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1 
INTRODUCTIE 
 
Wat is een cultuur?  

Een cultuur bepaalt wat je als normaal aanneemt. Bijvoorbeeld wat je wanneer (en met wie) 
eet en drinkt, de wijze waarop je gevoelens uit, welke lichamelijke afstand je het liefst tot je 
gesprekspartner bewaart en wat je wel en niet in een bepaalde situatie mag doen. Dit zijn 
activiteiten die per cultuur verschillen. Het is zogezegd een set van afspraken, die een groep 
mensen onderscheidt van een andere groep mensen. Ze lijken met elkaar afgesproken te 
hebben: ‘zo doen we dat met elkaar’.   
 
Traditionele en moderne culturen  
Op basis van een aantal vragen kunnen we een grove verdeling maken in culturen. We 
onderscheiden daarmee traditionele en moderne culturen. Hoewel deze verdeling geen 
volledig beeld van de geeft van elke afzonderlijke cultuur, kan het wel helpen om de 
verschillen tussen culturen beter te begrijpen. Hieronder zie je een overzicht met de vragen 
en de verdeling van culturen in drie categorieën.  

 Culturen    

Thema’s  

Basiswaarden  

  

Categorie 1  

Fijnmazig 

Categorie 2  

Middenmazig 

Categorie 3  

Grofmazig 

Wat is de natuur 

van de mens?  

De mens is van 

nature slecht  

De mens is van 

nature een 

mengeling van slecht 

en goed  

De mens is van 

nature goed  

Wat is de relatie 

van mens tot 

mens?  

De mens leeft in 

groepen en 

hiërarchische 

verhoudingen zijn 

normaal  

Er zijn 

groepsbelangen en 

individuele belangen  

De mens is een 
onafhankelijk 
individu  
(persoon)  

Wat is de drijfveer 

van menselijk 

handelen?  

Zijn  

Werken om te leven: 

relaties zijn 

belangrijker dan 

presteren   

Worden  

Ontwikkelen van het  

zelf  

Doen  

Leven om te werken:  

presteren is 

belangrijker dan 

relaties  

Welke opvatting 

heeft de mens over 

de ruimte om hem 

heen?  

Ruimte is meestal 

openbaar: er is 

weinig ruimte voor 

jezelf  

Er is een balans 

tussen privé en 

openbare ruimte  

Veel ruimte is privé  

Welke tijd 

oriëntatie heeft de 

mens?  

Heden en verleden 

zijn belangrijk  

Heden is belangrijk  Heden en toekomst 

zijn belangrijk  

Wat is de relatie 

van de mens tot de 

natuur?   

De mens is 

ondergeschikt aan 

de natuur  

De mens leeft in en 

gebruikt de natuur  

De mens is meester 

over de natuur  

  Figuur 1: Onderscheid in culturen 

  

 



 Handleiding MBOzaak | Culturele diversiteit | keuzedeel  3 

 

De culturen uit de eerste categorie hebben een zogenaamd ‘fijnmazige’ structuur. Dit 
betekent dat er een fijn netwerk aan regels en voorschriften bestaat dat voor iedereen geldt. 
Deze culturen worden in het algemeen ‘traditioneel’ genoemd. 
De culturen uit de derde categorie hebben daarentegen een zogenaamd ‘grofmazige’ 
structuur. Dit betekent dat elk individu de algemene regel op diens eigen situatie toepast. 
Deze culturen worden in het algemeen als ‘modern’ genoemd. De culturen in categorie twee, 
‘middenmazig’, zitten tussen de traditionele en moderne culturen in.  
 
De onderstaande figuur geeft aan hoe verschillende gebieden in de wereld grofweg over de 

drie categorieën verdeeld kunnen worden.  

 

Categorie 1  Categorie 2  Categorie 3  

Fijnmazig  Middenmazig  Grofmazig  

Afrika 

Azië  

Latijns-Amerika  

Zuid-Europa  

Oost-Europa  

Noord-Amerika  

Noordwest-Europa  

Australië  

  

Figuur 2: Indeling culturen  

 
In dit keuzedeel gaan we aan de hand van een aantal thema’s dieper in op de verschillen 
tussen culturen. Al deze verschillen zullen duidelijk maken dat een lijnrechte indeling tussen 
culturen niet mogelijk is. Zo kunnen landen die volgens de indeling in figuur 2 hierboven 
‘grofmazig’ zijn bij sommige thema’s juist ‘fijnmazige’ kenmerken hebben. Door meer inzicht 
te krijgen in alle verschillen, kun je beter samenwerken met mensen uit andere culturen. Aan 
het eind van dit keuzedeel besteden we specifiek aandacht aan deze interculturele 
samenwerking.  
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2 
INHOUD 
 
De inhoud van het keuzedeel “Culturele diversiteit” bestaat uit vier onderdelen: 

1. Relatie van mens tot mens  
2. Drijfveer van het menselijk handelen  
3. Ruimte en tijd 
4. Interculturele samenwerking 

 
Bovenstaande onderdelen werk je uit in een verslag. In het overzicht hieronder zie je hoe je 
je verslag moet opbouwen.  
 

