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Binnen de culturele diversiteit vind je ook verschillende opvattingen
en gebruiken op het gebied van levensbeschouwing en religie.
Daarom besteedt deze uitgave ook hier uitgebreid aandacht aan.
Dit boek richt zich op de ontwikkeling van kennis en inzicht, maar
niet in de laatste plaats ook op de vaardigheden en jouw houding
in relatie tot intercultureel en interreligieus onderwijs. Feiten en
gegevens worden afgewisseld met opdrachten die je uitdagen om
te reflecteren op je eigen houding en visie op cultuur en religie in
relatie met het onderwijs.

Robert Teune

Over de auteur
Robert Teune (MSc) is freelance trainer en consultant voor Diversologisch (www.diversologisch.nl) op het gebied van communicatie en
diversiteit. Centraal thema bij zijn activiteiten is ‘verbinden’. Na zijn
opleiding tot docent Beeldende vorming en kunstgeschiedenis was
hij werkzaam in de reclamecommunicatie en grafische vormgeving.
Deze ervaring verbindt hij met zijn latere studie antropologie en
interculturele communicatie. Hij heeft een brede ervaring in regulier onderwijs en bedrijfstrainingen.
Momenteel werkt hij aan de verdere vertaling van de Transactionele
Analyse voor toepassing in een interculturele context.
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Een klas vol kleur

De school van vandaag de dag staat midden in de Nederlandse
samenleving waarin mensen de meest uiteenlopende culturele
achtergronden kunnen hebben. Op veel scholen kom je deze
culturele diversiteit ook tegen in de klassen zelf. Als (aankomend)
leraar of lerares zul je geholpen zijn met kennis en inzicht in deze
verschillende culturen. Dit boek geeft een inleiding in het ontstaan
van de huidige multiculturele samenleving en plaatst het onderwijs daarmee in verband. Vanuit dit kader kom je in aanraking met
theorie en opdrachten die een hulp zullen zijn voor toepassing in je
eigen onderwijs in de klas.
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Voorwoord

Als (aankomend) leraar kom je in aanraking met kinderen en ouders met de meest uiteenlopende
culturele achtergronden. Dit stelt je ongetwijfeld voor vragen: Hoe moet dat nou, omgaan met al die
verschillende culturen? Moet je nu wel of moet je juist niet …?
Deze uitgave gaat niet over ‘hoe het moet’. Wel over hoe je kunt ont-moeten. Door jezelf en de ander
vrij te stellen van allerlei verwachtingen, opvattingen en gewoonten over hoe het moet. Ont-moeten
krijgt dan een andere betekenis: van moeten ga je naar mogen, willen en kunnen. Daarmee vergroot je
de kans om elkaar te leren kennen, bij elkaar aan te sluiten en samen te werken.
Dit boek is het resultaat van een groot aantal ontmoetingen. Als eerste de ontmoeting van de wensen
van de uitgever en van de auteur om een boek te publiceren over de thema’s ‘intercultureel’ en ‘interreligieus’ onderwijs. Deze ontmoeting leidde uiteindelijk tot samenwerking. Daarnaast is dit boek
ook een ontmoeting van ervaringen, zienswijzen, belevingen, praktijk en theorieën van leraren en
leraressen, ouders, pedagogen, wetenschappers en andere deskundigen.
Tot slot, en als het meest belangrijke, hopen we dat deze uitgave bij zal dragen aan nieuwe ontmoetingen. Ontmoetingen van jou als lezer, via de inhoud van dit boek, met de bonte en rijke verzameling
visies, overtuigingen, voorkeuren, ervaringen en gewoonten van mensen om je heen in het algemeen
en de kinderen in je klas in het bijzonder!
Robert Teune

9

Inleiding

Over de titel
De basisschool is een bijzondere plek. Het is de enige plek die in principe door ieder kind dat in Nederland woont, wordt bezocht. Daarmee is de school ook een verzameling kinderen die in allerlei
opzichten veel van elkaar kunnen verschillen.
Als je als leraar voor de klas staat, krijg je daarom te maken met diversiteit onder de kinderen. Deze
diversiteit kan te maken hebben met verschillen in karakter, interesses, leerstijl, competenties, aanleg en persoonlijkheid. Andere verschillen liggen op het gebied van lichamelijke eigenschappen als
leeftijd, geslacht, huidskleur, kleur haar, lichaamslengte. Daarnaast zijn er verschillen die vallen onder gezinssamenstelling, sociale klasse, opleidingsniveau van ouders en dergelijke kenmerken. Door
de veranderende samenstelling van de Nederlandse bevolking en dus van de klas, spelen de verschillen in culturele achtergrond vaak een belangrijke rol.
Waar in het onderwijs expliciet rekening wordt gehouden met de multiculturele samenstelling van
de Nederlandse samenleving èn de mogelijke culturele diversiteit in de klas is er sprake van inter
cultureel onderwijs.
Binnen de culturele diversiteit in Nederland vind je ook veranderingen op het gebied van levensbeschouwing en religie. In christelijke kringen in Nederland neemt het kerkbezoek af. Daarmee wordt
ook het aantal kinderen uit gezinnen van belijdende ouders minder. Mensen ontwikkelen een meer
individualistische invulling van hun levensbeschouwing (Bron: Anton van Harskamp e.a. Geloven in
Nederland). Daarnaast zijn er ook ‘nieuwe’ vormen van religie en levensbeschouwing gekomen in de
Nederlandse samenleving en dus ook binnen de muren van de scholen.
Wanneer er in de klas specifiek aandacht besteed wordt aan de diversiteit op het gebied van religie
en de wederzijdse uitwisseling van opvattingen, gedrag en beleving, kun je spreken van interreligieus
onderwijs.
De multiculturele en multireligieuze samenleving zorgt ervoor dat Een klas vol kleur op veel scholen
de dagelijkse praktijk is.
Intercultureel en interreligieus onderwijs zijn hiermee nog geen vanzelfsprekendheden.
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Culturele diversiteit
Niet de feitelijke verschillen, maar de betekenis die mensen aan deze verschillen geven is bepalend voor hoe
mensen met elkaar omgaan.
De definitie van cultuur uit de sociale wetenschap beschrijft het dan ook als volgt:
Cultuur = systeem van betekenissen waarmee een groep zich oriënteert op de natuurlijke en sociale wereld en dat
het ervaren, denken en handelen en de visie op de werkelijkheid bepaalt.
(naar Tennekes 1990)

Dit boek gaat over deze bijzondere vormen van onderwijs. Het is belangrijk om kinderen al op jonge
leeftijd te leren omgaan met culturele diversiteit. Zowel met de mooie kanten van deze diversiteit als
met de moeilijke kanten ervan. Dit onderwijs heeft andere kenmerken en stelt andere eisen aan jou
als leraar. Aan jou de uitdaging om in de eerste plaats zelf om te gaan met culturele diversiteit. In de
klas en daarbuiten. In de klas met de kinderen en buiten de klas met mogelijk collega’s, ouders en
anderen die een andere culturele achtergrond hebben dan je zelf hebt.
Daarnaast aan jou de uitdaging om in de klas de doelstellingen van intercultureel onderwijs in jouw
lesprogramma op te nemen.

