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Laten we reflecteren over de begrippen 

1. Vraag de mensen om je heen om het woord cultuur te definiëren met betrekking 

tot interculturaliteit. In welke mate verschillen hun definities? Merk je een verschil, 

afhankelijk van de sociale klasse, het beroep, het geslacht, het wereldbeeld, enz. 

van mensen? Denk aan je eigen klas: wat is de betekenis en de rol van cultuur 

daarin? 

2. Luister in de loop van de dag aandachtig naar hoe mensen het woord cultuur 

gebruiken wanneer ze over anderen praten (vluchtelingen, migranten, 

minderheden). Wat zegt het over hun mening over deze anderen? Wat lijkt het 

woord cultuur te doen? Hoe gebruik je dit concept vooral wanneer je naar 

nieuwkomers verwijst? Hoe zit het met nieuwkomers en hun ouders? Hoe 

gebruiken ze het begrip en voor welke doeleinden? 

3. Spreek met iemand die je kent die uit het buitenland komt of die van 

buitenlandse afkomst is (misschien de ouders van je studenten?). Vraag hun hoe 

ze over zichzelf denken, of ze zich bijvoorbeeld meer Nederlands/Vlaams voelen 

dan Chinees. Luister aandachtig naar hun antwoord, wat zegt het ons over de 

vraag zelf? Denk je, na de sectie over identiteiten te hebben gelezen, dat de 

nationale identiteit altijd bepaalt wat mensen doen en zeggen? 

4. Denk na over je eigen identiteit. Zijn er elementen waarvan je denkt dat ze 

onveranderlijk zijn? Ben je je bewust van het feit dat je wie je bent soms aanpast 

aan degene met wie je praat of aan specifieke contexten? Hoe zit het met je 

studenten en collega's? 

5. Is het voor je mogelijk om duidelijk te bepalen tot hoeveel groepen je behoort? 

Kun je de grenzen tussen deze groepen definiëren? Welke invloed hebben ze op 

je meningen, gedragingen en houdingen? Hoe vaak gebruik je de groepen waartoe 

je behoort als 'een excuus' om te verklaren wat je doet, wat je zegt en hoe je je 

gedraagt? 

 

  


