linkerhand stroomt een beek. Een heldere beek... Rustig kabbelt het water
voort... en geeft haar geluidjes af aan je oor... ...
Geeft het droge zand onder je voeten ook geluid?

Rustig wandel je door, ademend in je buik, voor een maximale beleving van de
volheid van de natuur...

Je hand strekt zich uit naar het groen aan je rechterkant. Je plukt een blaadje. Je
vingers omsluiten het. Koel ligt het in je handpalm opgesloten. Je voeten vinden
als vanzelf hun weg over het zandpad, langs de heldere, kabbelende beek. Het
koele blaadje in je rechterhandpalm...

Zonnewarmte streelt je gezicht.

Met je gedachten, ga je weer terug naar de les, naar je lokaal...
Voel jezelf op de grond of op je stoel liggen of zitten, voel je benen, romp, armen,
hoofd...

Wees je bewust dat je weer in de klas bent. Neem rustig de tijd om op je eigen
manier weer terug te komen met je aandacht. Doe dan zachtjes je ogen open.

Bron: http://www.jreinders.nl/lammy/pdf/visualisaties.pdf
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6, De wereld door mijn raam

CDC Components

● Ik ken mezelf goed (109)
● Ik luister goed naar anderen (71)
● Ik voel mij op mijn gemak in nieuwe, niet vertrouwde situaties (52)

Gedurende deze opdracht ga je een plek beschrijven waar je langer hebt gewoond. Om
preciezer te zijn, ga je het uitzicht vanuit je raam beschrijven op die plek. Jij vormt een
tweetal met iemand, en gaat aan de slag. Een van jullie gaat hun uitzicht nauwkeurig
beschrijven. De andere luistert goed, en maakt een tekening van het beschreven uitzicht. Bij
de beschrijving moet je ook aangeven waar alles komt te staan (e.g. “Links beneden staat…”
“Rechts boven zie ik…”). Kijk niet naar de tekening voordat die klaar is. Degene die de
tekening maakt, mag wel vragen stellen (e.g. Wat voor kleur hebben de bladeren op de
boom?).

Zodra de tekening af is, bekijk het met je tweetal. Bespreek wat wel en wat niet klopt. Heb je
een foto over het uitzicht? Laat het dan zien. Wissel dan van beurt.

Als verdieping kan je van de tekeningen een tentoonstelling maken (wellicht met foto’s erbij).
Je kan het nog interessanter maken door een wereldkaart aan de muur hangen, en de
“ramen” met touwtjes aan de kaart koppelen. De leerlingen zijn dan de gids, en vertellen de
bezoekers over hun “ramen”.
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Zelfevaluatie - ronde 2

1 - nooit       2 - zelden      3 - soms
4 - vaak       5 - altijd

1 2 3 4 5

Ik vind het leuk en interessant om over de
overtuigingen, waarden, tradities en
wereldbeschouwingen van anderen te horen

I enjoy hearing about other people’s beliefs,
values, traditions and world views

Ik voel mij op mijn gemak in nieuwe, niet
vertrouwde situaties

I feel comfortable in new, unfamiliar situations

Ik luister goed naar anderen

I listen attentively to people

Ik ken mijzelf goed

I know myself well
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