Onderdeel Inhoud verslag culturele diversiteit Aantal 
blz. 

Voorpagina - De vermelding “Keuzedeel Culturele diversiteit”  
- Voor- en achternaam  
- Opleiding  
- Jaargang opleiding 
- Plaats en datum  

1 

Index Met hoofdstukindeling (titels + ondertitels) en paginanummering. 1 

Introductie Schrijf een korte introductie bij je verslag, waarin je de lezer duidelijk maakt 

waar het verslag over gaat. Verwerk in je introductie de antwoorden op de 

volgende vragen:  

Gebruik bij het beantwoorden de introductietekst van deze handleiding. 

1. Omschrijf in jouw eigen woorden het begrip ‘cultuur’. 

2. Door welke zes vragen kun je culturen onderscheiden in 

‘traditioneel’ en ‘modern’? 

3. Leg in jouw eigen woorden uit wat een traditionele cultuur is. 

Gebruik in jouw uitleg het woord ‘fijnmazig’. (minimaal 40 woorden) 

4. Leg in jouw eigen woorden uit wat een moderne cultuur is. Gebruik 

in jouw uitleg het woord ‘grofmazig’. (minimaal 40 woorden) 

1 

Inhoud 
Onderdeel 1  
De relatie van 
mens tot mens 

- Opdracht 1.1 Personen en groepen  
Voeg hier jouw antwoorden op de vragen toe (2 blz.) 
- Opdracht 1.2 Macht  
Voeg hier jouw antwoorden op de vragen toe (2 blz.) 

4 

Inhoud 
Onderdeel 2  
Drijfveer van het 
menselijk handelen 

- Opdracht 2.1 Mannelijke en vrouwelijke culturen 
Voeg hier jouw antwoorden op de vragen toe (2 blz.) 
- Opdracht 2.2 Zekerheid en onzekerheid 
Voeg hier jouw antwoorden op de vragen toe (1 blz.) 
 

3 

Inhoud 
Onderdeel 3 
Ruimte en tijd 

- Opdracht 3.1 Ruimte 
Voeg hier jouw antwoorden op de vragen toe (1 blz.) 
- Opdracht 3.2 Tijd 
Voeg hier jouw antwoorden op de vragen toe (1 blz.) 
 

2 

Inhoud 
Onderdeel 4 
Interculturele 
samenwerking 

-Opdracht 4.1 Communicatietechnieken  
Voeg hier jouw antwoorden op de vragen toe (1 blz.) 
-Opdracht 4.2 Samenwerking tussen Nederland en Zuidoost-Azië 
Voeg hier jouw artikel toe (1-2 blz.) 
 

2-3 
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3 

OPDRACHTEN 
 
Onderdeel 1: De relatie van mens tot mens 
 
Relaties tussen personen zijn een belangrijk meetinstrument bij het bepalen van een cultuur. 

Om de verschillen in deze relaties te duiden, maken we gebruik van de antwoorden op de 

volgende vragen: 

1. Ontleent de mens zijn identiteit (wie hij of zij als persoon is) aan zichzelf of aan de 

groep waartoe hij behoort?  

2. Vindt de mens het normaal dat sommige mensen meer macht hebben dan anderen?  

 

We bespreken deze vragen hierna één voor één. De antwoorden op deze twee vragen 

geven aan wat de verschillen zijn in culturen als het gaat om relaties tussen mensen.  

 

Opdracht 1.1 Personen en groepen 

Ontleent de mens zijn identiteit aan zichzelf of aan de groep waartoe hij behoort?  

 

Culturen waarbij de relaties tussen mensen heel los zijn, en waarbij men van elkaar verwacht 

dat men voor zichzelf kan zorgen, zijn individualistische culturen. In deze culturen ontlenen 

mensen hun identiteit aan wat zij zelf zijn en doen. De cultuur is gericht op personen.    

In culturen waar nauwe relaties zijn tussen mensen, waar men van elkaar verwacht voor de 

groep te zorgen, en waar men trouw is aan de waarden en opvattingen van die groep, 

noemen we collectivistische culturen. De cultuur is gericht op groepen.     

 

Onderstaande figuur geeft een overzicht van culturen die in het algemeen als collectivistisch 

of individualistisch beschouwd worden.   

 

Collectivistisch  

Gericht op groepen  

Gemiddeld  Individualistisch   

Gericht op de persoon  

Griekenland, Portugal,  

Zuidoost-Azië, Afrika, 

Latijns-Amerika, 

Arabische landen  

Spanje, Argentinië, India, 

Japan  

West-Europa, Zuid-

Europa, Angelsaksische 

landen   

Figuur 3: Collectivistische en individualistische culturen  

 

Alleen Westerse, rijke landen scoren hoog op individualisme. Dat komt omdat naarmate de 

rijkdom toeneemt, je geen producten meer hoeft te delen. Elk gezin kan zijn eigen 

wasmachine, radio, muziekinstallatie en computers kopen. Er zijn dus minder nauwe relaties 

tussen (groepen) mensen nodig.  