Wat dit boek niet biedt
Dit boek biedt geen kant en klare antwoorden op vragen die intercultureel en interreligieus onderwijs
oproept. Er is namelijk veel afhankelijk van de context die gevormd wordt door de school, het beleid,
de samenstelling van de groep, de individuele leerlingen en tot slot van de persoonlijke wensen en
mogelijkheden van de leraar.

Wat dit boek wel biedt
n

n

n

Een brede introductie van intercultureel en interreligieus onderwijs, ingebed in de context van de
Nederlandse samenleving, de discussie op maatschappelijk niveau, maar ook op het niveau van
schoolleiding en collega leraren.
Theorie en opdrachten om in het schoolbeleid gefundeerde vormen van intercultureel en interreligieus onderwijs te ontwikkelen.
Reflectieve teksten en opdrachten om je eigen mening, houding en omgang met intercultureel en
interreligieus onderwijs te helpen vormen.

Opbouw en structuur
In dit boek wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van de volgende aspecten:
n kennis (feitelijke informatie);
n begrip (kennis in breder perspectief en onderlinge verbanden);
n houding (mening en gevoelsaspect);
n gedrag (vaardigheden tot adequaat handelen en het kunnen reflecteren daarop).
Deze structuur zorgt voor de samenhang tussen theorie en praktijk, voorkomt te lange theoretische
beschouwingen en bevordert de ontwikkeling van alle aspecten van de te ontwikkelen competenties.
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Dat houdt in dat elk van deze vier componenten aan bod zal komen in ieder hoofdstuk. Elk hoofdstuk
heeft de volgende opbouw:
n leerdoelen;
n theorie (met eventuele verwijzingen naar verdiepingsstof in een bijlage of andere literatuur);
n opdrachten voor (zelf)reflectie en evaluatie: hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen
(PABO-)studenten en (ervaren) leraren.

Gebruikte modellen
In deze uitgave wordt gebruik gemaakt van diverse hedendaagse theorieën en modellen over communicatie. Centraal hierin staat de Transactionele Analyse (TA). De theorie en modellen van de TA omvatten zowel de interpersoonlijke als ook de intrapersoonlijke communicatie. In relatie met cultuur
en interculturele communicatie is deze combinatie effectief. Het centrale uitgangspunt van de TA is
de onvoorwaardelijke gelijkwaardigheid van mensen, uitgedrukt in de stelling: ‘Ik ben OK, jij bent OK’.
Deze stelling onderstreept de doelstelling van dit boek.

Ik ben OK, jij bent OK: ik mag er zijn en jij mag er zijn, met onze hebbelijkheden en onhebbelijkheden.
(naar Tennekes 1990)
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Inleiding
Als je de huidige vorm van de multiculturele samenleving beter wilt begrijpen, is het belangrijk om op
de hoogte te zijn van de achtergronden van migranten in Nederland. Het gezegde ‘onbekend maakt
onbemind’ is in deze context zeker van toepassing. Kennis van de diversiteit in culturele achtergronden is daarom een belangrijke voorwaarde voor intercultureel onderwijs.
Dit hoofdstuk bestaat uit drie grote delen. In het eerste deel vind je een beschrijving van de multiculturele samenleving in Nederland van de ontstaansgeschiedenis tot en met de situatie vandaag
de dag. Daarna volgt een beschrijving van de religieuze kaart en bijbehorende onderwerpen. Tot slot
zul je op een praktische manier kennis maken met enkele cultuurmodellen die je zullen helpen om
culturele diversiteit in de Nederlandse maatschappij beter te begrijpen.

Leeswijzer
Het is belangrijk te realiseren dat iedere beschrijving van een cultuur, religie of levensbeschouwing nooit verder
komt dan theoretische generalisaties. Daarmee zal dus ook nooit recht gedaan worden aan de individuele opvattingen en het gedrag van (ouders van) kinderen in je klas. Die kun je alleen maar leren kennen in persoonlijk
contact.

Leerdoelen
De leerdoelen van dit hoofdstuk zijn gericht op de ontwikkeling van kennis en inzicht met betrekking
tot de culturele diversiteit in Nederland. Door middel van opdrachten word je uitgenodigd om jouw
eigen opvattingen over culturele en religieuze onderwerpen te analyseren en eventueel bij te stellen.
Na het lezen van dit hoofdstuk zul je in staat zijn om:
1. de meest relevante begrippen te beschrijven;
2. het verschil tussen cultuur en religie te omschrijven;
3. de verschillende culturele en etnische groepen in Nederland te beschrijven;
4. culturele diversiteit te plaatsen in de meest gangbare cultuurmodellen;
5. de belangrijkste maatschappelijke discussies erover te begrijpen;
6. jouw eigen houding ten opzichte van de relevante thema’s in relatie tot het onderwijs bewuster
te bepalen.
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Allochtonië
Allochtonië. Deze naam gebruikte Toine Heijmans voor zijn boek met artikelen over migranten in Nederland over de periode 2000 tot 2003. Een periode waarin de opvattingen over de multiculturele samenleving sterk veranderd zijn. Niet in de laatste plaats vanwege ‘9/11’ in 2001, waarbij terroristische aanslagen
op onder andere de Twin Towers in New York wereldwijd grote onrust veroorzaakten. Sinds die tijd lijkt
iedereen zich meer bewust van de grote culturele diversiteit op deze wereld en ook in Nederland.
Alhoewel migranten al sinds eeuwen in Nederland zijn, besteden we met name aandacht aan de situatie sinds de Tweede Wereldoorlog. Juist vanaf die tijd neemt het aantal immigranten sterk toe, overigens
om verschillende redenen. Gedeeltelijk vanwege de politiek van de dekolonisatie van de koloniën die
onder de Nederlandse vlag stonden. Daarnaast vanwege de groei van de economie in Nederland en de
grote vraag naar arbeiders. Tot slot kennen we de migranten die als vluchteling naar Nederland komen.

