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Super-diversiteit ?!



SUPER-
DIVERSITEIT
Vertovec, 2007

Aantal nationaliteiten 
stijgt

Nationaliteit wordt minder 
belangrijk als deelidentiteit

Diversificatie van 
diversiteit

Hypermobiliteit





Taal

Stel..

Je heb een gesprek met een gezin
waar de ouders nl nog niet machtig
zijn en je heb best wat uitleg te
geven aan de ouders en het kind …..

Wat dan?



Even checken...

Wat doe je als er taaldrempels zijn in de 
communicatie met ouders? Hoe pak je dat aan?



Aan de slag 
met taal: 
concrete 
voorbeelden



Opgepast met 
moeilijke woorden 
en vakjargon

https://www.ishetb1.nl/

https://www.ishetb1.nl/


Duidelijke taal?



• De ouder moet een aanvraag doen

• Wat heb je nodig?

• Je eerst moet een document hebben.

• Het juiste document kan je online vinden of vraag het aan de 
school.

• Wat moet je doen met het document?

• De ouders en de dokter vullen het document in.

• De ouders en de dokter zetten een handtekening.

• Bij welke dokter moet je zijn?

• Je kind kan helemaal niet naar school -> de huisarts

• Je kind kan soms naar school maar moet langer dan 6 
maanden een behandeling krijgen - > de specialist

• Waar moet het document afgeven?

• Aan de school van je kind.

• En daarna?

• We zoeken een oplossing voor je kind.

• Je kind start met les van thuis uit.

Duidelijke taal

Nuttig voor elke
ouder!



Mondelinge en 
schriftelijke 
communicatie: 
tips

https://integratie-inburgering.be/nl/wat-kunnen-we-voor-jou-doen/ondersteuning-voor-je-organisatie-of-lokaal-
bestuur/taal/tips-om-te-communiceren-in-het-nederlands-met-anderstaligen

https://integratie-inburgering.be/nl/wat-kunnen-we-voor-jou-doen/ondersteuning-voor-je-organisatie-of-lokaal-bestuur/taal/tips-om-te-communiceren-in-het-nederlands-met-anderstaligen


Meertalige 
uitleg

https://www.klasse.be/4472/me
ertalig-communiceren-met-
ouders-met-vertaalfiches/

https://www.klasse.be/4472/meertalig-communiceren-met-ouders-met-vertaalfiches/


Vertaalbibliotheek 

• https://www.vertaalbibliotheek.be/

“Wat is de vertaalbib?

• De vertaalbib is een online platform in het leven geroepen om 
jou als dienst- of hulpverlener te helpen bij het communiceren 
met anderstalige cliënten.

• Op deze website vind je vertalingen van allerlei documenten die 
relevant kunnen zijn voor jouw doelgroep. Door gebruik te 
maken van deze vertalingen, neem je voor een stuk de 
taalbarrière weg en zorg je er zo voor dat de anderstalige klant 
een volwaardige toegang tot de dienstverlening krijgt.”

https://www.vertaalbibliotheek.be/


Meertalige
filmpjes

• Wat is ASS: Kenniscentrum KJP NL



Apps
Traducmed

voorbeeld diabetes in Dari

http://www.traducmed.fr/application/traduction/accordeon/langue/26?q=diabete&specialite=0
http://www.traducmed.fr/application/traduction/accordeon/langue/26?q=diabete&specialite=0


Overzicht van veel vertaal- app’s (kwaliteit, 
talen, prijs, ..)

https://drive.google.com/file/d/1pZpRCjrosg4lLo6cfirJQDPTDc6
YF2nP/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1pZpRCjrosg4lLo6cfirJQDPTDc6YF2nP/view?usp=sharing


Wat doe je met…

• Brochure Pharos

https://www.pharos.nl/kennisbank/je-kind-als-tolk/


Wat doe je 
met… 

• Kind en Gezin - PRO-M 
Project 

https://www.kindengezin.be/nl/thema/ontwikkeling-en-gedrag/taal-en-meertaligheid/meertalig-opvoeden


AgII_beslismodel

https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/2021-04/20190510_AgII_beslismodel.pdf


Cultuur
Stel

Je komt in een Afghaans gezin met vier
kinderen. Je geeft veel uitleg over 
onderwijs aan zieke kinderen. Je legt
hen uit wat zij kunnen aanvragen voor
hun zieke zoon van 11 jaar.

