
HOE GOED KEN JIJ ANDERE CULTUREN?

Je leert meer over de gewoontes, waarden, normen en mogelijk religieuze  
gebruiken van een andere cultuur of een ander land. Je begrijpt daardoor het  
gedrag van anderen beter.

LEER-
DOEL

TITEL

In Nederland zeggen we: “wat de boer niet kent, eet hij niet” of “onbekend maakt 
onbemind”. We bedoelen daar mee dat als we iets niet kennen, dat we er dan niet 
van houden.

Maar bestaat dé Nederlander, dé Marokkaan, dé Turk, dé christen of dé boeddhist 
eigenlijk wel? Veel landen hebben wel bepaalde tradities die in andere landen niet 
voorkomen. Het Sinterklaasfeest kennen we bijvoorbeeld alleen in Nederland en 
België.

Hoeveel weet jij over culturen die anders zijn dan jouw cultuur? Het is belangrijk 
dat we elkaar leren kennen!

Voorbereiden
• Bekijk met de groep de sketch van Najib Amhali: discriminatie en vooroordelen
• Bespreek met de groep wat jullie denken dat Amhali met zijn sketch duidelijk wil  
 maken

Uitvoeren
• Bepaal in groepen van 4 of 5 personen welke cultuur of welk land jullie gaan   
 onderzoeken
• Zoek online naar informatie over de cultuur of het land (bijvoorbeeld religie, 
 gerechten, gewoonten op straat, familiegewoonten en muziek)
• Zoek online naar afbeeldingen die bij deze cultuur of het land horen
• Maak en geef een presentatie (PowerPoint of Prezi) van ongeveer 7 minuten 
 met de volgende inhoud:

Inleiding 
 - Waarom hebben jullie juist voor deze cultuur/dit land gekozen?
 - Als jullie voor een bepaalde cultuur gekozen hebben, in welke landen komt   
  deze voor?

WAT GA 
JE DOEN?

ERVAREN

LOB OPDRACHT
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??

https://www.youtube.com/watch?v=UEbI2x6KrKA


• Hoeveel weet je over je eigen land en cultuur?
• Vind je het belangrijk om over discriminatie en vooroordelen te praten?
• Hoe vind je het samenwerken bij de opdracht?

HOE KIJK 
JE ER OP 
TERUG?

REFLEC-
TEREN
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MET 
WIE?

Je werkt samen in een groep van 4 of 5 klas- of studiegenoten.

Waarden en normen
 - Wat zijn belangrijke regels in deze cultuur/dit land?

Gebruiken en rituelen
 - Wat zijn belangrijke gebruiken en rituelen in deze cultuur/dit land?

Religie
 - Wat is de religie van de cultuur/dit land en hoe zie je deze religie terug in het   
  dagelijks leven?

Werk
 - Welke opvattingen hebben mensen in deze cultuur/dit land over werk?
 - Hoe is werk georganiseerd in deze cultuur/dit land? Zijn er veel grote 
  bedrijven (multinationals), zijn er veel kleine bedrijven, werken mensen met hun  
  familie samen, is er veel hoogopgeleid werk of juist niet?

Verschillen met jouw cultuur/land
 - Welke kenmerkende verschillen zijn er met jullie cultuur/land?
 - Welke overeenkomsten zijn er met jullie eigen cultuur/land?



• Wat heb je geleerd van deze opdracht?
• Welke dingen zijn je opgevallen (wat wist je nog niet)?
• Welke dingen dacht je te weten en waren niet zoals je dacht?

NABE-
SPREKEN
VAN DE  
ACTIVI-
TEITEN

Organiseer een gastles waarbij het verschil in culturen het thema is!TIPS &
TRUCS
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Bewaar de presentatie.VAST-
LEGGEN