De kolonisatie van Nederlandse gebieden
Het Koninkrijk der Nederlanden is eeuwen lang groter geweest dan het vaste land en de Waddeneilanden. Nederland bezat de zogenoemde ‘overzeese gebieden’, die na de Tweede Wereldoorlog grotendeels zelfstandig zijn geworden. Nederlands-Indië werd in 1949 onafhankelijk en kreeg de naam
Indonesië. Suriname werd in 1975 onafhankelijk. Aruba splitste zich in 1986 af van de Nederlandse
Antillen om als apart land in het Koninkrijk der Nederlanden te gaan functioneren. De overige Antillen
hebben ook een ‘status aparte’ waardoor inwoners als Europees burger worden beschouwd. Hierdoor
hebben Antillianen vrije toegang tot Nederland.

Migratie
Vanaf 1945 tot ongeveer 1965 migreren ongeveer 250.000 Indische Nederlanders (de zogenoemde
Indo’s, kinderen van gemengde Nederlands-Indische afkomst) en Molukkers uit de voormalige kolonie Nederlands-Indië naar Nederland. Omdat Nederland zelf nog aan het herstellen is van de oorlog,
is er niet veel aandacht voor deze groep migranten. In de jaren daarna bestaat er zelfs de angst dat
Nederland overbevolkt zal raken en wordt emigratie door de overheid aangemoedigd. Ongeveer een
half miljoen Nederlanders vertrekt naar landen als Canada, Amerika, Nieuw-Zeeland en Zuid Afrika.
Omdat de economie zich toch snel herstelt ontstaat er eind jaren ’50 juist een tekort aan arbeidskrachten. Uit deze periode komt de term ‘gastarbeiders’: het bedrijfsleven en de overheid stimuleren
actief de komst van arbeiders uit met name Zuid Europa, Turkije en Marokko. Deze mensen krijgen
tijdelijke arbeidscontracten en verblijfsvergunningen. In de praktijk komt van deze tijdelijkheid niet
veel terecht, behalve dat gastarbeiders uit Italië, Spanje en Griekenland vaak wel terugkeren omdat
hun landen er economisch steeds beter voor komen te staan. Het idee van terugkeren naar het land
van herkomst heeft wel blijvende effecten. De arbeiders zelf voelen niet de noodzaak om ‘in te burgeren’ en de overheid investeert niet in programma’s voor integratie.

Migratiestop en toenemende groei
Door de economische crisis in de jaren ‘70 en ‘80 daalt de vraag naar arbeiders en wordt de migratie
gestopt. De werkeloosheid in deze jaren zorgt ervoor dat veel mensen een uitkering nodig hebben.
Ook de met name Turkse en Marokkaanse ‘gastarbeiders’ met een verblijfsstatus. Daarnaast is er een
grote groep illegale arbeiders die door het bedrijfsleven naar Nederland zijn gehaald. De overheid voelt
zich in 1975 verplicht ook deze groep een verblijfsstatus aan te bieden. Hiervan maken 15.000 mensen
gebruik. Om verdere groei van de bevolking te voorkomen, wordt er een stop op de migratie gezet.
Toch neemt het aantal migranten toe omdat Europese wetgeving het recht op gezinshereniging en
het recht op gezinsvorming voorschrijft. Met name Turken en Marokkanen maken hier gebruik van.
Ondanks dit herstel of het stichten van gezinnen blijft het idee bestaan dat met name deze groepen
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migranten terug zullen gaan naar het land van herkomst. Scholingsprogramma’s in die tijd stimuleren daarom niet de integratie, maar juist de ontwikkeling van eigen taal en cultuur. Uiteindelijk
blijven de meeste migranten toch in Nederland omdat de kosten om terug te gaan te hoog zijn.
De Surinamers hebben in de jaren ’60 gebruik kunnen maken van hun staatsburgerschap van het
Nederlandse koninkrijk. In het begin komen er kleine groepen studenten die na hun studie teruggaan
naar Suriname. Later volgen ook laagopgeleide mensen die hier werk zoeken, voornamelijk Hindoestanen. Kort voor en na de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 komt er tot slot nog een grote
groep Surinamers blijvend naar Nederland. In totaal zo’n 300.000 personen.
In de jaren ’90 en na 2000 gaat de migratie wel door. Met name vanwege gezinshereniging en gezinsvorming door Turken en Marokkanen. Door nieuwe wetgeving wordt dit wel moeilijker gemaakt.
Arbeidsmigranten komen nu meer uit Europese landen en Amerika en Japan. Daarnaast ontstaat er
een nieuwe groei van de bevolking door asielzoekers die uit onveilige situaties een verblijfsstatus in
Nederland zoeken. In de praktijk blijkt dat onder deze groepen ook economische vluchtelingen zitten.
Tot slot komen er in de jaren ’90 meer en meer Antillianen naar Nederland, in dit geval vooral vanwege de betere economische kansen. Omdat de Antillen tot het Nederlandse Koninkrijk horen, hebben Antillianen het recht om zich in Nederland te vestigen.

De multiculturele samenleving
Vanaf de jaren ’80 is het duidelijk dat Nederland blijvend veranderd is in een multiculturele samenleving.
Dat wil zeggen: er zijn grote en kleinere groepen migranten die legaal en permanent in Nederland zijn
komen wonen. Sommigen vanwege de Nederlandse nationaliteit (Indo’s, Antillianen en Surinamers),
sommigen op basis van verblijfsvergunningen of een vluchtelingenstatus en anderen op basis van internationale afspraken zoals binnen de EU. Daarnaast zijn er ook ongeregistreerde illegalen.

Samenstelling van de bevolking
Het CBS geeft regelmatig een overzicht van de samenstelling van de Nederlandse bevolking. Daarin
staan de gegevens van geregistreerde inwoners en schattingen over illegale inwoners.

? Opdracht

Geef voor de volgende bevolkingsgroepen de aantallen aan zoals je denkt dat die zijn, zonder in de
tabellen de antwoorden op te zoeken:
Bevolkingsgroep

Aantal

Totale bevolking
Autochtonen
Allochtonen
Surinamers
Marokkanen
Turken
Oost Europeanen
Chinezen

Vergelijk jouw antwoorden met de gegevens hieronder. Waardoor zouden eventuele verschillen veroorzaakt kunnen worden?
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Autochtoon en Allochtoon
Om de diversiteit van de Nederlandse bevolking te kunnen beschrijven, zijn er in de afgelopen jaren
allerlei termen gebruikt. Het CBS gebruikt de termen autochtoon en allochtoon. Letterlijk ‘uit hetzelfde land’ en ‘uit een ander land’. Deze definitie is niet erg praktisch. Het CBS rekent iemand als allochtoon wanneer een ‘persoon in Nederland woonachtig is en van wie ten minste één ouder in het buitenland
is geboren. Wie zelf in het buitenland is geboren, hoort tot de eerste generatie, wie in Nederland is geboren,
hoort tot de tweede generatie.’ Verder maakt het CBS verschil tussen westerse en niet-westerse allochtonen. In de categorie niet-westerse allochtonen worden inwoners uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika
en Azië geteld, met uitzondering van Indonesië en Japan.

