
Voorbeelden & tips als startpunt dialoog diversiteit  
 
Jaarfeesten & vieringen  
 Zorg voor een positief-kritische blik op de huidige vieringen op school. Genoemd 
voorbeeld: de Pinksterbruid en –bruidegom. Een huwelijk kan ook anders plaatsvinden 
dan alleen tussen een man en een vrouw. En op sommige scholen mogen alle kinderen 
die dat willen tijdens de viering bruid, bruidegom of - het meer neutrale - 
huwelijkspartner zijn;  

 Besteed aandacht aan niet-christelijke feesten en culturele vieringen in de 
jaarfeestencyclus. Genoemd voorbeeld: Ketikoti.;  

 Realiseer je dat liederen uit andere culturen niet per se geschikt zijn om tijdens 
(christelijke) jaarfeesten te zingen. Genoemd voorbeeld: liederen uit de Joodse eredienst 
tijdens Adventviering;  

 Organiseer Paarse vrijdag op school, “kom uit de kast”-dag.  
 
Verhalen, liederen & lessen  
 Kies ook voor verhalen uit allerlei culturen en met andere achtergronden, taalgebruik, 
vertelstijlen en hoofdpersonen;  

 Wees je ervan bewust dat de vertelstof een prachtige kans is om ook andere, 
bijpassende verhalen te delen. Genoemd voorbeeld: besteed in klas 3 ook aandacht aan 
andere scheppingsverhalen;  

 Organiseer een dag waarop leraren de hele dag verhalen vertellen met als thema “wij 
zijn allemaal  

anders”;  

 Gebruik eens instrumenten en gebaren uit andere culturen. Vrijescholen hebben een 
breed repertoire qua liederen; is dat nog diverser te maken? Bedenk daarbij wel dat 
liederen uit andere culturen niet per se geschikt zijn om in een andere omgeving (op 
school) te zingen;  

 Heeft de schoolbibliotheek een divers aanbod? In de bijlage staan enkele boekenlijsten 
met suggesties;  

 Het Rudolf Steiner College in Haarlem heeft de Lang Leve de Liefde award gewonnen 
wegens “uitblinken in lessen en beleid rond relaties en seksualiteit”.  
 
Inrichting & materiaal  
 Schaf bijenwas voor gezichten niet alleen in lichtroze aan, maar in allerlei tinten;  

 Laat diversiteit in onder meer huidskleur, kledingkeuze ook zien op jaartafels en in 
bordtekeningen;  

 Heb aandacht voor diversiteit in afbeeldingen aan de muur. Genoemd voorbeeld: niet 
alleen een afbeelding van Maria aan de muur.  
  



Personeelsbeleid  
 Zorg dat er aandacht is voor een diverse teamsamenstelling. Leerlingen hebben 
behoefte aan rolmodellen met diverse achtergronden;  

 Volg een gesprekstraining over het praten met brede groepen.  
 
Communicatie  
 Neem in de schoolkrant/nieuwsbrief een vaste rubriek over diversiteit op. Genoemde 
voorbeelden: “Blik op de wereld” met aandacht voor verhalen uit andere culturen, “Geef 
de pen door” over persoonlijke verhalen op school;  

 Let op divers en toegankelijk taal- en beeldgebruik. Genoemde voorbeelden van 
beladen termen die we op scholen gebruiken: in de cultuurperiode wordt het woord 
“Oud-Indisch” gelinkt aan Nederlands-Indië en kolonisatie, en de vertelstof “Oude 
Testament” is voor Joden niet oud. En denk aan algemene uitspraken als “We zijn hier 
met vijf man”.  
 
Ontmoetingen  
 Organiseer uitwisselingen met een school in de buurt met een andere 
leerlingenpopulatie en ontdek verschillen en overeenkomsten. Wellicht kan het 
samenwerkingsverband worden ingezet om contacten en uitwisselingen tot stand te 
brengen.  
 

 


