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‘De’ Nederlandse hand
’De’ Arabische hand
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rechterhand
Bijna gestrekte arm
Hand vertikaal
Glimlach
Elleboog buigen, hand vertikaal
‘Oksel’ tegen oksel
Stevig knijpen
Schudden (1x stevig, 2x naschokjes)
Aankijken met glimlach (hoofdknikje)
Drukken met je duim

1.
2.
3.
4.

Let er op óf de ander een hand wil geven
Geef een zachte (‘respectvolle’) hand
Kijk de ander niet (‘brutaal’) in de ogen
Breng je hand naar je hart

Iedere mens…
lijkt op elk ander mens
op sommige andere mensen
op geen enkel ander mens
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WAT IS CULTUUR?

" Zorgt voor houvast, je weet hoe je moet handelen.
" Het bepaalt en verschaft je identiteit. Je weet wie je bent.
" Houdt mensen bij elkaar in de samenleving
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Etniciteit ≠ Cultuur
Familie
Thuis

School

Buurt

Media
Vrienden

Wat brengt/betekent een kind
in het leven van ouders?

1960:
Moeder, wilt u
even komen
alstublieft?
2010:
Mam, kom
eens hier!

Gezinscultuur (stad)

Familiecultuur (dorp)

# Eerlijkheid
# Zelfstandigheid
# Zelfvertrouwen
# Goede opleiding
# Nederlandse taal

# Geloof
# Respect ouders
# Trouw familie
# Gehoorzaamheid
# Gastvrijheid

# Goede manieren
# Hulpvaardigheid
# Gastvrijheid
# Respect ouders
# Gehoorzaam
# Trouw aan familie
# Eigen taal
# Geloof

# Goede manieren
# Hulpvaardig
# Eigen taal
# Goede opleiding
# Eerlijkheid
# Zelfstandigheid
# Zelfvertrouwen
#Nederlandse taal
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Gezinscultuur (stad/ind) !

" Familiecultuur (dorp/coll)

Gezinscultuur (stad/ind) !

ouder

ouder

" Familiecultuur (dorp/coll)

ouder

ouder

kind

kind
kind

Meest traditioneel
• Overleg en keuzes
• Wees zelfstandig
• Wees jezelf
• Meisjes en jongens zijn ‘gelijk’

Gezinscultuur (stad/ind) !

Meest traditioneel
• Gehoorzaamheid ouderen
• Wees goed voor je familie
• Doe zoals het hoort
• Meisjes: wees behulpzaam
• Jongens: wees sterk en moedig

kind
•
•
•

Praten met
Taal = info uitwisselen, gedachten onder
woorden brengen
Kennis

• Praten tot
• Taal = gedrag bijsturen, kennis brengen
•

Wijsheid

Wat doe je samen? Waartoe?

" Familiecultuur (dorp/coll)
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Verwachtingen en kennis van

onderwijs, overheid, stichtingen, bibliotheek…

School Burgerlijke cultuur

School Gezinscultuur
• Wees zelfstandig
• Wees assertief
• Denk mee, toon initiatief
• Meisjes en jongens gelijk
• Voorbereiding op school
is opvoeding

School Familiecultuur
• Gehoorzaamheid
• Uit het hoofd leren
• Netheid
• Beheers je
• Voorbereiden op school
hoort niet bij opvoeding
•
opvoeden voor

Gezinscultuur (stad/ind) !

" Familiecultuur (dorp/coll)

School is belangrijk
Leef verantwoord
Gehoorzaam ouderen
Wees netjes, wees zedig
Wees bescheiden
Denk ook aan anderen
Praat conflicten uit
Innerlijke waarden

ouder

ouder
kind

Denk aan je toekomst

kind
•
•
•

Ouderbetrokkenheid

Vraag stellen
Toegeven
Lesje accepteren

• Afkeuren
• Straf accepteren
• Doe zoals het hoort

Wat wil een ouder zijn kind brengen in het leven?