? Opdracht

In de media wordt soms de term ‘3e generatie-allochtoon’ gebruikt. Wat zou hiervan de definitie zijn
die past in die van het CBS?

? Opdracht

De politie registreert niet (meer) de etnische achtergrond van daders van crimineel gedrag. Hoe denk
jij daarover in relatie tot de registratie van gegevens over kinderen en ouders op school? Welke gegevens zou je wel/niet geregistreerd willen hebben en waarom wel/niet?

! Weetje?!
Het begrip ‘allochtoon’ werd in 1971 geïntroduceerd door de sociologe Hilda Verwey-Jonker in een rapport voor het
Nederlandse ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM), ter vervanging van het tot dan toe
gangbare woord immigrant...
De termen ‘allochtoon’ en ‘autochtoon’ bestaan overigens al veel langer in het Nederlands. Nog in de jaren zeventig
kon bijvoorbeeld een persoon uit Den Bosch die enkele kilometers verderop naar Sint-Michielsgestel verhuisde daar
als ‘allochtoon’ gezien worden.
Op basis van Factbook Islam 2008, Instituut Forum

De term allochtoon werkt als een soort sticker of etiket. De oorspronkelijke betekenis ervan wordt
in de praktijk vervangen door de stemming van de dag. Goedbedoelde alternatieven als ‘Medelander’ of ‘Nieuwe Nederlander’ zijn ook niet werkbaar. De aanduiding ‘bi-cultureel’ verwijst naar de
manier waarop in de Verenigde Staten gebruik gemaakt wordt van een aanduiding als bijvoorbeeld
‘Afro-American’. Deze manier geeft erkenning aan de gezamenlijke nationaliteit (Amerikaans) en benoemt tegelijkertijd ook de culturele achtergrond (Afrikaans). De minder sterke kant hiervan is dat de
aanduiding ‘Afro’ feitelijk verwijst naar een werelddeel en niet naar een land. En dat is natuurlijk ook
generaliserend. Marokkaans, Ghanees of Zuid-Afrikaans als achtergrond maakt natuurlijk een groot
verschil.

Betekenis
Welk alternatief dan ook: belangrijker is welke betekenis en beleving er aan al deze woorden worden
gekoppeld. Zowel door ‘autochtonen’ als door ‘allochtonen’.
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? Opdracht

Betekenis toekennen aan woorden gebeurt door iedereen op veel verschillende manieren. Ook met
betrekking tot dingen waarvan je zelf denkt dat iedereen het er ongeveer wel over eens is. De volgende voorbeelden kom je op iedere teamvergadering tegen. Laat ieder voor zichzelf eens een korte
omschrijving opschrijven van de volgende typeringen:
n ‘een goede les’
n ‘een zwakke leerling’
n ‘een prettige klas’
n ‘een lastige ouder’
n ‘een fijne collega’
Wissel de beschrijvingen uit.

Van overzeese rijksgenoot via allochtoon naar Nederlander
Bijna alle aanwezigen klaagden over het woord allochtoon en de negatieve associaties ervan. Volgens Halleh
Ghorashi duidt het woord allochtoon op iemand die bij voorbaat hulp nodig heeft. Maar dagvoorzitter Binderhagel was van mening dat het geen zin heeft om naar nieuwe termen te zoeken: ‘Toen ik veertig jaar geleden uit
Suriname naar Nederland kwam, heette ik eerst overzeese rijksgenoot. Later werd ik buitenlander en vervolgens
etnische minderheid, medelander, migrant, et cetera. Ik heb ondertussen wel tien benamingen gehad. De enige
naam die helpt is Nederlander.’
Bron: www.interschakel.nl

De term allochtoon wordt bijna alleen in Nederland gebruikt. Daar is ook niet iedereen gelukkig mee.
Een van de vele kritiekpunten is dat dit woord ongewenste effecten heeft als polarisering en stigmatisering. Bij gebrek aan een goed alternatief wordt het woord nog steeds gebruikt.

Nationaliteit en etniciteit
Naast de termen allochtoon en autochtoon zijn er meer termen die gebruikt worden in relatie tot de
afkomst van mensen. Nationaliteit verwijst naar de herkomst van mensen gekoppeld aan het officiële
burgerschap van een bepaalde staat. Je kunt ook een dubbele nationaliteit hebben. Marokkaanse Nederlanders hebben meestal een dubbele nationaliteit, omdat de Marokkaanse wetgeving het vrijwel
onmogelijk maakt de Marokkaanse nationaliteit op te zeggen.
Etniciteit is een subjectief kenmerk van mensen. Het gaat bij etniciteit namelijk over de identificatie
van groepen mensen met bepaalde groepskenmerken die verwijzen naar bijvoorbeeld een gemeenschappelijke geschiedenis, geloof of andere culturele aspecten. In veel gevallen verwijst etniciteit ook
naar een bepaald woongebied. Soms claimen etnische groepen een bepaald gezamenlijk verleden,
terwijl diezelfde etnische groep in dat verleden als zodanig niet bestond.

Zelfdefiniëring en etikettering
Het toekennen van namen aan groepen in de samenleving gebeurt op twee verschillende manieren.
Namelijk door mensen zelf die zichzelf identificeren met elkaar. Dit proces heet zelfdefiniëring. Daarnaast worden de namen en bijbehorende kenmerken ook toegewezen aan groepen in de samenleving. Dit heet etikettering of labeling. In het gedeelte over culturele identiteit vind je hierover meer.
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Culturele identiteit
Iedere persoon heeft te maken met twee vormen van culturele identiteit. De ene vorm is de identiteit
die je in principe meekrijgt bij je geboorte. Het land, de bevolkingsgroep, het gezin en de familiebanden
bepalen deze voor het grootste gedeelte. Terwijl je opgroeit, doe je ontelbare indrukken op en ontvang je
allerlei culturele overtuigingen, normen en waarden van belangrijke mensen in je omgeving. Met andere
woorden: je wordt gecultiveerd tot een individu dat past in een groter cultureel geheel. Deze culturele
overtuigingen, normen en waarden bepalen voor een groot gedeelte de manier waarop je de wereld
waarneemt, interpreteert en hoe je je daarbinnen gedraagt. Deze collectieve identiteit wordt ook wel
algemeen cultureel script genoemd (Weisfelt 1987). Dit culturele script is de verzameling van je voelen,
denken én doen en bestaat uit innerlijke overtuigingen, waarden en normen op basis waarvan je je gedrag bepaalt. Dit proces is zo vanzelfsprekend dat je je daar meestal niet bewust van bent.
Naast deze collectieve ontwikkeling heb je ook jouw persoonlijke culturele identiteit. Op basis van
minder algemene, meer persoonlijke levenservaringen én persoonlijke voorkeuren en aanleg ontwikkel je een persoonlijke culturele identiteit of persoonlijk cultureel script.
De collectieve en de persoonlijke culturele identiteit veranderen in de loop van de jaren. Iedere generatie kent deze veranderingen van zowel het collectieve als het individuele culturele script. Maar
ook binnen de ontwikkeling van één leven kun je grote veranderingen meemaken. Bijvoorbeeld door
migratie of ontmoetingen met mensen met een andere culturele identiteit.