 

 In deze opdracht ga je aan de slag met de stof die je zojuist hebt doorgenomen. Geef 

antwoord op de onderstaande vragen: 

1. Hieronder volgen een aantal stellingen. Kies steeds de stelling die het best bij jou 

past.  
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2. Waar staan de beweringen in kolom A voor: individualistisch of collectivistisch? 

Leg jouw antwoord uit.  

3. Waar staan de beweringen in kolom B voor: individualistisch of collectivistisch? 

Leg jouw antwoord uit.  

4. Leg nu in jouw eigen woorden uit wat een individualistische cultuur is.  

5. Leg nu in jouw eigen woorden uit wat een collectivistische cultuur is.  

6. Geef van de onderstaande beweringen aan of zij passen bij een collectivistische 

(gericht op de groep) of individualistische (gericht op de persoon) cultuur. Leg 

jouw antwoord uit.    

a. Mensen worden geboren in uitgebreide families die hen blijvend 

beschermen in ruil voor loyaliteit (trouw).   

Deze uitspraak is: collectivistisch/individualistisch, want ….  

b. Een eerlijk mens zegt wat hij of zij denkt, óók als de rust en harmonie 

daarvoor moet worden verstoord. 

Deze uitspraak is: collectivistisch/individualistisch, want …. 

c. Een medewerker persoonlijk een beloning geven voor een prestatie, is 

geen goed idee. Het is beter om voor het hele team een etentje te 

organiseren. 

Deze uitspraak is: collectivistisch/individualistisch, want ….    

d. Als er een baan vrijkomt, kun je die zomaar geven aan familie of vrienden. 

Het gaat erom of iemand bekwaam is!   

Deze uitspraak is: collectivistisch/individualistisch, want ….    

 

 

A  B  Mijn 

antwoord:  

Ik vind het belangrijk om voor mijzelf te 

kunnen zorgen.  

Ik praat met anderen voordat ik een 

belangrijke beslissing neem.  

  

Mijn persoonlijke identiteit is belangrijk 

voor mij.  

Ik offer mijn eigen interesses op voor 

de groep.  

  

Ik ben liever zelfstandig dan afhankelijk 

van anderen.  

Ik blijf ook in moeilijke tijden bij de 

groep.  

  

Ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn 

daden.  

Ik respecteer de beslissingen die in de 

groep genomen zijn.  

  

Ik moet zelf over mijn toekomst kunnen 

beslissen.  

Zelfs als ik niet gelukkig ben in de 

groep, blijf ik bij hen als zij mij nodig 

hebben.  

  

Ik ben graag uniek en anders dan 

anderen.  

Ik respecteer de gewoonten op mijn 

werk en school.  

  

Ik vind het belangrijk om onafhankelijk 

te zijn.   

Het is beter om eerst advies te vragen 

van anderen, voordat je ergens aan 

begint.  

  

Ik wil op mijn eigen verdiensten 

beoordeeld worden.  

Mijn relaties met anderen zijn 

belangrijker dan mijn eigen prestaties.  

  

Ik steun geen groepsbeslissing als die 

verkeerd is.  

Ik respecteer de meerderheid van de 

groepen waarvan ik lid ben.  
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Opdracht 1.2 Macht 

Vindt de mens het normaal dat sommige mensen meer macht hebben dan anderen?  

 

In culturen wordt verschillend met macht omgegaan. In de ene cultuur vindt men het normaal 

dat sommige mensen meer macht hebben dan anderen. Men vindt het normaal dat de macht 

niet gelijk verdeeld is. In deze culturen is er sprake van een grote machtafstand. In culturen 

waarbij dat niet zo is, is er sprake van een kleine machtsafstand.  

 

Culturen met een kleine of grote machtsafstand  

Wat zijn nu culturen met een grote, gemiddelde- of kleine machtsafstand? In de 
onderstaande figuur zie je hoe we hierin een grove indeling kunnen maken.   

  

Kleine machtsafstand  Gemiddelde machtsafstand  Grote machtsafstand  

Scandinavische landen,  

Duitstalige landen, 

Nederland, Angelsaksische 

landen  

Japan, Italië, Zuid-Afrika  Frankrijk, België, Latijns-

Amerikaanse landen, 

Zuidoost-Azië  

Figuur 4: Machtsafstand binnen culturen 

 

 Geef antwoord op de onderstaande vragen. 

1. Jij leeft in een bepaalde cultuur. Over deze cultuur ga je nu een aantal vragen 

beantwoorden.  

a. Kies hierna steeds het antwoord uit, dat het beste past bij jouw cultuur. 

Het gaat dus niet om je mening, maar om wat je om je heen ziet.  

