
 

  
Volgens het programma zouden jullie     
vandaag langs een lokale markt gaan.      
Jullie zijn er helemaal klaar voor. Een uur        
later is jullie chauffeur er nog steeds niet,        
waardoor de hele planning in de soep       
dreigt te lopen. Hoe ga je hiermee om? 
  

  
- Ik bestel zelf wel een taxi. De planning is er           

voor een reden en ik keek hier erg naar uit 
- Ik wacht rustig af. Het verkeer is hier erg druk            

en die man kan daar natuurlijk ook niks aan         
doen. 

- Ik bel onze tussenpersoon om te vragen of          
alles in orde is met de taxi. 

  
Op weg naar een toeristische attractie      
lopen jullie door een arme wijk. Een       
Indiaas jongetje trekt aan je shirt en houdt        
zijn hand op. Achter hem zie je nog 6         
kleine kinderen staan. Wat doe je?  

 
- We hebben in Nederland zoveel, dat je het fijn           

vindt dat je wat van jouw rijkdom kunt delen.         
Je geeft aan alle kinderen een beetje geld. 

- Je hebt gehoord hoe deze kinderen geronseld        
worden voor dit werk. Je geeft absoluut geen        
geld.  

- Je deelt stickers, pennen en potloden uit die je           
uit Nederland hebt meegenomen. 

  
Aangekomen in India zijn jullie moe en       
zouden jullie graag even wat rust pakken.       
Jullie krijgen echter te horen dat er als        
verrassing een tripje naar een pretpark op       
de planning staat en dat de kaartjes zijn al         
gekocht zijn. Wat doen jullie? 
  

 
- We geven aan dat dit niet de afspraak was en           
zeggen dat we echt eerst even moeten bijkomen.        
Het pretpark kan dus niet doorgaan. 
- We passen ons aan en proberen onze        
leerlingen te blijven motiveren: het is natuurlijk       
wel een vriendelijk gebaar van de school. 
- We vragen hoe lang het bezoek zal gaan duren          
en proberen te kijken of er wellicht een        
mogelijkheid is om het in te korten.  

  
Jullie krijgen een rondleiding door een      
school. In de lerarenkamer wordt jullie en       
kopje thee aangeboden. De thee is      
mierzoet en je hebt het gevoel dat je        
tanden er haast van uit je mond zullen        
vallen. Wat doe je? 
  

 
-Ik wil absoluut niet onbeleefd zijn, dus ik drink         
alles op. 
-Ik neem een slokje om het te proeven, maar leg          
uit dat we in Nederland niet zoveel suiker in onze          
thee doen. 
-Dit drink ik niet. Ik snap dat dit een andere          
cultuur is, maar dit gaat me te ver. 



  
Je hebt erg uitgekeken naar een van de        
uitstapjes die de school voor jullie gepland       
had naar een Educational Trust. Als jullie       
daar aankomen blijkt het in plaats van een        
interactieve discussie echter meer een erg      
saaie lezing te zijn en je leerlingen zijn        
overduidelijk verveeld. Wat doe je? 

 
-Tijdens de pauze ga ik in gesprek met een van          
de medewerkers en probeer ik onze wensen       
nogmaals uit te leggen 
-Ik zeg er niks van, maar ze kunnen een         
negatieve review verwachten. Dit kan natuurlijk      
niet 
-In Nederland is dit niet nodig omdat alles goed         
geregeld is, ze moeten toch wat om hun        
producten te verbeteren. Dat moeten onze      
leerlingen ook maar leren.  

  
In het lokaal van de conrector hebben jullie        
een kort gesprek over het schoolbeleid      
wanneer er een leerling komt binnenlopen.      
Hij is uit de les gestuurd. De leerling kijkt         
met angstige ogen naar de stok in de hoek         
van het kantoor. Het is duidelijk wat er        
normaliter gaat gebeuren in deze situatie.      
Wat doen jullie?  

