
 

 

Verslag “Diversity in Education”, Lissabon 2019 

van 31/03/19 tem 05/04/19 

Zondag 31/03/19 

Met 13 personeelsleden van de scholengemeenschap Sterk en Kade (Dolms) startten we op zondag 31 

maart een Europees nascholingsproject om ons te laten inspireren op het vlak van diversiteit.  We 

vertrokken met de taxi vanuit Deerlijk naar Zaventem. Na een lange wachtrij aan de check-in, een speed 

stop aan de automaat met een drankje of wat eten en een blits toiletbezoek, hadden we comfortabele 

zitjes in the back of the plain. Onverwacht nog getrakteerd op een broodje en een aperitiefje in de lucht. 

Voor de durvers was er ook een worteltaartje. Een fantastische vlucht bracht ons naar Lissabon.   

Een strak tijdsschema (optimaal genieten van de zon en de 

vrije tijd), bracht ons naar de Time Out Market. Diverse 

specialiteiten wisten ons te bekoren.  Samen toastten we op 

EUROPA! Hotelwaarts bracht de beroemde tram 28 ons het 

gevoel zoals het in de boekjes beschreven staat; pittoresk 

opeengepakt genieten van het heuvelachtige Lissabon.  

 

 

 

 

 

  



 

 

 
Maandag 01/04/’19  

Onze cursus volgen we in de universiteit, voormalig paleis en casino in Lissabon. En, eerlijk … het 

gebouw heeft zeker allure! We maken kennis met de deelnemers 

uit 7 verschillende landen; Bulgarije, Frankrijk, Griekenland, Italië, 

Polen, Zweden en België. 

 

De ochtendsessie startte met een eenvoudig kaartspel, zo leek het. 

In elke groep werden de te volgen spelregels verdeeld, de winnaar 

van elke groep kon doorschuiven naar de andere groep. Bleek snel 

dat elke groep wel zijn eigen opvatting had over de regels. We 

leerden omgaan met veranderingen, het gevoel van vertrouwd een 

groep te verlaten en als nieuweling een start te moeten maken 

met regels die geheel onduidelijk zijn. Een belangrijke levensles om 

mee te nemen in het verhaal van diversiteit. 

In de voormiddag stonden we stil bij het niveau van inclusie in 

onze maatschappij en schools systeem. De school zou de 

weerspiegeling van de maatschappij kunnen/moeten zijn, een 

maatschappij die meer en meer divers wordt. Het belang van equity; het bieden van 

ondersteuningsmiddelen (verschillend voor wie dit nodig heeft) om iedereen een gelijke start te 

bieden. 

Een oefening in het hiërarchisch rangschikken van values in ons onderwijs deed ons reflecteren over 

de kijk van David Pinto op gedrag en communicatie; fine-meshed culture versus coarse-meshed 

culture. Dezelfde values in een andere volgorde laten een andere interpretatie toe over hoe het 

onderwijs wordt opgevat. Strikt met een groot belang voor gehoorzaamheid, respect en loyaliteit 

versus minder begrensd met focus op autonomie, redzaamheid en het formuleren van een eigen 

mening. 

In de namiddag hadden we het over diversity and languages; hoe gaan we om met meertaligheid op 

school? We ontdekten bijvoorbeeld dat in Zweden de leerlingen al starten met een tweede taal 

(Engels) vanaf 7 jaar en er een derde taal bijkomt op 10 jaar. De deelneemster uit Zweden spreekt 

vloeiend Engels… 

De uitdagingen rond anderstalige kinderen en - ouders werden ook besproken. Zijn we zeker dat 

onze communicatie ook voor hen begrijpbaar is? Voorzien we voldoende vertaling of 

vereenvoudiging van de essentiële informatie? Wat met de vrije momenten; staan we de leerlingen 

toe om hun eigen taal te spreken? Wat met klasmomenten? 

 

 

 

 

 



 

 

Het plan was om samen met de groep the welcome dinner te nuttigen aan de overkant van de rivier  

(river Tagus). Kuddegedrag leidde tot het nemen van de verkeerde boot; maar de belgische delegatie 

kon nog net de verantwoordelijken overtuigen om opnieuw aan te meren en de poorten te openen. 