  

1. Kinderen  a.  Moeten gehoorzaam zijn aan hun ouders  

b.  Mogen hun ouders tegenspreken en ‘nee’ zeggen  

2. Leraren   a.  Moeten met respect behandeld worden  

b.  Mogen behandeld worden als gelijken  

3. Leerlingen   a.  Vragen het woord  

b.  Mogen ongevraagd het woord nemen   

4. Op het werk   a.  Verdient de top veel meer dan de basis  

b.  Zijn er kleine salarisverschillen tussen de top en de basis  

5. De chef   a.  Mag of moet een grote auto hebben  

b.  Hoeft geen dure auto te hebben   

6. In de wereld  a.  Heeft iedereen zijn plaats  

b.  Moet iedereen zoveel mogelijk gelijk zijn   

7. De organisatie 

verandert door …   

a.  De leiders te vervangen  

b.  De regels te vervangen  

8. Het initiatief komt 

meestal van …   

a.  De chefs   

b.  De ondergeschikten  

       9. Wie macht heeft …  a.  Moet dat laten zien  

b.  Moet dat verbergen  
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b. Welk antwoorden horen volgens jou bij een grote machtsafstand? De a- of 

de b-antwoorden?  

c. Tel hoe vaak jij a of b hebt beantwoord. Heeft jouw cultuur een grote – of 

kleine machtsafstand? Leg jouw antwoord uit.   

 

2. In de tabel hieronder staan uitspraken die gericht zijn op culturen met een kleine 

machtsafstand of een grote machtsafstand. Geef voor elke bewering aan of deze 

gericht is op een cultuur met een kleine of een grote machtsafstand.  

 

Beweringen  Jouw antwoord.  

Grote of kleine 

machtsafstand?  

De ongelijkheid tussen mensen moet zo klein mogelijk 

gemaakt worden.  

  

Mensen met meer macht zijn afhankelijk van mensen met 

minder macht.  

  

Ouders behandelen kinderen als hun gelijken, kinderen 

behandelen ouders als hun gelijken.  

  

Ouders leren kinderen gehoorzaamheid, kinderen behandelen 

ouders met respect.  

  

Docenten verwachten initiatieven van leerlingen.    

De docent neemt alle initiatieven in de klas.    

De macht is centraal georganiseerd in een land.     

De macht is zoveel mogelijk verdeeld in stukjes, en verdeeld 

over bijvoorbeeld provincies of gemeenten.  

  

Er zijn grote verschillen van inkomen tussen de top en de basis 

van een organisatie.  

  

 

3. Leg in jouw eigen woorden uit wat een kleine machtafstand betekent.   

4. Leg in jouw eigen woorden uit wat een grote machtafstand betekent.   

5. In België spreken managers in bedrijven vaak over ‘ondergeschikten’, in 

Nederland spreekt men vaak over ‘collega’s’ of ‘medewerkers’.  

Wat zou de oorzaak van dat verschil kunnen zijn? Leg jouw antwoord uit.   
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Onderdeel 2: Drijfveer van het menselijke handelen 
 
Een belangrijk thema bij het onderscheiden van culturen is de drijfveer die het menselijk 
handelen bepaalt. Met drijfveer bedoelen we: wat mensen motiveert, dus wat ze belangrijk 
vinden. Dit blijkt uit de waarden die binnen een cultuur gelden. In dit onderdeel onderzoek je 
de verschillen tussen waarden binnen culturen.  
 
Opdracht 2.1 Mannelijke en vrouwelijke culturen 
 
Het onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke culturen geeft inzicht in wat mensen 
binnen een cultuur motiveert. In mannelijke culturen willen mensen een bepaald doel 
bereiken. Dat doel is vaak persoonlijk succes: een goed betaalde baan, een mooi huis, een 
mooie auto en een goede gezondheid. In deze culturen heeft men een ‘leven om te werken’ 
– houding: het ‘handen uit de mouwen steken’ staat voorop. Waarden zoals assertief zijn en 
geld verdienen zijn belangrijk.   
 
In vrouwelijke culturen vinden mensen het werk belangrijk, maar zaken als familie, vrienden 
en vrije tijd ook. Je werkt uiteindelijk om een leuk leven te hebben. Men heeft een ‘werken 
om te leven’ – houding: het hebben van een fijn leven is het hoofddoel. De kwaliteit van het 
bestaan en elkaar helpen zijn belangrijke waarden.  
 
In de figuur hieronder worden waarden uit mannelijke culturen naast waarden uit vrouwelijke 
culturen gezet. Daarna volgt een overzicht van een grove indeling in mannelijke en 
vrouwelijke culturen.  
 

Mannelijke culturen  Vrouwelijke culturen  

Inkomen  Goede relaties  

Erkenning  Samenwerken  

Promotie   Wonen  

Uitdaging   Zekerheid   

Figuur 5: Mannelijke en vrouwelijke culturele waarden  

  

Vrouwelijk Gemiddeld  Mannelijk 

Scandinavische landen,  

Nederland, Frankrijk, 

Spanje, Portugal, Peru, 

Chili, delen van Afrika  

België, Canada, Arabische 

landen, Maleisië, Singapore  

Japan, Italië, Duitstalige 

landen, Venezuela, Mexico, 

Angelsaksische landen  

Figuur 6: Indeling mannelijke en vrouwelijke culturen  
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 Geef antwoord op de volgende vragen: 
1. De volgende vragen gaan weer over jouw eigen cultuur.  

a. Wat is belangrijk in jouw cultuur? Kies steeds het antwoord dat daar het 
beste bij past (dus niet jouw mening).  