? Opdracht
Verandering van Cultureel Script
Babyboomers, Generatie Einstein, X/Y, Homo Zapiens, ... iedere generatie kent eigen waarden en normen. In deze oefening help je elkaar om (opnieuw) bewust te worden van de verschillende overtuigingen op het gebied van OK-zijn (ik ben OK als ...), succes hebben, gewaardeerd worden, rolverdelingen,
identiteit, levensbeschouwing, ...
Bespreek met elkaar overtuigingen ‘van huis uit’ op het gebied van
a. Welke ouderboodschappen zijn het meest kenmerkend:
1. Voor jouw eigen generatie?
2. Voor de generatie van jouw ouders?
3. Voor de nieuwe generatie?
b. Bespreek met elkaar de uitkomsten:
1. Wat zijn de verschillen onderling? Hoe kun je die verklaren?
2. Wat zijn de overeenkomsten? Hoe kun je die verklaren?

Ascribed of achieved
Tot slot kun je ook een onderscheid maken tussen de identiteit die je zelf hebt gekozen of ontwikkeld en de identiteit zoals anderen die aan jou geven. Met andere woorden: er kan een verschil zijn
tussen de groep – en de kenmerken daarvan – waarmee jij jezelf identificeert en hoe anderen jou
identificeren.
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Inleiding
Intercultureel onderwijs is een complexe vorm van onderwijs. Niet alleen vanwege de (soms ver) uiteenlopende culturele achtergronden van de leerlingen, maar ook omdat er diverse andere invloeden
zijn met hun eigen eisen, wensen en verwachtingen. Ten eerste is er de structuur van het onderwijs
zoals dat historisch in Nederland is ontwikkeld. Hierbij is de relatie met religieuze stromingen – zowel
vroeger als vandaag de dag – van grote invloed.
Naast deze grotere algemene invloeden is er ook de sturende invloed van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit ministerie geeft richting aan de inhoud van het onderwijs en
stelt ook doelen voor intercultureel burgerschap. Daarbij is de school zelf verantwoordelijk voor de
pedagogische visie en praktijk. Om die reden besteden we in dit hoofdstuk aandacht aan jouw positie
in de school in relatie tot al deze kaders. Tot slot komen ook andere partijen in beeld die een ondersteunende rol kunnen hebben bij het interculturele onderwijs. Hierbij zijn de ouders wel de laatste,
maar niet de minst belangrijke.

Leerdoelen
Dit hoofdstuk plaatst intercultureel en interreligieus onderwijs in de brede context van de Nederlandse samenleving. Je maakt kennis met het ontstaan van en de ontwikkelingen in algemeen en
bijzonder onderwijs. Vervolgens word je uitgenodigd om een eigen visie te ontwikkelen en inzicht te
krijgen in de keuzes die iedere basisschool kan maken. Tot slot leer je belangrijke aspecten van verschillen in opvoedingsstijlen. Door middel van voorbeelden uit de praktijk ontwikkel je eigen inzicht
in intercultureel handelen in je eigen werk. Met andere woorden: van minister tot meester...

Het Nederlandse onderwijslandschap
In de Nederlandse grondwet is in Artikel 23 de vrijheid van onderwijs vastgelegd. Voor ouders betekent dit dat zij zelf kunnen kiezen of zij hun kind(eren) naar openbaar of bijzonder onderwijs sturen.
Openbaar onderwijs is de vorm van onderwijs die door de overheid zelf wordt geïnitieerd, zonder dat
er sprake is van een specifieke levensbeschouwelijke of pedagogisch ‘kleur’. Bijzonder onderwijs is een
vorm van onderwijs die gebaseerd is op een specifieke religie of levensbeschouwing. Voor scholen
betekent dit artikel in de grondwet dat zij zelf inrichting mogen geven aan het ‘hoe’ van de pedagogische en levensbeschouwelijke vorm van het onderwijs. De financiering door de overheid van openbaar en bijzonder onderwijs gebeurt op dezelfde manier en onder dezelfde voorwaarden.
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Enkele gedeelten uit Artikel 23 van de Nederlandse grondwet
––

––
––

––

––

Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die
onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen.
Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging, bij de wet
geregeld.
In elke gemeente wordt van overheidswege voldoende openbaar algemeen vormend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal openbare scholen. Volgens bij de wet te stellen regels kan afwijking van deze
bepaling worden toegelaten, mits tot het ontvangen van zodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven, al
dan niet in een openbare school.
De eisen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten dele uit de openbare kas te bekostigen onderwijs te
stellen, worden bij de wet geregeld, met inachtneming, voor zover het bijzonder onderwijs betreft, van de
vrijheid van richting.
Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de bij de wet te stellen voorwaarden voldoet,
wordt naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd. De wet stelt de
voorwaarden vast, waarop voor het bijzonder algemeen vormend middelbaar en voorbereidend hoger
onderwijs bijdragen uit de openbare kas worden verleend.

De overheid ziet er wel op toe dat er lokaal voldoende aanbod van openbaar onderwijs is. Met andere
woorden: het moet voor ieder kind mogelijk zijn om binnen de eigen woonomgeving openbaar onderwijs te volgen. Dit toezicht geldt niet voor bijzonder onderwijs.
Scholen die een specifieke pedagogische en/of levensbeschouwelijke ‘kleur’ kiezen, mogen ook eisen
stellen aan de toelating van leerlingen. Dit is van groot belang in relatie met de ontwikkeling van visie
en beleid door de school op het gebied van (inter-)religieus onderwijs en de communicatie hierover
naar ouders.