Gelukkig, want de Fado was dit keer enthousiasmerend. We werden meegesleept met handgeklap 

en wat kreten in het overtuigend ritme en dito boodschap van de muziek. Een polonaise werd 

gestart. Vermoedelijk bracht de belgische delegatie de beroemde Fado naar een hoger niveau. We 

hebben genoten! 

De terugreis leek eenvoudig; just cross the river by boat. Echter, het strikt sluiten van de 

toegangspoort scheidde de helft van onze scholengemeenschap van de rest van de groep. Een ware 

beproeving in onze vriendschap en toewijding binnen het consortium. De DOLMS groep zorgde voor 

elkaar, we haalden de laatste metrohalte samen en zijn klaar voor morgen! 

 

 

 

  



 

 

 
Dinsdag 02/04/’19  

 

Een net iets te enthousiaste start van onze tweede cursusdag bracht ons ruim op tijd op de plaats van 

afspraak. Een portugese interpretatie van een auditorium werd ons stekje voor vandaag.  

 

Het Bennett Model  of Cultural Competence opende onze morgen en toonde ons the development of 

sensitivity towards diversity. Waar vroeger diversiteit gezien werd als een uitzondering op de regel (de 

norm) en werk voor de expert, zijn we vandaag gegroeid naar de norm die net gezien wordt als een bron 

van diversiteit. Diversiteit en heterogeniteit is een kracht en wordt de taak van iedereen (laat dat nu net 

zelfs letterlijk in de missie en de visie van minstens één van de partnerscholen omschreven staan …).  

Bennett toont in zijn model de verschillende levels om met de diversiteit om te gaan: 

● Niveau 1: Denial of difference 

● Niveau 2: Defence against difference 

● Niveau 3: Minimization of difference 

● Niveau 4: Acceptance of difference 

● Niveau 5: Adaptation of difference 

● Niveau 6: Integration of difference 

 

Wij besluiten trots dat onze scholen voor heel wat zaken niveau 5 en 6 halen uit het model van Bennett. 

Denk maar aan de preventieve gedachte in het brengen van structuur, het inrichten van ruimtes en het 

voorzien van ondersteuningsmiddelen.  

Zweden doet dit wellicht nog wat beter. We hoorden de deelneemster spreken over genderneutrale 

toiletten, eetzalen aangepast aan rolstoelgebruikers (ook al behoren die misschien nog niet tot je 

publiek; vanuit de gedachte dat zij ook moeten kunnen kiezen waar ze plaatsnemen ipv voorbehouden 

plaatsen toegewezen te krijgen), verschillende vormen voor het afnemen van een toets (ingesproken, 

keuze uit mannenstem of vrouwenstem, …) 

 

Even later mocht Rosa Maria, verbonden aan de universiteit, het woord nemen in een portugese versie 

van het Engels en met een PowerPoint die bedenkelijk afwijkt van onze huidige criteria voor het 

opstellen van deze presentatievorm. Maar, geen erg. De cursus kent een diversiteit focus; de norm is 

niet/minder van belang en voor interpretatie vatbaar.  

Samen ontdekken we de kern in het bereiken van level 4 in het model van Bennett (acceptance of 

difference); de culturele ijsberg. Het gedrag van de ander is slechts het topje van de ijsberg die we 

kunnen waarnemen. Om het gedrag te begrijpen moeten we dieper graven. Wat heeft dit gedrag 

veroorzaakt? Cultuur? Thuissituatie? Omgeving? De culturele ijsberg toont dat het zich willen open 

stellen voor het onderliggende niet impliceert dat je het gedrag moet goedkeuren, maar wel dat je de 

ander laat voelen dat je zijn gedrag wil begrijpen. 

Een (onaangekondigd!) experiment deed ons voelen dat wanneer we de culturele ijsberg niet indachtig 

zijn, we onverbiddelijk kunnen overgaan tot labelling. Enkelen uit onze delegatie werden veroordeeld 

tot de ratten in de groep. We moesten gehoorzamen en werden zelfs vernederd. Meer nog, een 

fransman durfde het zomaar aan om de kleinste rat te verbannen uit de groep. Gelukkig kreeg hij vanuit 



 

 

de eigen aanhang geen steun, een dappere krijger toonde zich niet akkoord.  

Oef, dit probleem kon zo net voor de pauze worden opgelost, maar bracht alweer wat mijmeringen over 

racisme en uitsluiting met zich mee … 

 

Onze cursusdag konden we afsluiten met een 

vooruitblik op het studiebezoek van morgen; 

diversiteit vanuit het genderoogpunt. Gender is 

multi-layered and not binary. To be continued. 