De ouders luisteren maar daarna
nemen de ouders geen verdere
stappen. Het kind heeft intussen heel 
veel onwettige afwezigheden...



Even checken ...

Waarom schieten de ouders niet in actie? 
Wat kan volgens jou de reden zijn? 



Niet 
culturaliseren -> 
meervoudige 
identiteiten 

"Afghanen hechten geen belang aan onderwijs?"

Ouders van vier 
kinderen

Religieus

Afghaanse 
cultuur

Migratie-stress

Al zoveel 
hulpverleners 
rondom het 

gezin

….



Cultuur-sensitief zijn

• In en uitzoomen op cultuur

• Open houding

• Kennis, ja, maar…

• Iedereen draagt cultuur met zich mee!

• Inzicht in referentiekader & leefwereld familie

© Poppen met een verhaal



Inzicht in gezinsstructuur en rollen
https://www.detouter.be/Kleur
rijkemaatzorg/Werkinstrument
en/Hulpverlening.aspx

https://www.detouter.be/Kleurrijkemaatzorg/Werkinstrumenten/Hulpverlening.aspx


Belang van 
inzicht in 
leefwereld en 
referentiekader
van het gezin



Communiceren over 
problemen...



Hoe kijken we elk naar 
ziekte en gezondheid?

• Medische perspectief en/of verklaringen vanuit andere
perspectieven

• Ziekte als geloofsbeproeving

• Ziekte als straf van God

• Ziekte als zegen

• Ziekte als uiting van het boze oog

• Ziekte als uiting van boze geesten/djins

• Belangrijk te achterhalen

• Kan invloed hebben op wat de persoon als behandeling ziet
of verkiest, de therapietrouw, ….



Hulpmiddel om de kijk van de ouders te
ontdekken

https://www.detouter.be/Kleur
rijkemaatzorg/Werkinstrument
en/Hulpverlening.aspx

https://www.detouter.be/Kleurrijkemaatzorg/Werkinstrumenten/Hulpverlening.aspx


Verschillen 
overbruggen… 

• ERKENNING geven aan perspectief van de 
ouders (ipv waardeoordeel)

• Samen uitklaren: WAT DELEN WE?

• BELANG VAN HET KIND

• Hoe zien we dat elk?

• Waar vinden we elkaar?

• Verbindend communiceren



• Klasse

Tips: verbindend communiceren

https://cdn.klasse.be/wp/wp-content/uploads/2019/04/KenP_VerbindendCommuniceren_kaartjes.pdf


Professioneel nabij zijn



Interculturele bemiddeling
https://www.otavzw.be/contact/

https://www.otavzw.be/contact/


Inzetten van een intercultureel medewerker



Werken in 
diversiteit: gaat 
ook over je 
eigen grenzen...

Stel
dat je begrijpt dat voor

het Afghaanse gezin het onderwijs van het 
kind niet prioritair is, kan je dan ook aanvaarden dat het 

kind geen (aangepast) onderwijs krijgt?



Begrijpen vs aanvaarden…

• Zoek naar wat je wel of niet kan aanvaarden eerder dan 
begrijpen.

• Begrijpen: vanuit je eigen referentiekader/bril

• Aanvaarden: vanuit je professioneel 
kader/mensenrechtenperspectief

• Soms zal je je eigen grenzen wat moeten verleggen.

• Soms moet je net je eigen grenzen gaan bewaken



Grenzen bewaken

• Professionele opdracht

• Je kan niets aanvaarden wat je professionele 
opdracht in gevaar brengt.

• Tot hoever kan ik ondersteuning 
bieden? Wanneer beter doorverwijzen naar 
anderen en naar wie?

• Brugfiguren, toeleiders in diversiteit ...

Discriminatie en racisme

• www.reacttoracism.be / Omstaanderstraining

• www.Ediv.be

http://www.reacttoracism.be
http://www.Ediv.be


Grenzen 
verleggen …

• Waar kunnen we in de organisatie wel op inspelen?

• Taalondersteuning en CSZ methodieken

• Personeel trainen (bv www.ziedet.be)

• Diversiteit normaliseren

• Win-Win creëren door eigen netwerk te verbreden?

