
Voorbeeld van concept van Workshop “Van Dialoog naar Diapraxis”

1. Voorbereidende mail naar deelnemers  

Van dialoog naar diapraxis. 
school hee  in haar visie staan dat ze een inclusieve school wil zijn. Om deze visie te vertalen 
naar de prak jk hoort dat we ons  bewust zijn van vaststaande beelden en aannames. 
Diapraxis betekent dat we vanuit eigen tradi e werken aan onszelf en het vermogen om 
verschillen te waarderen. Daarbij horen thema’s als begrip, respect, nieuwsgierigheid naar de
ander. Daarom gaan we datum niet discussiëren over eeuwig dezelfde dilemma’s, maar gaan 
samen vragen stellen en gaan we op onderzoek uit. Ons doel is om inzicht te krijgen in 
elkaars denkwereld als het gaat om de visie van school rondom diversiteit en inclusie. 

Als voorbereiding voor datum vragen we je om naar de website onderhuids.nl . Op de site ga 
je naar TEST JEZELF 1 en je kiest dan voor de test AFKOMST. Als je de test hebt gedaan krijg je 
een score. Bekijk de score en ga dan naar EN NU?. Daaronder zie je staan WAT ZEGT MIJN 
SCORE? Klik aan en bekijk de video die verschijnt. Jouw score hoef je niet met anderen te 
delen. 

Lees nu de visie van school die met deze mail is mee gestuurd. 

Formuleer een vraag die je op datum graag wilt bespreken en stuur deze vraag vóór datum 
naar:

bpfeifer@federa echristelijkmbo.nl

2. Voorbereidende werkzaamheden  

A 
Ieder deelnemer krijgt  voor datum een persoonlijke brief…..Een kaart in een envelop. Op de 
envelop staat de naam van de vragensteller. In de envelop een kaart (liefst een beetje mooi 
vormgegeven).
Voorkant: 

              Persoonlijke vraag 

Achterkant (hier moet plek zijn zodat de deelnemers elkaar vragen cadeau kunnen doen

Mag ik jou als antwoord op jouw vraag mijn (een) 

1 Met deze door wetenschappers ontwikkelde test kom je te weten wat jouw verborgen voorkeuren zijn. De 
test duurt ca. 10 minuten. De test toont NIET aan of je racis sche of discriminerende gedachten hebt. Als je de 
test gedaan hebt 



vraag cadeau doen?

3. Afloop van workshop  

- Inleiding door de WAAROM (inclusie) vraag  te stellen. Op reac es de waarom vraag 
blijven herhalen….b.v. reac e: Omdat we een school willen zijn waar iedereen 
gewaardeerd wordt….Waarom willen we een school zijn waar iedereen gewaardeerd 
wordt?

- Werkvorm: practor/workshopleider leidt in met een stukje over diapraxis en legt 
werkvorm uit :

We gaan in drie/viertallen aan het werk. Een ieder maakt het envelop met eigen vraag open. 
De groep kiest een van de vragen om ermee aan de slag te gaan. De groep krijgt een kaart 
waarop staat:

Soms kan een kleine zin het verschil maken
Op het juiste moment uitgesproken een 
wending worden
De gewoonte van het gesprek doorbreken
Ruimte maken  voor anders denken, anders 
doen.

Maak iets

‘maak iets’ is de kleinste zin die in 
beweging zet

Rondom de gekozen vraag ‘maakt’ de groep iets…een verhaal….rap…tekening….installa e 
van de dingen in de ruimte……mo o….tegeltje….’opstelling’ maak foto van opstelling, je kan 
ook objecten gebruiken voor de opstelling….
(veranderkundige verantwoording….door het maak-proces wordt het ‘anders’ denken 
rondom een thema ges muleerd, het crea eve denken zit ook in een gedeelte van het brein 
waar emo es zi en. Daardoor wordt ook ‘ervaren’ ges muleerd)

- diegene die de vragensteller was leest eigen vraag voor en laat zien wat ‘gemaakt’ is in 
de groep



- Als je nou ervan overtuigd zou zijn dat het gaat lukken wat zou dan je eerste stap zijn?
We eindigen weer met vragen, wij stellen nu niet meer waarom – vraag maar  Wat (gaan we 
doen, zichtbaar, resultaat) en Hoe (proces)

Interesse in een soortgelijke workshop of een Train de Trainer traject? Neem contact op met 
de practor bpfeifer@federa echristelijkmbo.nl 


