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TRANSITIEPROJECT
VAN STARTBEKWAAM NAAR STADSBEKWAAM

(12/2016) Vlaams minister van Onderwijs:  
€ 1,5 miljoen: hervorming en versterking lerarenopleidingen
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/anderhalf-miljoen-euro-voor-voorbereiding-nieuwe-lerarenopleiding

 9 transitieprojecten
o.a. ‘Van startbekwaam naar stadsbekwaam’ (Antwerp School of Education)

Startpunt: Antwerpse grootstedelijke context, superdiversiteit
• Majority-minority city

(02/2019) http://www.standaard.be/cnt/dmf20190225_04206149

• Hoe leren we toekomstige leraren omgaan 
met die superdiversiteit?

3 samenwerkingspraktijken 
• Urban education: training voor leraren in

opleiding + lerarenopleiders samen

talige 
diversiteit

inclusieurban 
education



PUBLICATIE
• Voorstelling transitieproject

• Doelstellingen, inhoud en evaluatie
van de 3 samenwerkingspraktijken:
• Talige diversiteit
• Urban education
• Inclusie 

• Onderzoeksluik:
• Controversiële lesonderwerpen
• Screeningsinstrument Steunpunt Diversiteit

en Leren (UGent)
http://www.steunpuntdiversiteitenleren.be/materiaal/screening



URBAN EDUCATION
WORKSHOP VELON/VELOV-CONGRES
• Niet: volledig overzicht van training (tijdsgebrek)

• Wel: oefeningen, inzichten, eye-openers aanreiken
1. Eigen referentiekader
2. Verbindende communicatie

• Universele menselijke behoeftes
• Strategieën < referentiekader

3. Multiperspectiviteit



1. EIGEN REFERENTIEKADER
• Intersectioneel denken

http://www.ellavzw.be/sites/default/files/Handleiding%20Intersectionaliteit%20ELLA%20VZW.pdf



WAT IS COMMUNICATIE?



OBJECTIEF OBSERVEREN
• Mash’allah echt een goeie gast | Dreirries aan de hoek

https://www.youtube.com/watch?v=VqUh6-yk2Ys



2. VERBINDENDE COMMUNICATIE
• Geweldloze communicatie (dr. Marshall Rosenberg)



GESPREKKEN VOEREN
• Ieder heeft eigen referentiekader

• Objectief observeren i.p.v. interpreteren vanuit eigen referentiekader

• Luisteren, luisteren, luisteren naar de ander… (eigen oordeel/ interpretatie 
opschorten)  referentiekader van de ander

• “U kent uw partner door en door, denkt u? Nonsens, blijkt uit een 
doctoraatsstudie van de Universiteit Gent. Amper twintig procent van wat 
onze partner voelt en denkt, schatten we juist in.”
http://www.standaard.be/cnt/dmf20180208_03345873



UNIVERSELE MENSELIJKE BEHOEFTEN

Uit: Tielemans, E. (2014). Verbindende communicatie werkt. Maklu.



BEHOEFTEN VERSUS STRATEGIEËN
(3DE BOUWSTEEN VERBINDENDE COMMUNICATIE)



TOEPASSINGEN
UNIVERSELE MENSELIJKE BEHOEFTEN



3. MULTIPERSPECTIVITEIT

Wat is betekenisvol onderwijs?

• Perspectief van de dominante etnisch-culturele groep

• Leerlingen uit andere etnisch-culturele groepen vinden 
moeilijker aanknopingspunten



Gert Biesta: wat is goed onderwijs? 

• Kwalificatie: kennis, vaardigheden, houdingen: ook beroepsgericht

• Socialisatie: leren samenleven (tradities en gewoonten eigen maken)

• Subjectivering: persoonlijke ontwikkeling, zelfstandig denken 



Hoe kan het concept multiperspectiviteit ingezet worden 
om leerlingenbetrokkenheid te vergroten?



MULTIPERSPECTIVITEIT
= 

IN – HOUD - ING



Het concept multiperspectiviteit:

• Jaren 1990: voorbij het éne communistische perspectief in Oost-Europa

• Nu: perspectieven van nieuwkomers in het Westen ook integreren om 
tot betekenisvol onderwijs te komen

MULTIPERSPECTIVITEIT



MULTIPERSPECTIVITEIT

• COGNITIEF:

• Historisch/wetenschappelijk
denken

• AFFECTIEF: 

• Sociale houding
• Bereidheid zich te verplaatsen in het 

perspectief van een ander





Onderwijs vanuit diversiteitsgerichte houding:

multiperspectivistische benadering van een onderwerp

diverse achtergrond van de leerlingen

MULTIPERSPECTIVITEIT

gekoppeld aan



MULTIPERSPECTIVITEIT



BEARGUMENTEREN van 
MEERDERE perspectieven

RELATIVEREN van 
MEERDERE perspectieven

BEARGUMENTEREN van 
EEN perspectief

AFWIJZEN van ELK 
perspectief

+

+

-

-

INHOUD

HOUDINGHOUDING

INHOUD

Multiperspeciviteitskwadrant, 
Paul Janssenswillen, 2017



EEN GOED ARGUMENT:
• Speelt in op het argument (niet op de persoon)

• Is gebaseerd op feiten (niet op veronderstellingen)

• Geeft niet de indruk dat er slechts twee mogelijkheden zijn (ook al 
zijn er meer)

• Doet geen beroep op emotie, traditie, populariteit of patriottisme

• Ontloopt niet de verantwoordelijkheid door te culpabiliseren

• Maakt geen karikatuur van een persoon of groep

• Baseert zich niet op een extreem voorbeeld



Goed onderwijs met multiperspectiviteit: 

• Biedt kennis van en inzicht in de complexe werkelijkheid met 
verschillende perspectieven (kwalificatie)

• Leert samenleven door de bereidheid om met respect in gesprek te 
gaan met elkaar (socialisatie)

• Stimuleert zelfreflectie over eigen identiteit en verantwoordelijkheid 
(subjectivering)

MULTIPERSPECTIVITEIT



TOT SLOT/ INSPIRATIE
• Humanae (work in progress) – Angélica Dass

• All that we share: 
https://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc


