
Elke seconde worden meer dan vier baby’s geboren op de wereld. In een minuut 
zijn dat er al 240 en na een kwartier al meer dan 3000! Al die baby’s verschillen 
van elkaar.

Sommige verschillen kun je direct zien of merken. Denk aan groot en klein, dik en dun, onze 
huidskleur, de vorm en de kleur van onze ogen, onze kleding, onze taal, hoe oud we ongeveer 
zijn.

Sommige verschillen kun je niet direct zien. Zoals wat je eet, hoe je iets viert, hoe je speelt, wat 
voor werk je doet, wat je gelooft, waar je van houdt, hoe je denkt, wat je wel en niet kan en waar 
je goed in bent. 

Iedereen is anders. Dat noem je diversiteit. En het is maar goed ook. Omdat we allemaal anders 
zijn, kunnen we elkaar aanvullen. Je kunt gebruikmaken van elkaars talenten.

Door je in te leven in elkaars wensen en opvattingen, kun je anderen leren begrijpen. Dat maakt je 
creatiever en slimmer, anderen voelen zich begrepen en je hebt het fijner samen met anderen. 

Bedenk op welke manieren mensen allemaal van jou kunnen verschillen. Ken je ook echt mensen 
die zo van jou verschillen? Kijk ook de volgende filmpjes: 
https://schooltv.nl/video/wat-is-cultuur-mensen-met-dezelfde-waarden-normen-en-gewoonten/ en 
https://schooltv.nl/video/wat-is-empathie-je-inleven-in-iemand-anders

Hoe kun je elkaar leren kennen en ontdekken hoe je anders bent? 

Deze stappen doe je

1 Verkennen

Pak het blad Verzinnen en schrijf en teken zoveel mogelijk ideeën. Bedenk ook hoe dingen in 
coronatijd kunnen.

2 Verzinnen

Werk je beste ideeën uit op het UItwerkblad. Je vult er minstens twee in, maar meer mag ook! 
Probeer verschillende ideeën uit te werken die voor verschillende mensen of situaties goed zouden 
werken.

3 Uitwerken

Kies één van de ideeën om tot leven te brengen. Maak bijvoorbeeld een prototype, een maquette, 
een filmpje, een strip, een stop motion, een voorbeeld in scratch, .... Als je maar laat zien hoe je idee 
werkt!

4 Breng je idee tot leven

Samen anders 

Maar hoe kun je nu anderen die van je zelf verschillen tegenkomen? En hoe leer je ze dan 
beter kennen?

En dan ook nog in coronatijd!
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