  

  

b. Welk antwoorden horen volgens jou bij een mannelijke cultuur? De a- of 

de b-antwoorden?  

c. Tel hoe vaak jij a of b hebt beantwoord. Heeft jouw cultuur een mannelijke 

– of vrouwelijke cultuur? Leg jouw antwoord uit.   

2. Beschrijf in jouw eigen woorden: wat is een mannelijke cultuur?  

3. Beschrijf in jouw eigen woorden: wat is een vrouwelijke cultuur?  

 

Wat is belangrijker?  a.  Zorg voor de ander en de omgeving  

b.  Succes en groei  

In het leven moet je …  a.  Bescheiden zijn  

b.  Als man hard zijn  

Huilen en vechten …  a.  Jongens en meisjes mogen huilen, maar niet vechten  

b.  Meisje huilen, jongens niet. Jongens mogen vechten  

Wie bepaalt het niveau in de 

klas?  

a.  De gemiddelde leerling  

b.  De beste leerling  

Problemen los je op …   a.  Door tot een middenweg te komen   

b.  Door ze uit te vechten  

Een land geeft meer uit aan 

….  

a.  Hulp aan arme landen  

b.  Het leger  

Een ideale baan betekent …  a.  Een fijne samenwerking met de chef en collega’s  

b.  De mogelijkheid om promotie te maken  
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Opdracht 2.2 Zekerheid en onzekerheid  

 
Een andere factor die inzicht biedt in de waarden binnen een cultuur, is de manier waarop 
mensen omgaan met onzekerheid. Zijn de mensen op zoek naar zekerheid of niet? Als 
mensen zekerheid belangrijk vinden, hebben zij bijvoorbeeld graag een vaste baan en 
structuur in hun leven. Kenmerkend voor het zoeken naar zekerheid zijn factoren als:  

- Advies van een deskundige  

- Een vaste baan  

- Wetten en regels  

- De waarheid zoeken  

- Andere (afwijkende) ideeën verwerpen  

- Angst voor het onbekende  

 

Hieronder volgt allereerst een overzicht met voorbeelden van de manier waarop mensen 

met bepaalde zaken omgaan in een cultuur waar ofwel zekerheid ofwel onzekerheid 

belangrijk is. Daarna volgt een figuur met een grove indeling van culturen op basis van het 

belang van (on)zekerheid.  

 

Zekerheid Onzekerheid 

 

• Onzekerheid is een voortdurende 

bedreiging  

• Er is veel stress door een angst 

voor het onzekere  

• Men is bang voor onbekende 

situaties   

• Er zijn strenge regels voor kinderen 

over wat ‘vies’ of ‘niet normaal’ is  

• Wat anders is, is gevaarlijk  

• Studenten krijgen antwoorden van 

docenten  

• Docenten moeten alle antwoorden 

hebben  

• Regels zijn belangrijk  

• Tijd is geld  

• Precies zijn (en op tijd zijn) is van 

nature aanwezig  

• Weerstand tegen vernieuwingen  

 

• Onzekerheid is een onderdeel van 

het leven  

• Leven van dag tot dag  

• Weinig stress: er is een gevoel van 

welzijn  

• Men voelt zich op het gemak met 

onbekende situaties  

• Er zijn soepele regels voor kinderen 

over wat ‘vies’ of ‘niet normaal’ is  

• Wat anders is, is interessant  

• Docenten mogen zeggen dat zij iets 

niet weten  

• Tijd geeft een richting, maar is niet 

strikt  

• Er moeten niet meer regels zijn, dan 

dat noodzakelijk is  

• Precies zijn (en op tijd zijn) moet 

worden aangeleerd  

• Vernieuwingen worden 

geaccepteerd   

 

Figuur 7: Kenmerken van zekerheid tegenover onzekerheid 

  

Onzekerheid wordt niet 

actief vermeden  

Gemiddeld  Gericht op zekerheid  

Angelsaksische landen,  

Scandinavische landen, 

Zuidoost-Azië, Afrikaanse 

landen, Nederland  

Duitstalige landen,  

Arabische landen,  

Nederland  

Latijns-Amerikaanse 

landen, Mediterrane 

landen, Japan, België   

 Figuur 8: Indeling (on)zekerheid culturen  
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 Geef antwoord op de onderstaande vragen: 
1. Vul voor de onderstaande beweringen in, of je het er mee eens bent of niet.  

Scoor met:  
1. = helemaal mee eens  

2. = mee eens  

3. = onbeslist  

4. = niet mee eens  

5. = helemaal niet mee eens  

  

Beweringen            

De meeste organisaties zouden beter af zijn, als er zo min 

mogelijk ruzies (conflicten) waren.  