Als studie thuis positief besproken wordt: 30% beter
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5 Gouden regels voor ouderbetrokkenheid

Tips voor gesprekken met ouders

1

Je deelt het doel: succes en geluk van de kinderen

1.

2

Je wilt de ouders kennen (dat kost tijd)

2.

3

Elke ontmoeting is een kans voor een betere relatie

3.

4

Ken jezelf (je opvattingen en gevoeligheden)

4.
5.

Motiveren
!
!
!
!
!

Luister vanuit ‘niet-weten’
Motivatie komt mogelijk pas na succes
Wees alert op buitensluiting
Complimenteren: wees specifiek
Motiveren: soms via een omweggetje

Toen

Wacht niet af
Wees een betrouwbare professional
Sluit aan (sta in schoenen ander)
Luister (+ vat samen) langer dan nodig lijkt
Herhaal belangrijke zaken

Wie helpt je bij:
Gebeurtenis

Gezinscultuur

Familiecultuur

Verhuizen

Verhuizer

Familie

Huwelijksproblemen

Relatie therapeut

Familie

Psychische nood

Psycholoog

Familie

Hulp na bevalling

Kraamhulp

Familie

Langdurig verplegen

Thuiszorg

Familie

Woonruimte vinden

Makelaar

Familie

Baan vinden

Uitzendbureau

Familie

Vakantie adres

Reisbureau

Familie

Partner vinden

Internet

Familie

Moeilijk vak op school

Studiehulp

Familie

Geld lenen

Bank

Familie

Nu?

Daarna
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Als nee zeggen moeilijk is…

Tips voor de kleurrijke bezoekers
!
!
!
!
!
!

Zeg je:

Help bezoekers invoegen
Wees een autoriteit
Wees alert op buitensluiting
Wees duidelijk
Complimenteren: wees specifiek
Motiveren: soms via een ommetje

Tips begrijpelijke taal

6 Tips voor contact in de communicatie
1.
2.
3.

(als NL niet eerste taal is)

Eerst vertrouwen, dan inhoud
wie ben jij, wie is de ander

!

Schep met woorden een band

!

wij, onze ‘naam kind’

!

Houd rekening met
! Vertalen (in je hoofd) kost veel energie
! Bij emoties verliest een mens zijn tweede taal

Kan het indirect?
“ik heb wel eens gehoord dat…” “Dat doet me denken aan een spreekwoord…”

5.

Gebruik eenvoudige woorden
Vermijd vaktaal
Herhaal dat wat belangrijk is

Persoonlijke noot
“…dat doet me denken aan toen ik… mijn kind, mijn vader…”

4.

Je bedoelt:

Focus op kwaliteiten, complimenteer
“wat goed dat u hier bent”…”Ik merk aan u dat u het beste voor uw kind wilt”

6.

Wees eerlijk over consequenties
hard op de inhoud, zacht op de relatie

Migratie…de mogelijke verliezen
!
!
!
!
!
!
!

TRAUMA

!
!

Ontworteling (familie, generatie)
Slechte huisvesting
Geld problemen
Onvolledige gezinshereniging
Verlies status
Onduidelijke status verblijf
Minderwaardigheidsgevoel (wordt versterkt door
belerende houding)
De vele verliezen
De val van vader
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Begrijpen ≠ Begrip

Arabische gezegden
!

Voor 1 bloem een tuin besproeien

!

Kleed een wilgentak aan en je hebt een pop

!

Eet waar je trek in hebt maar kleed je zoals
iedereen

!

Wie door een slang gebeten is, schrikt van een
touwtje

!

De vader van dochters slaapt nooit

!

Woorden van de nacht zijn met boter besmeerd

!

Wie tussen de ui en zijn schil kruipt, houdt alleen
stank over

!

Als je kunt zitten, waarom dan staan, als je kunt
lopen, waarom dan rennen

8