 

De avond valt snel in Lissabon, dit betekent een 

strikt time-management om nog wat van de zon 

en de cultuur te genieten. Op zoek naar wat beach 

werden we geïnspireerd door de Tuk Tuk’s; de 

elektrische toeristenbusjes banen zich een weg 

doorheen de belangrijkste delen van de stad. 

Geruisloos, als je het schaterlachen buiten 

beschouwing laat. Wat vergezichten en culturele 

impressies later, maakten we in een restaurantje 

met uiterst vriendelijke bediening (want voor minder gaan we niet …) plannen voor morgen. 

 
Woensdag 03/04/’19  

 

De ochtend startte met het aantonen hoe eenvoudige stereotypering  (een vereenvoudigd  idee of te 

simplistische voorstelling over/van een persoon of een groep personen) kan ontaarden in vooroordelen 

(vooringenomenheid die niet langer gebaseerd is op feiten: cfr the world according to Donald Trump).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vooroordelen liggen aan de basis van discriminatie en uitsluiting uit de maatschappij en voeden geweld 

tegen de gediscrimineerde groep.  

Geheel verrassend nam onze collega uit Frankrijk, Christophe, het woord. Als we de eerdere voorstelling 

van zijn compagnon mochten geloven, werkt hij in de bibliotheek van hun schoolgebouw. Vermoedelijk 

zijn interpretatie, want wat Christophe bracht was een sterke weergave van zijn missie binnen zijn vak 

Media; media bewust hanteren. 

Op een intrigerende manier kon hij ons laten ondervinden en overtuigen dat de rol van de media in de 

beeldvorming van de informatiestroom die ons dagdagelijks bereikt niet te onderschatten is.  

 

Net voor de middag werden we in sneltempo ondergedompeld in UDL; Universal Design for Learning. Een 

manier van denken dat idealiter preventief aanpassingen uitbouwt zodat bijvoorbeeld leren, 

redzaamheid, … inspeelt op de diversiteit. Diversiteit zou de start moeten zijn om voor het handelen 

aanpassingen in ontwerp, onderwijzen, … aan te bieden. Veel meer dan achteraf de aanpassingen te 

moeten inpassen. De focus ligt op de benefit for all, waarbij de equity het wint van de equality.  

 

Zo zou diversiteit ons voor de onderwijsopdracht moeten laten nadenken over andere vormen van 

pedagogiek. Zijn we er ons wel bewust van dat veel methodes vertrekken vanuit het aanbieden van 

leerinhouden voor de average leerling? Een leerling die trouwens in geen enkele klas voorkomt …  

 

 



 

 

Ook nog benieuwd naar wat extra materiaal hierover? Pelckmans bracht UDL: Universal Design for 

learning - Lessen ontwerpen voor iedereen, uit.  Via http://udltheorypractice.cast.org worden tips voor 

UDL vanuit verschillende invalshoeken aangereikt. 

 

In de namiddag stond een studiebezoek op het programma; voortbouwend op het aspect gender binnen 

diversiteit. Na het bezoek aan het ILGA center, een internationale organisatie die zich inzet voor gelijke 

rechten van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en mensen met een 

Intersekseconditie; kent het begrip LGTB geen geheimen meer.  

 

 

Stefaan had ons pasteitjes van Belém beloofd; dan 

moet je vrouwen niet lang overtuigen om de trip in 

de namiddag richting Belém te organiseren. Na wat 

fotoshoots in het klooster, stond Stefaan klaar met 

zijn zoetigheden. Innerlijk verrijkt laveerden we tegen 

de wind richting het Padrão dos Descobrimentos; een 

monument in de vorm van een schip ter ere van de 

Portugese ontdekkingsreizigers. Vasco da Gama 

stuwde ons voort richting de Torre de Belém. OK, de 

Torre was misschien wel de andere kant op, maar er 

was dan ook veel wind … Opnieuw een 

bezienswaardigheid rijker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://udltheorypractice.cast.org/


 

 

 
Donderdag 04/04/’19  

 