1  2  3  4  5  

Het is voor een baas belangrijk om precies het antwoord te weten 

op de meeste vragen van de mensen die hij aanstuurt.  

1  2  3  4  5  

Als je wilt dat iemand zijn of haar werk goed doet, moet je ervoor 

zorgen dat je heel duidelijk maakt wat de bedoeling is. Je geeft 

dus een precieze instructie.   

1  2  3  4  5  

Hoe moeilijker een functie (baan) is, hoe meer je goed moet 

uitleggen wat de bedoeling is. Je moet dan een gedetailleerde 

taakomschrijving maken.  

1  2  3  4  5  

Twee bazen hebben in een organisatie, dat werkt niet. Dat moet 

je echt ten alle tijden voorkomen.  

1  2  3  4  5  

 

a. Tel je scores bij elkaar op. Bijvoorbeeld 3 + 2 + 5 + 4 + 3. Hoe hoger jouw 

score, hoe meer je onzekerheden uit de weg gaat.   

b. Wat is jouw score? Leg jouw score uit.   

 

2. Beschrijf een cultuur waarbij zekerheid belangrijk is. Gebruik hiervoor minimaal 50 

woorden.  

3. Beschrijf een cultuur waarbij onzekerheid meer wordt gezien als onderdeel van 

het leven. Gebruik hiervoor minimaal 50 woorden.  
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Onderdeel 3: Ruimte en tijd 
 
In culturen wordt verschillend omgegaan met de ideeën rondom tijd en ruimte. Hierna 
nemen we door wat deze verschillen zijn.  
 
Opdracht 3.1 Ruimte 
 
Culturen verschillen van elkaar in wat zij als persoonlijke en wat zij als publieke ruimte zien. 
De ruimtes zijn als volgt in te delen:  

1. De intieme ruimte voor zeer persoonlijk contact (geliefden)  

2. De persoonlijke ruimte voor mensen die je vrij goed kent (familie en vrienden)  

3. De sociale ruimte voor mensen die je minder goed kent (klanten, docenten)  

4. De publieke ruimte voor mensen die je niet kent (mensen op straat)  

 

De grootte van deze ruimtes verschilt per cultuur. De persoonlijke ruimte (ruimte 2) is voor 

culturen in Zuid-Amerika een halve armlengte, voor Zuid-Europese landen drie kwart 

armlengte en voor Noord-Amerikaanse en Noord-Europese culturen iets meer dan een 

volledige armlengte. Ruimtes kunt je, naast lichamelijke afstand, ook creëren door:  

  

- Een deur te sluiten  

- Zachtjes te praten  

- Niet/wel over gevoelens te praten  

- Een eigen/aparte kamer  

  

 Beantwoord de onderstaande vragen: 

1. Welke vier verschillende soorten ruimten zijn er, wanneer we spreken over 

culturele diversiteit?  

2. Beschrijf de sociale ruimte. Gebruik in jouw uitleg de begrippen ‘persoonlijke 

ruimte’ en ‘publieke ruimte’.  

3. Beschrijf wat je ervaart als mens wanneer iemand vanuit de sociale ruimte in jouw 

persoonlijke ruimte komt.  

 

Opdracht 3.2 Tijd 

Monochroom en polychroom  

 
Culturen gaan verschillend om met het concept van tijd. Wanneer tijd monochroom wordt 
opgevat, zijn mensen erg gericht op de klok, is de tijd van een afspraak belangrijk en wordt 
de tijd ingedeeld in activiteiten die na elkaar uitgevoerd worden. Centraal in de tijdsindeling 
staat de taak, daarmee ligt er nadruk op de uiteindelijke uitkomst en de toekomst. 
  
In culturen waar tijd polychroom wordt opgevat, is tijd veel meer situatiegebonden. Waar het 
gaat om afspraken zijn mensen flexibel, dikwijls worden meerdere activiteiten tegelijk 
onderhouden, of wordt een bestaande activiteit gemakkelijk onderbroken voor een andere 
activiteit. Mensen in zulke culturen zijn vaak meer gericht op de relatie dan op de taak, 
ervaring is belangrijk. Daarmee ligt er ook een nadruk op traditie, het verleden en heden.   

  

In een klas kan dit bijvoorbeeld betekenen dat kinderen uit culturen met een polychrome 
tijdsopvatting het vanzelfsprekend vinden dat huiswerk of andere afspraken niet precies op 
tijd af zijn. Zulke afspraken dienen wel nagekomen te worden, maar er zijn veel redenen 
waarom het wat later kan worden.   
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 Geef op de onderstaande schaal jouw eigen gedrag aan.   