Het Nederlandse scholenlandschap
Vandaag de dag bestaat het Nederlandse scholenlandschap uit een veelkleurig palet van levensbeschouwelijke en pedagogische visies. Zo vind je in deze twee categorieën onder andere de volgende
scholen:
Scholen op pedagogische visie
Jenaplan, Dalton-onderwijs, Freinet, Montessori, Vrije School, Iederwijs. Deze scholen onderscheiden
zich doordat ze gebruik maken van een specifieke pedagogische visie.
Scholen op levensbeschouwelijke visie
Van algemeen christelijk in de vorm van katholieke en protestante basisscholen tot meer specifiek
christelijk in de vorm van (vrijgemaakt) gereformeerd, hervormd, evangelisch. Daarnaast de Vrije
Scholen, joodse, islamitische, hindoeïstische (vanaf 1988) en boeddhistische (gepland vanaf 2010)
scholen. De Vrije School kun je in beide categorieën plaatsen omdat van deze scholen zowel de pedagogische als levensbeschouwelijke uitgangspunten onderscheidend zijn.
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Islamitische scholen
Islamitische basisscholen bestaan in Nederland vanaf 1989. De barrières die genomen moesten worden voor de
stichting en erkenning van de eerste islamitische basisscholen zijn kenmerkend voor de manier waarop er twee
decennia later ook over gesproken wordt in de maatschappelijke discussie: ‘Islamitisch onderwijs is slecht voor
de integratie en de democratie.’ Over het algemeen waren het de confessionele partijen als het CDA die het meest
support gaven aan de stichting van deze scholen. Zij waren tenslotte zelf ook voorstander van bijzonder onderwijs
op religieuze grondslag. Argumenten die pleiten vóór islamitisch onderwijs stellen dat het bij kan dragen aan de
positieve ontwikkeling van een eigen identiteit en daarmee aan een versnelde emancipatie van deze bevolkingsgroep (Rath 1996).

Diversiteit
Islamitische scholen zijn vaak gesticht vanuit verschillende etnische achtergronden. Hierdoor zijn er bijvoorbeeld
Turkse, Marokkaanse en Surinaamse islamitische basisscholen. De besturen en individuele leraren hebben vaak
verschillende opvattingen over het onderwijs en over thema’s als integratie, democratie en orthodoxie van de
islam. Dit wordt versterkt door het gegeven dat een deel van het onderwijzend personeel geen islamitische achtergrond heeft (bron: Vernieuwing. Tijdschrift voor Onderwijs en Opvoeding). In 2003 gold dit voor 75% van het
onderwijzend personeel. Anno 2010 is dit percentage wel gedaald, maar minder dan verwacht: van de allochtone
studenten aan Nederlandse Pabo’s stopt een opvallend groot percentage met deze studie.

? Opdracht

Omschrijf de ‘kleur’ van de basisschool die je zelf doorlopen hebt. Was deze school georiënteerd op
een pedagogische of levensbeschouwelijke visie? Of allebei? Welke kenmerken had het onderwijs
daardoor? Beschrijf in dit kader een tweetal kenmerken waaraan je positieve herinneringen hebt en
een tweetal die je als minder prettig hebt ervaren.
Algemeen bijzonder onderwijs
Een opvallend verschijnsel is dat er naast de vanuit de overheid gestichte openbare scholen, ook
openbare scholen zijn die zijn ontstaan uit initiatief van burgers zelf. Deze scholen worden ook wel
‘algemeen bijzonder’ onderwijs genoemd. Het doel van deze scholen is niet zozeer om ‘openbaar’
te zijn in de zin van zonder uitgesproken kleur. Ze willen wel onderwijs bieden waarin leerlingen
gestimuleerd worden een eigen levensbeschouwelijke en maatschappelijke visie op te bouwen, met
respect voor andere vormen daarvan.

Religie en onderwijs
Religie in het onderwijs is onderwerp van politieke en maatschappelijke discussie. Je komt hierover
uiteenlopende opvattingen tegen. Voor jou als leraar is het van belang om een eigen visie te hebben
en het standpunt van de school te kennen.
Hieronder vind je de beschrijving van vier mogelijke benaderingen zoals die momenteel op scholen
gehanteerd worden. Het gaat hier om een globale indeling (op basis van Eggenkamp en Visser 2008).
a. Religie hoort in het privé-domein.
Omdat de school hoort tot het publieke domein, behoort de school geen aandacht te besteden
aan religie, behalve als maatschappelijk verschijnsel.
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b. Religie is onderdeel van het publieke domein.
Religie is een zichtbaar onderdeel van het publieke domein. Door de multiculturalisering van de
maatschappij is dit in groeiende mate actueel. Zowel openbare als confessionele scholen behoren
daarom het onderwerp religie(s) en samenleving te behandelen op basis van godsdienstwetenschappelijke grond.
c. Levensbeschouwelijke identiteitsvorming is onderdeel van het schoolprogramma.
De leerlingen worden vertrouwd gemaakt met de verschillende vormen van religie en levensbeschouwing. Op deze manier biedt de school ondersteuning aan de individuele levensbeschouwelijke identiteitsvorming van de leerlingen.
d. Religieuze identiteitsvorming is onderdeel van het schoolprogramma.
Deze opvatting vind je in de meer orthodoxe of mono-confessionele scholen. Hierbij stelt de
school zichzelf als doel de leerlingen meer te socialiseren in de ‘eigen’ religie. Andere religies en
levensbeschouwingen worden besproken en beoordeeld vanuit de eigen religieuze kaders.

? Opdracht

Bepaal je eigen opvattingen eens over de standpunten die hierboven beschreven zijn. Maak het praktisch en concreet. Welke persoonlijke voorkeur heb jij, welke argumenten heb je daarvoor en op welke
manier zou je daar vorm aan willen geven?
Welke visie heeft de school waar jij werkt/stage loopt? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen
met de visie van jezelf en de school?

Intercultureel en interreligieus onderwijs
In Nederland vind je dus drie soorten scholen: openbaar, bijzonder en algemeen bijzonder. Geen van
deze drie soorten heeft intercultureel en/of interreligieus onderwijs automatisch in het programma.
Dat is afhankelijk van de visie en het beleid van de desbetreffende school. Hier kijken we verder in dit
hoofdstuk uitvoeriger naar.
Binnen intercultureel onderwijs neemt het interreligieuze aspect een speciale plaats in. Je kunt spreken van interreligieus onderwijs als je doelbewust kinderen die verschillende religieuze achtergronden/opvattingen hebben met elkaar daarover laat praten. Zowel bij scholen die gebaseerd zijn op een
pedagogische visie als die met een levensbeschouwelijke visie, vind je initiatieven voor interreligieus
onderwijs.

