Verbindende concepten
Omgaan met diversiteit

Omgaan met diversiteit zit verweven in de 5 kerncompetenties die de motor vormden voor het
project ‘Kleine Kinderen, Grote Kansen’. Ook hier gaat het om een ‘rode draad’ die in de 7 hefbomen
verweven zit. Dat blijkt snel wanneer we de uitgewerkte competenties er even bijhalen, bijvoorbeeld
van ‘kinderen begeleiden tot kwaliteitsvolle interacties’1:
-
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zorgen voor een veilig en stimulerend klimaat,
aandacht hebben voor relaties, vriendschappen en conflicten
werken om kinderen leren samenspelen en -werken
kinderen elkaars leefwereld leren kennen
taal en communicatieve vaardigheden helpen ontwikkelen
kinderen respect voor diversiteit aan voorkeuren en standpunten bijbrengen
standpunten op een gepaste manier leren verwoorden, conflicten goed leren oplossen
kinderen helpen hoe vooroordelen en stereotyperingen werken
…

“Kleine Kinderen, Grote Kansen. Hoe kleuterleerkrachten leren omgaan met armoede en ongelijkheid”, Roose,

I., Pulinx, R., Van Avermaet, P., Steunpunt Diversiteit en Leren (UGent). KBS, 2014, p. 67-70.

Uit: Inspiratieverslag van de lerende netwerken Kleine kinderen, grote kansen.
Hefbomen naar rijke kansen. De leraar én lerarenopleider maken het verschil.

Het Steunpunt Diversiteit en Leren (SDL), UGent, verricht onderzoek, zet projecten op en
begeleidt scholen in het leren omgaan met diversiteit en de vele deelaspecten ervan. We verwijzen
o.a. naar www.steunpuntdiversiteitenleren.be en naar www.diversiteitinactie.be. Deze laatste site,
kortweg DIVA, wil leraren, lerarenopleiders en hun studenten op een interactieve manier (via de
oefeningen, achtergrondinformatie, materialen en praktijkvoorbeelden) professionaliseren en
inspireren om actief aan de slag te gaan met diversiteit.
Verder heeft SDL een meet- en reflectie-instrument ontwikkeld, met name de ‘Diversiteitsscreening
Onderwijs’, kortweg DISCO2. Bij het schrijven van deze publicatie gebruikt SDL dit instrument in een
grootschalig onderzoek in samenwerking met Schoolmakers cvba en de Universiteit Antwerpen.
Wanneer je als (hoge)school DISCO invult, krijg je een spiegel van hoe docenten/leerkrachten staan
tegenover verschillende vormen van diversiteit, hoe competent ze zich voelen om met diversiteit om
te gaan en hoe ze hun taak als docent/leerkracht in deze opvatten. Je kunt de resultaten gebruiken
als ingang voor reflectie en opstap om veranderingsprocessen in gang te zetten.
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http://screening.steunpuntdiversiteitenleren.be

Uit: Inspiratieverslag van de lerende netwerken Kleine kinderen, grote kansen.
Hefbomen naar rijke kansen. De leraar én lerarenopleider maken het verschil.