 
-Ik grijp direct in. Culturele verschillen kunnen er        
zijn, maar dit is gewoon kindermishandeling. 
-Ik loop het kantoortje uit. Ik wil dit niet zien, maar           
vind het niet mijn plek om hen erop aan te          
spreken. 
-Ik probeer een gesprek aan te knopen met de         
conrector over het pedagogisch klimaat en de       
verschillen tussen Nederland en India. 

  
Je hoort van een van de Indiase docenten        
dat één van je leerlingen zich misdraagt in        
het gastgezin. Hij zit enkel op zijn telefoon        
en geeft aan het eten niet te lusten. De         
gastouders hebben geklaagd bij je     
partnerschool. Hoe ga je hiermee om? 
  

 
-Je neemt het op voor je leerling. Hij is thuis ook           
zo en moet waarschijnlijk een beetje loskomen.       
Ze kunnen niet verwachten dat alles direct goed        
gaat. 
- Je neemt de kritiek heel persoonlijk en spreekt         
de leerling streng toe. Zo gedraag je je natuurlijk         
niet in een gastgezin.  
- Je geeft aan dat je de zorgen snapt, maar je           
ook zorgen maakt op de leerling. Je gaat met         
hem in gesprek en maakt duidelijke afspraken       
waar je later op terug komt.  

  
Na een zeer succesvolle eerste dag,      
maken jullie je klaar om weer te vertrekken        
naar het hotel. Heerlijk, even een moment       
voor jullie zelf. Bij het vertrek worden jullie        
echter uitgenodigd om met een aantal      
docenten in de stad nog samen te gaan        
eten om een succesvolle samenwerking in      
te luiden. Wat doen jullie? 
  

 
-We gaan natuurlijk mee. We zijn moe, maar een         
dergelijk aanbod sla je niet af in een land als          
India 
- We geven aan dat we het heel erg waarderen,          
maar dat een hele avond wellicht wat veel wordt.         
Jullie bieden aan om nog wel een kopje thee         
samen te drinken op school. 
- We slaan de uitnodiging af. Als we nu niet onze           
grenzen aangeven, dan blijft dit een probleem 



  
Tijdens het gesprek met een van de       
directeuren van een lokale school, vertelt      
hij over een school in de buurt die via een          
Nederlandse bank veel geld heeft     
binnengehaald om de school te verbeteren.      
Hij verwacht dat jullie voor zijn school wel        
hetzelfde kunnen doen. Hoe reageren     
jullie? 

 
- We ronden het gesprek snel af en verlaten de          
school. Het voelt alsof er misbruik van ons wordt         
gemaakt. 
-We vinden het een goed initiatief en beloven in         
Nederland ook te gaan kijken bij banken of ze         
deze school zouden willen helpen of sponsoren. 
- We leggen uit dat dat niet de manier is waarop           
wij een bijdrage zouden willen leveren aan de        
educatie in India, maar dat we wel andere        
mogelijkheden zien. 

  
Onderweg naar jullie hotel komen jullie      
langs een Spice Farm en de chauffeur       
stopt omdat hij weet hoe leuk buitenlanders       
het vinden om dit te zien. Na een korte         
rondleiding komen jullie in een winkel met       
lokale producten die nogal aan de prijs zijn.        
Het is overduidelijk dat jullie geacht worden       
wat te kopen en jullie gids te betalen voor         
de rondleiding waar jullie niet om hadden       
gevraagd. 

 
-Geen probleem. Juist leuk om wat verse kruiden        
mee naar huis te nemen. Het gaat uiteindelijk        
alsnog maar om een paar tientjes. Daar doen we         
niet moeilijk over. 
-Hier kan ik dus echt niet tegen. Ze gaan er          
vanuit dat wij geld hebben en daarom proberen        
ze zulke dingen. Ik vertrek zonder iets te kopen. 
-Ik leg uit dat dit niet met ons was afgesproken.          
Ik geef een kleine bijdrage aan de gids, maar         
koop niks in de winkel. 

  
  
 