De rol van de overheid in het onderwijs
De overheid formuleert voor het onderwijs regelmatig nieuwe doelstellingen die bepalen waar het
onderwijs zich op moet richten. Op dit moment heeft het basisonderwijs drie verschillende doelstellingen (bron: Kerndoelenboekje):
1. het draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen;
2. het zorgt voor overdracht van maatschappelijke en culturele verworvenheden;
3. het rust kinderen toe voor participatie in de samenleving.
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De eerste doelstelling gaat over het wie. Dit raakt alle aspecten van het kind als persoon. Cognitief,
fysiek en sociaal-emotioneel. Het gaat ook over identiteiten: wie ben ik in relatie tot anderen?
De tweede doelstelling beschrijft min of meer het verleden tot nu toe: hoe zijn maatschappij en cultuur
geëvolueerd tot waar we nu staan?
Tot slot richt de derde doelstelling zich op het heden en de toekomst.

Deze doelstellingen neigen naar een wat passieve opvatting van maatschappij en cultuur: je kunt deze leren
kennen en je kunt er aan leren deelnemen. Minder duidelijk is dat de kinderen ook leren dat de maatschappij en
cultuur continue in ontwikkeling zijn. En dat zij daarin een actieve rol en verantwoordelijkheden mogen én zullen
hebben. Dat geldt voor autochtone en voor allochtone kinderen: beiden de volwassenen van morgen!

De minister maakt daarnaast ook nog de volgende opmerking (bron: Kerndoelenboekje): ‘Verder dient
er aandacht te worden besteed aan doelen die voor alle leergebieden van belang zijn: goede werkhouding, gebruik van leerstrategieën, reﬂectie op eigen handelen en leren, uitdrukken van eigen gedachten en gevoelens, respectvol luisteren en kritiseren van anderen, verwerven en verwerken van
informatie, ontwikkelen van zelfvertrouwen, respectvol en verantwoordelijk omgaan met elkaar en
zorg voor en waardering van de leefomgeving.’
De meeste van deze doelen zijn niet vrij van culturele betekenissen en bijbehorend gedrag. Zo kan
‘respectvol luisteren’ voor misverstanden zorgen: autochtone kinderen zijn meestal gewend aan het
idee dat iemand aankijken een teken van respect is. Zeker ook bij bijvoorbeeld een leraar. Voor iemand
met een culturele achtergrond waarin de machtsafstand groter is , is juist het niet-aankijken een teken van respect. In het hoofdstuk over cultuurmodellen lees je hier meer over.

Multicultureel
Wanneer de minister de woorden ‘cultuur’ en ‘culturele’ gebruikt, kun je in de context van de zich
nog steeds ontwikkelende multiculturele samenleving én de toenemende globalisering geen andere
conclusie trekken dan dat je je niet kunt beperken tot één cultuur.
In het Kerndoelenboekje van het ministerie van OCW lees je daarover het volgende:
6. De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de
burger.
7. De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.
8. De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele
samenleving een belangrijke rol spelen en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen.
Tot slot zijn scholen sinds 2006 verplicht ‘actief burgerschap en de sociale integratie’ van leerlingen
te bevorderen. De manier waarop en de controle daarvan is in de wet niet duidelijk vastgelegd. Het
ministerie laat het aan de scholen zelf over om hier vorm en inhoud aan te geven. In de Wet op het
Primair Onderwijs (WPO) geeft het ministerie wel aan dat ‘het onderwijs er mede van uit gaat dat de
leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving’.
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Deze zelfde wet is erg concreet over godsdienstles op openbare scholen. Als ouders deze lessen graag willen dan
moet de school daaraan meewerken. Het resultaat is dat er momenteel op iets meer dan de helft van alle openbare basisscholen specifieke lessen zijn voor godsdienst/levensbeschouwing. Docenten voor deze vakken moeten
wel een onderwijsbevoegdheid hebben. Deze maatregel lijkt ‘logisch’, maar is in de praktijk niet altijd gemakkelijk voor scholen.

Advies
De overheid beperkt zich dus tot het formuleren van de doelen van het onderwijs. De scholen mogen
de weg daar naartoe zelf bepalen. De onafhankelijke Onderwijsraad heeft in het verlengde van deze
kerndoelen een advies voor de scholen geformuleerd.
Advies van de Onderwijsraad (op basis van De verbindende schoolcultuur, 2007)
Hoofdboodschap: verbondenheid voorop
‘Wij-gevoel’ en visie.
De basis voor een verbindende schoolcultuur ligt in de
gezamenlijkheid. Scholen die voor het advies onderzocht zijn, wijzen op het ‘wij-gevoel’: iedereen maakt
deel uit van déze school, met déze waarden, normen,
gewoontes en activiteiten.

1) Convergentie en ‘Nederlander-zijn’ voorop
- school als motor van individueel talent,
ongeacht achtergrond.
- bewust geen specifieke aandacht voor de
culturele, levensbeschouwelijke of godsdienstige
achtergrond van leerlingen.
- niet de herkomst, maar de toekomst is het
uitgangspunt.

2) Aandacht voor diversiteit centraal
- aandacht voor de culturele achtergrond van
leerlingen.
- school als wereldschool of als een verzamelplaats van culturen.
- balans tussen Nederlandse normen en waarden
met veel aandacht voor diverse levensover
tuigingen.
- erkenning van pluriformiteit (en waarde) van
geloofsbeleving en cultuur.

3) Identiteit in religie en levensbeschouwing
- levensbeschouwing/religie als bindende factor.
a. een actieve invulling van de grondslag van
het openbaar onderwijs.
b. bijzonder onderwijs waarin andere godsdiensten en levensbeschouwingen benaderd
worden vanuit de eigen identiteit.

? Opdracht

Wat is jouw mening over de hoofdboodschap? Welke van de drie bovenstaande visies heeft jouw
persoonlijke voorkeur?
Kortom: het basisonderwijs wordt impliciet en expliciet aangestuurd om aan de slag te gaan met
alle aspecten die te maken hebben met de multiculturele samenleving in Nederland. Hoe de scholen
daar invulling en uitvoering aan geven, geeft de wet niet aan. Er zijn wel grote aantallen initiatieven
ontwikkeld door scholen zelf en ook door maatschappelijke en onderwijsadviserende organisaties.