Gastspreker Shaireen boeide ons met een wel heel persoonlijke bijdrage over diversity in religion. Hoe zij 

als moslima opkwam voor het kunnen beleven van een eigen (moderne) versie van de religie was 

inspirerend. De manier waarop ze haar eigenheid zocht in België en een evenwicht probeerde te vinden 

tussen verschillende religies en cultuur is voor heel wat mensen (onafhankelijk van religie) een voorbeeld 

van hoe belangrijk het is zich open te stellen. Haar Oostendse roots nam ze in haar verhaal mee naar 

Portugal; het zèètje, de Et voila, maar kijk, … waren stopwoordjes tussen het Engels heen,  die ons 

Vlamingen meermaals deden glimlachen. Maar voor wie wat verder durft te denken; opnieuw een 

voorbeeld dat in het zich aanpassen aan de mengelmoes van talen / cultuur deze week in Portugal het 

net krachtig is om eigenheid te tonen.  

 

Een bezoek in de namiddag aan de Sikh Temple 

was het voorbeeld van een open religie. 

Voorbereidingen in de cursus en ter plaatste was 

samen te vatten als; Welkom iedereen! Leer ons 

kennen, voel je zeker niet tot iets verplicht. OK, er 

waren rituelen die binnen de Sikh religie respect 

toonden en die door ons ook verwacht werden 

(het hoofd bedekken en met blote voeten de 

tempel betreden), maar meer dan dat werd ons 

niet opgedragen. We ontmoetten evenwel enkele 

believers die ons hun gebeden lieten horen, 

rituelen lieten zien en op heel wat vragen een 

antwoord probeerden te formuleren. Nadien 

werden we getrakteerd op thee en koekjes; enkel 

voor wie dit wou proberen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna begon de tocht naar de bekende Christo Rei. Menig hoogteverschil werd overwonnen om te 

genieten van de beloofde vergezichten. Het was er boven echter even winderig en grijs als beneden. 

Maar, soit, de top werd toch bereikt. 

De bus werd omgetoverd tot een slaapbus; geen muziekje, geen lichtjes meer om nog bij te schminken, … 

Iedereen richting het oude vissersdorpje voor the farewell supper. Wijn, vis en vlees waren rijkelijk 

aanwezig! De Grieken trakteerden met snoepjes, Wim had mooie woorden voor iedereen, de Fransen 

kwamen helemaal los, … Dat beloofde voor het afscheid morgen. 

 

 

 

 
Vrijdag 05/04/’19  

 

Onze laatste ochtend startte met een verduidelijking over diversity in religion, een vervolg op de 

getuigenis van Shaireen en het bezoek aan de Sikh Temple gisteren.  

The Belief Scale onderscheidt vier verschillende dimensies in coping with religious beliefs, vertrekkend uit 

een tweedimensionale typologie: 

● dimensie 1: inclusion vs exclusion of transcendent belief 

Geloven we in een God of niet?  

● dimensie 2: literal vs symbolic interpretation of religion 

De manier waarop we religie expliciteren 



 

 

 
Voorbeelden benadrukken opnieuw dat extreme plaatsen op deze assen moeilijke posities zijn om met a 

diversity heart zich open te stellen voor de religie van de ander. Religie die zeker bepaald gedrag van 

leerlingen, ouders, … kan verklaren. Alleen het zich open stellen voor laat meer zien dan alleen maar het 

topje van de ijsberg. Opnieuw een bevestiging van wat we eerder deze week besproken hadden. 

 

Tot slot maakte gastspreker Marleen ons wegwijs in The Index for Inclusion, een instrument om de 

inclusie op school op verschillende domeinen (inclusie, participatie en burgerschap) te evalueren. Op 

zoek naar de pijnpunten voor ons eigen schoolbeleid, worden we via duidelijke criteria heel breed 

gestimuleerd om kritisch te overschouwen.  

Geprikkeld om dit binnen het consortium een plaats te kunnen geven, evalueren we onze deelname 

alvast als geslaagd! Een diverse delegatie uit de scholengemeenschap STERK en KADE (van ICT-

coördinator tot zorgjuf, leerkracht kleuter of lager, ondersteuner, leerkracht levensbeschouwelijk vak, 

beleidsondersteuner of directie) toonde zich uiterst betrokken tot dit thema en stond open voor elke 

discussie, elk onderwerp, elke culturele inspiratie die we mochten ervaren. Because we had all the same 

heart for diversity … 

Op Europa!! 

 

 

  

  

 

 

 

 

 