• Sociale kaart

• Onderwijsambassadeurs?! 
Gezondheidsambassadeurs?!

• Buddywerking/vrijwilligerswerk 

http://www.ziedet.be/


Voorbeeld:
Gezondheids- en onderwijsambassadeurs FMDO

• https://www.fmdo.be/projecten/onderwijsambassadeurs

• https://www.fmdo.be/projecten/gezondheidsambassadeurs

https://www.fmdo.be/projecten/onderwijsambassadeurs
https://www.fmdo.be/projecten/gezondheidsambassadeurs


Diversiteit normaliseren

https://www.orbitvzw.be/product-categorie/kalender/

https://www.orbitvzw.be/product-categorie/kalender/


Diversiteit in verhalen en lessen?

• Studio  sesam= https://studiosesam.be/category/sesam-kinderboeken/

• Wereldhuis Roeselare (ook voor educatieve methodieken) https://www.west-
vlaanderen.be/documentatiecentrum-voor-wereldburgerschap-en-nt2

• Legendes over de wereld: enkele  voorbeelden (te vinden in BIB’s)

• https://www.nuffic.nl/onderwerpen/wereldburgerschap

• https://www.studioglobo.be/aanbod

• https://www.kcgezinswetenschappen.be/sites/default/files/publicaties/artikel_ve
rteldoosje_caleidoscoop_juni_2020.pdf

• https://www.schoolzonderracisme.be/aanbod/leerlingen

https://studiosesam.be/category/sesam-kinderboeken/
https://www.west-vlaanderen.be/documentatiecentrum-voor-wereldburgerschap-en-nt2
https://roeselare.bibliotheek.be/catalogus?branch=ARhus%20Roeselare%2FWereldhuis%20West-Vlaanderen&q=legendes%20wereld
https://www.nuffic.nl/onderwerpen/wereldburgerschap
https://www.studioglobo.be/aanbod
https://www.kcgezinswetenschappen.be/sites/default/files/publicaties/artikel_verteldoosje_caleidoscoop_juni_2020.pdf
https://www.schoolzonderracisme.be/aanbod/leerlingen


Een duidelijk 
kader, dat is 
nuttig voor 
iedereen!

• Vanuit een duidelijk visie van de organisatie

• Toepassing in dagelijks handelen

• Draagvlak

• 'Draaiboek' als houvast?

• Ter ondersteuning van professionals + 
helpt de gebruikers

• Taal ondersteuning,

• Hoe omgaan met...

• Doorverwijzing bij eventuele 
problemen/situaties/vragen



Meer weten
over:

- Duidelijke taal

- Omgaan met 
diversiteit,

- Diversiteitsbeleid

… 

https://www.agii.be/vormingen

https://www.agii.be/vormingen


Open vormingsaanbod professionals en/of 
vrijwilligers vanuit AgII
• Kostprijs is afhankelijk van doelgroep (professionals of vrijwilligers)

• Open aanbod: vaak gratis voor vrijwilligers en soms voor
professionals.

• Zie details per vorming: https://integratie-inburgering.be/nl/wat-
kunnen-we-voor-jou-doen/ondersteuning-voor-je-organisatie-of-
lokaal-bestuur/vormingen

https://integratie-inburgering.be/nl/wat-kunnen-we-voor-jou-doen/ondersteuning-voor-je-organisatie-of-lokaal-bestuur/vormingen


Vormingsaanbod of bedankingsmomenten 
voor vrijwilligers in diversiteit 
• https://vluchtelingenwerk.be/evenement/netwerkevent-vrijwilligers-

diversiteit

• Aanbod communiceren met anderstaligen

Exclusief voor vrijwilligers die zich inzetten voor nieuwkomers: buddy’s, begeleiders van 

oefenkansen, vrijwilligers uit verenigingen … Op 20 december krijgen vrijwilligers 

tips om te communiceren met anderstaligen in het Nederlands. Inschrijven is gratis. 

Verspreid de boodschap!

https://vluchtelingenwerk.be/evenement/netwerkevent-vrijwilligers-diversiteit
https://cdn.flxml.eu/lt-2182681422-b91ecf846f290e9700420814b998017884f01b9aba5aa9f4


Hartelijk
dank !

&