  

Ik doe één ding tegelijk  1  2  3  4  5  Ik kan verschillende dingen tegelijk 

doen  

Ik organiseer alles volgens een 

schema (agenda)  

1  2  3  4  5  Ik organiseer mijn dag in ontmoetingen  

Wie mij wil ontmoeten, moet 

eerst een afspraak maken  

1  2  3  4  5  Wie mij wil ontmoeten, kan dat op elk 

moment   

Ik ben vaak alleen  1  2  3  4  5  Er is vaak iemand bij me  

Ik houd mijzelf met één probleem 

tegelijk bezig  

1  2  3  4  5  Ik kan mij met verschillende problemen 

tegelijk bezig houden  

Ik spreek met één persoon  1  2  3  4  5  Ik kan naar verschillende personen 

tegelijk luisteren  

Ik werk volgens het schema van 

de organisatie  

1  2  3  4  5  Ik heb verschillende schema’s: die van 

de organisatie en van mijzelf  

Ik ben beschikbaar tijdens 

werkuren  

1  2  3  4  5  Ik ben altijd beschikbaar, ook thuis  

Ik houd mij bezig met mijn eigen 

werk  

1  2  3  4  5  Ik kan meepraten over het werk van 

anderen  

Het weekend is privétijd (voor het 

gezin)  

1  2  3  4  5  Ik werk ook in het weekend  

Mijn privéleven en beroepsleven 

zijn gescheiden  

1  2  3  4  5  Mijn verschillende levens zijn gemengd  

Ik heb niet veel vrienden nodig  1  2  3  4  5  Ik ben altijd samen met vrienden  

 

a. Welke score gaf je vaker, 1 – 2 of 3 – 4? Wat betekent deze score, denk je? 

b. Welke scores horen bij een monochrome cultuur?  

c. Welke scores horen bij een polychrome cultuur?  
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Onderdeel 4: Interculturele samenwerking 

In de voorafgaande onderdelen heb aan de hand van een aantal thema’s meer inzicht 

gekregen in de verschillen tussen culturen. Dit inzicht kan je helpen in situaties waarbij je 

samenwerkt met mensen uit verschillende culturen. In dit laatste onderdeel besteden we 

specifiek aandacht aan deze interculturele samenwerking.  

Opdracht 4.1 Communicatiestijlen 

Communicatie is het belangrijkste thema als het gaat om samenwerking tussen mensen uit 

verschillende culturen. Communicatie is meer dan alleen taal, want elkaar verstaan is niet 

hetzelfde als elkaar begrijpen. Wanneer bijvoorbeeld een Nederlander en een Japanner met 

elkaar in het Engels praten zonder rekening te houden met elkaars cultuur, is de kans groot 

dat er misverstanden ontstaan. Om goed te kunnen communiceren is het nodig om rekening 

te houden met elkaars cultuur. Daarbij kan het helpen als je inzicht hebt in verschillende 

communicatiestijlen.  

We kunnen twee verschillende communicatiestijlen onderscheiden: 

1. Laag-context communicatie 

In laag-context communicatie bevat een bericht alle informatie die nodig is om het te 

begrijpen. Dit zorgt voor een directe vorm van communicatie waarin informatie ‘recht 

voor zijn raap’ gegeven wordt.  

2. Hoog-context communicatie 

In hoog-context communicatie bevat de context de belangrijkste informatie die nodig 

is om een bericht te begrijpen. Dit zorgt voor een indirecte vorm van communicatie 

waarin informatie afgeleid moet worden uit non-verbale signalen (dus niet wat er 

gezegd word, maar bijvoorbeeld gezichtsuitdrukking, houding en de relatie tussen de 

gesprekspartners).  

In figuur 9 zie je een indeling van landen die in het algemeen als ofwel een laag-context 

ofwel een hoog-context cultuur beschouwd worden. Daarnaast zijn er landen die daar 

tussenin zitten, oftewel gemiddeld zijn.  

Laag-context  Gemiddeld  Hoog-context 

Scandinavische landen, 

Nederland, België, 

Duitssprekende en 

Engelssprekende landen 

Rusland, Afrikaanse 

landen, Latijns-

Amerikaanse landen 

China, Japan, Korea 

(Aziatische landen) en 

Arabische landen  

 Figuur 9: Indeling culturen met laag- en hoog-context communicatie  

 

Je kunt je misschien wel voorstellen dat er misverstanden ontstaan wanneer een 

Nederlander en een Japanner geen rekening houden met hun verschillende 

communicatiestijl. De Nederlander zal de indirecte informatie van de Japanner misschien 

niet goed begrijpen of niet eens opmerken. De Japanner zal de direct informatie van 

Nederlander misschien opvatten als een belediging of een onpersoonlijke boodschap.  

 

Toch zijn de verschillen soms minder groot dan je op basis van deze grove indeling zou 

denken. Naarmate mensen uit een laag-context cultuur elkaar beter leren kennen, spreken 

zij bijvoorbeeld ook steeds meer hoog-context. Dit zul je zelf waarschijnlijk wel herkennen: 

binnen jouw familie worden er vast wel eens opmerkingen of grapjes gemaakt waar weinig 

woorden voor nodig zijn, terwijl een buitenstaander er niets van zou begrijpen.  
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Ook zijn er binnen een cultuur allerlei persoonlijke verschillen mogelijk. Misschien vind jij het 

bijvoorbeeld fijn om informatie voorzichtig te formuleren, terwijl een van je studiegenoten 

alles ‘recht voor zijn raap’ zegt. Als je dit van elkaar weet en hier rekening mee houdt, kun je 

veel beter samenwerken. Zo werkt het ook bij interculturele samenwerking: door rekening te 

houden met elkaars culturele achtergrond, kun je elkaar beter begrijpen.  

