
REFLECTIEF EN  
VERBINDEND VERMOGEN 

NODIG VOOR DE KLAS
‘AANDACHT VOOR DIVERSITEIT 

OM ALLE LEERLINGEN TE LATEN SCHITTEREN’

‘Diversiteit gaat niet over groepen, maar over individuen. Diversiteit 
gaat over jou.’ Met deze woorden plaatst Saniye Çelik, lector Diversiteit 
aan de Hogeschool Leiden, diversiteit direct in het juiste licht. Het gaat 

niet over integratie, het gaat over het verzilveren van individuele 
 verschillen. Maar wat betekent dat voor jou als docent in het 

 voortgezet onderwijs?



Als diversiteitsdeskundige – ze coördineerde onder 

meer het diversiteitsbeleid van verschillende kabinet-

ten en de politie – wil Saniye Çelik deze vraag graag 

voor ons beantwoorden. Reflectief en verbindend 

vermogen spelen hierin een belangrijke rol. 

WAT IS DIVERSITEIT?
Diversiteit wordt vaak in één adem 
genoemd met integratie. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om mensen met een 
migratieachtergrond. De focus ligt 
meestal op etniciteit en religie. Het 
probleem is dat je hiermee gemakkelijk 
in het groepsdenken belandt. Als 
wetenschapper zeg ik: ‘Diversiteit raakt 
iedereen. Het gaat over zichtbare én 
onzichtbare kenmerken.’ Kijk ik naar 
mezelf, dan ben ik met mijn bruine 
ogen en bruine haren gemakkelijk in te 
delen in een etnische groep. Maar dan 
is er nauwelijks oog meer voor mijn 
onzichtbare kenmerken. Denk aan 
mijn waarden, persoonlijkheid, 
talenten en drijfveren.

Voor leerlingen geldt hetzelfde. Kijk je 
als docent enkel naar de cultuur van 
een leerling, dan is de kans groot dat je 
de onzichtbare kenmerken over het 
hoofd ziet. Dit geldt ook als je een klas 
voornamelijk als groep benadert. Dan 
maak je geen onderscheid tussen de 
leerling die beeldend denkt en de 
leerling die mooie verslagen kan 
maken. Met aandacht voor verschillen 
kun je ervoor zorgen dat al je leerlin
gen gaan schitteren.

WAAROM IS AANDACHT VOOR 
VERSCHILLEN ZO BELANGRIJK?
De samenleving en de arbeidsmarkt 
worden steeds diverser. Leerlingen van 
nu zijn de professionals van later. Om te 
kunnen functioneren in een internatio
nale en diverse omgeving, is het nodig 
ze toe te rusten met skills om met 
verschillen om te gaan. Niet voor niets 
is een kerndoel van de Hogeschool 
Leiden het opleiden van alle studenten 
tot intercultureel competente professio
nals. Er is ook steeds meer wetenschap

pelijk bewijs voorhanden over de 
voordelen daarvan. Verschillende 
perspectieven, achtergronden en 
inzichten vergroten de denkkracht, 
creativiteit en tevredenheid van 
individuen en dus ook van organisaties. 
Voorwaarden zijn leider schap en een 
cultuur waarin de verschillen excelleren. 
Je moet diversiteit dus goed managen. 
Ook in de klas.

“UITEINDELIJK HEEFT 
HET ALLES TE MAKEN 

MET VERTROUWEN”

WAT HEEFT EEN DOCENT 
 HIERVOOR NODIG?
Empathie is daarbij essentieel. Een 
mooie oefening is om leerlingen te 
laten samenwerken met leerlingen die 
ze zelf niet zo snel zouden uitkiezen en 
dit achteraf te evalueren. Laten we nog 
even kijken naar de huidige leerling als 
de professional van later. Waar het om 
gaat is dat hij leert dat hij uniek is en 
dat een ander dat ook is. Vanuit die 
gedachte leert hij hoe hij feedback kan 
geven en ontvangen, anderen niet 
uitsluit, met anderen kan samen
werken en van anderen kan leren. Hij 
moet zich bewust zijn van hoe hij naar 
de ander kijkt, hoe hij zich tot de ander 
verhoudt en zich met de ander 
verbindt. 

HOE KAN EEN DOCENT ZIJN 
REFLECTIEVE EN VERBINDENDE 
VERMOGEN VERBETEREN?
Wil je als docent het reflecteren en het 
verbinden kunnen meegeven aan je 
leerlingen, dan begin je bij jezelf. 
Practice what you preach. Het begint 

met oprechte interesse in je leerlingen, 
met het begrijpen van je leerlingen en 
met het veranderen van je perspectief: 
hoe kijk en handel ik naar mijn 
leerlingen? Behandel ik ze bewust of 
onbewust anders? Welk effect heeft 
dat op mijn leerlingen? En hoe ga ik 
daarmee om? Zonder verbinding met 
de leerling is het vrijwel onmogelijk 
hem of haar optimaal te helpen 
groeien en bloeien. 

Natuurlijk kun je in een grote klas niet 
iedereen eenopeen helpen, maar zie 
je dat een leerling dreigt vast te lopen, 
dan kun je daar wel extra aandacht 
aan besteden, soms via andere 
leerlingen. Aandacht en liefde komen 
altijd binnen. Zorg in ieder geval dat je 
‘als leider van de klas’ zelf toegankelijk 
blijft voor je leerlingen. Zodat ze weten 
dat ze bij je terechtkunnen, zichzelf 
kunnen zijn en in openheid alles aan je 
kunnen vertellen. 

Uiteindelijk heeft het alles te maken 
met vertrouwen, een belangrijke 
basiswaarde van waaruit we verbinden. 
En via vertrouwen komen we bij 
oprechtheid. Die kun je op verschil
lende manieren onder de loep nemen 
en versterken. Denk aan intervisie met 
mededocenten, leiderschapstraining 
en persoonlijke coaching. Door jezelf 
kwetsbaar op te stellen kunnen 
anderen je op de blinde vlekken wijzen 
die je zelf dikwijls niet ziet. Overigens 
zal het je bij een klein deel van de 
leerlingen – ondanks je goede wil – niet 
lukken om ze te laten schitteren. Laat 
die leerlingen aan een andere docent 
of aan een specialist over.

WAT ZIJN JE BELANGRIJKSTE 
TIPS WAAR DOCENTEN DIRECT 
MEE AAN DE SLAG KUNNEN?
Het begint bij het hebben van 
oprechte interesse in de ander. Verken 
je eigen oprechtheid door reflectie, 
intervisie, training of coaching. Denk 
eraan hoe prachtig het is om er te 
mogen zijn en geef je leerlingen daar 
ook alle ruimte voor. Ten slotte geldt 
voor iedereen: daag jezelf uit in je vrije 
tijd. Maak echt contact met diverse 
mensen en vier de verschillen. 

 MAGAZINE VOOR HET ALFA- & GAMMAONDERWIJS TER INSPIRATIE, MOTIVATIE EN PROFESSIONALISERING | NR 1, JUNI 2018  27