 Bekijk het onderstaande filmpje van de Turks-Nederlandse cabaretière Nilgün Yerli.  

Op een overdreven manier toont zij de cultuurverschillen tussen twee vrouwen die 

met elkaar aan de praat raken in een vliegtuig.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=478&v=pYJ4BjTYia4&feature=emb_l

ogo 

Geef aan de hand van het filmpje antwoord op de volgende vragen: 

1. Waaruit blijkt dat de vrouwen uit een verschillende cultuur komen? Komen er 

bijvoorbeeld bepaalde tradities en gewoonten naar voren? Zijn er onderwerpen 

waar de twee vrouwen verschillend over denken? Verwijs in je antwoord naar 

minimaal twee voorbeelden uit het filmpje.  

2. De ene vrouw communiceert laag-context en de andere hoog-context. Waaraan 

kun je de laag- en hoog-context communicatie herkennen? Gebruik in je antwoord 

minimaal twee voorbeelden uit het stukje waarin de vrouwen praten over wat ze 

van elkaars cultuur vinden.  

Opdracht 4.2 Samenwerking tussen Nederland en Zuidoost-Azië 

Voor deze opdracht gebruik je de theorie en opdrachten bij de verschillende thema’s die in 

deze handleiding aan bod gekomen zijn, namelijk (1) de relatie van mens tot mens, (2) 

drijfveer van het menselijk handelen, (3) ruimte en tijd en (4) communicatiestijlen.  

 Stel je voor dat je bij een internationaal bedrijf werkt. Je bent betrokken bij het 

samenstellen van een informatiebrochure waarmee Nederlandse werknemers 

worden voorbereid op een project in Zuidoost-Azië (onder andere Thailand en 

Indonesië). Voor dit project zullen de Nederlandse werknemers samenwerken met 

hun Aziatische collega’s.  

Jou is gevraagd om voor deze informatiebrochure een artikel te schrijven over de 

culturele verschillen tussen Nederland en Zuidoost-Azië. Beschrijf de Zuidoost-

Aziatische cultuur in vergelijking met de Nederlands cultuur, waarbij je ook aandacht 

besteed aan de communicatiestijl in beide culturen (500-750 woorden).  

Als hulpmiddel kun je het overzicht op de volgende pagina gebruiken. Daarin staan 

de kenmerken van de Nederlandse en de Zuidoost-Aziatische cultuur voor elk thema 

dat in dit keuzedeel aan bod gekomen is.  

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=478&v=pYJ4BjTYia4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=478&v=pYJ4BjTYia4&feature=emb_logo
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 Nederland Zuidoost-Azië 

Basiswaarden Grofmazig (modern) Fijnmazig (traditioneel) 

Relatie van mens tot 

mens 

Individualistisch  

(gericht op de persoon) 

Collectivistisch  

(gericht op groepen) 

Kleine machtsafstand Grote machtsafstand 

Drijfveer van het 

menselijk handelen 

Vrouwelijke waarden  

(‘werken om te leven’) 

In het midden tussen 

vrouwelijke en mannelijke 

waarden (‘leven om te 

werken’)  

Gericht op zekerheid Onzekerheid wordt niet actief 

vermeden 

Ruimte Grote persoonlijke ruimte  

(een ruime armlengte) 

Kleine persoonlijke ruimte 

(halve armlengte)  

Tijd Monochroom  

(gericht op de taak) 

Polychroom  

(gericht op de relatie)  

Communicatiestijl Laag-context communicatie 

(direct) 

Hoog-context communicatie 

(indirect) 

 Figuur 10: Culturele verschillen tussen Nederland en Zuidoost-Azië  
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4 
BEOORDELING  
 
Je wordt beoordeeld op de volgende aspecten. 
 
Inhoudelijke aspecten 
Aan de inhoudelijke aspecten per onderdeel, zoals hierboven beschreven, wordt voldaan. 
Neem deze daarom goed en uitgebreid door en laat alle aspecten terugkomen in jouw 
verslag.  
 
Structuur 
Er is samenhang in het opgeleverde verslag. De hoofdstukken volgen elkaar op en hangen 
logisch met elkaar samen. 
 
Afstemming op het doel 
Het is een duidelijk verslag waarbij specifieke kennis wordt gepresenteerd. 
 
Afstemming op het publiek 
Het betreft een duidelijk, professioneel en praktisch verslag. 
 
Woordenschat 
Het woordgebruik is gevarieerd. Er is sprake van een passend jargon.  
 
Grammatica, spelling en leestekens 
Het verslag voldoet aan de minimale eisen wat betreft grammatica, spelling en leestekens. 
 
 

 VEEL SUCCES 

 
 