Het beleid van de school
Voor jou als leraar is het belangrijk dat de school waaraan je verbonden bent een beleid formuleert
voor intercultureel en interreligieus onderwijs. Dit beleid vormt namelijk de kaders waarbinnen je
kunt werken. Daarnaast biedt beleid de kans om te evalueren en zo nodig bij te stellen. Voor ouders
maakt beleid het mogelijk om inzage te hebben in de uitgangspunten en uitvoering van de specifieke
school.
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Inleiding
Over interculturele communicatie is al veel gezegd en geschreven. Zo bestaan er allerlei nuttige modellen die je informeren over wat je wel of juist niet moet doen als je in gesprek bent met iemand met
een andere culturele achtergrond. In dit hoofdstuk vind je soortgelijke informatie, maar we beginnen
nu niet bij de ander, maar bij jezelf. Door kennis over je eigen communicatiepatronen ontwikkel je
meer inzicht in de culturele aspecten ervan. Dit inzicht kun je gebruiken om in de praktijk beter aan
te sluiten bij je gesprekspartner.

Leerdoelen
In dit hoofdstuk maak je kennis met de algemene kenmerken van communicatie en de specifieke
culturele aspecten daarvan. De leerdoelen van dit hoofdstuk zijn gericht op de ontwikkeling van kennis en inzicht met betrekking tot de interculturele communicatie. Door middel van opdrachten word
je uitgenodigd om jouw eigen bewustwording en inzicht te vergroten. Na het lezen van dit hoofdstuk
zul je in staat zijn om:
1. De meest relevante begrippen te omschrijven.
2. Intra- en interpersoonlijke communicatieprocessen te begrijpen.
3. De culturele kenmerken van communicatie te herkennen.
4. Je eigen gedrag af te stemmen op effectieve communicatie.

Een goed gesprek met een ander begint bij jezelf
Uitgangspunt van dit hoofdstuk is dat communicatie bij jezelf begint. Intern (intrapersoonlijk), omdat je je eigen opvoeding, ervaringen en opvattingen gebruikt in communicatie met anderen (interpersoonlijk). Daar valt al veel ‘cultuur’ in te vinden. Culturele factoren zijn vaak zo gewoon dat je ze
zelf niet herkent als bijzonder. Daarom moet je voor effectieve en dus ook interculturele communicatie wel naar jezelf willen kijken. Om naar jezelf te kijken heb je vaak wel een ander nodig: je wordt
je vaak pas bewust van jezelf en je culturele identiteit in de ontmoeting met andere mensen. Met
andere woorden: je bent je meer bewust Nederlander te zijn (of een andere nationaliteit) bijvoorbeeld
als je in het buitenland bent. De ander is dan als een spiegel waarin je overeenkomsten en verschillen
kunt ontdekken.

? Opdracht

In welke situaties ben jij jezelf bewust van je etniciteit? Wanneer ben je dat niet? Welke conclusie kun
je hieruit trekken?
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Cultureel script
Vanaf de eerste dag van je leven bouw je al aan een grote hoeveelheid culturele bagage. Dit gebeurt
vooral in de eerste drie tot zes levensjaren. Door de ervaringen die je opdoet en de boodschappen die
je opvangt, bouw je een verzameling op van gedragingen, gevoelens, gedachten én de onderlinge
verbanden hiertussen. De culturele context hiervan is van grote invloed. We herhalen de definitie uit
hoofdstuk 1 om deze beter te kunnen gaan begrijpen:

Cultuur = Het systeem van betekenissen waarmee een groep zich oriënteert op de natuurlijke en sociale wereld en
dat het ervaren, denken en handelen en de visie op de werkelijkheid bepaalt.
Naar Tennekes 1990

Met andere woorden: je culturele script beïnvloedt:
1. Je waarneming (wat zie/hoor je wel/niet?).
2. Je interpretatie van wat je waarneemt (welke betekenis geef je aan de waarneming?).
3. Je beoordeling van de waarneming (wat is je mening erover?).
4. Je handelen/communicatie (wat doe/zeg je?).
Interculturele communicatie is hierbij dus niet alleen een kwestie van het juiste doen en zeggen,
maar begint al bij de eerste stappen van de waarneming en interpretatie. Om dit te oefenen bekijken
we een oud en bekend verhaal eens met andere ogen.

Een bekend verhaal met andere ogen bekeken
Een vader had twee zonen. Hij ging naar de eerste en zei: ‘Zoon, ga en werk vandaag in mijn wijngaard’. Hij
antwoordde: ‘Ja vader’, maar hij ging niet.
De vader ging naar de tweede zoon en zei hetzelfde. Deze zoon antwoordde: ‘Ik wil niet’. Later kreeg hij berouw
en ging toch. Welke van de twee zonen heeft gedaan wat de vader wilde?
Naar Matteüs hoofdstuk 21 en Hofstede 2005

? Opdracht

Beantwoord de vraag uit het verhaal en beschrijf kort de argumenten voor jouw keuze.
1. Waarnemen: Het is bijzonder moeilijk om te kijken/luisteren zonder te interpreteren of te beoordelen. Uit de behoefte om het verhaal ‘af te maken’, voegen we vaak informatie toe of laten we
informatie juist weg. Is je opgevallen dat de eerste zoon zijn vader ‘vader’ noemt en dat de tweede
zoon dat niet doet?
2. Interpreteren: Afhankelijk van wat je weet/hebt meegemaakt, roept het verhaal al direct associaties op. In welke context van jouw beleving plaats je dit verhaal?
–– Bijbelverhaal uit kerk, zondagschool of christelijk onderwijs.
–– Herinneringen aan momenten met je vader uit je eigen kindertijd.
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–– Vakantiewerk in Frankrijk: druiven plukken.
–– Je eigen relatie met je broer.
Je zult begrijpen dat dit een bepalende stap is voor het vervolg van de communicatie.
3. Beoordelen: De vraag aan het eind van het verhaal vraagt om een beoordeling. Het antwoord dat
je hierop geeft, is afhankelijk van de eerste twee stappen én van je eigen waarden en normen. De
meeste mensen in Nederland zullen zeggen dat de tweede zoon heeft gedaan wat de vader wilde.
De eerste zoon lijkt namelijk niet erg betrouwbaar: hij zegt wel ‘ja’, maar hij doet het niet. Dan
liever de tweede zoon die eerlijk zegt dat hij het niet wil doen, maar er later toch anders over gaat
denken. Hij kiest er uiteindelijk zelf voor om toch te gaan werken. Vanuit een individualistisch cultuurmodel (zie hoofdstuk 1 voor cultuurmodellen) wordt zijn eerlijkheid gewaardeerd. Hij spreekt
vanuit zichzelf en laat daarmee dus weten wat hij zelf wil. Deze zoon gebruikt een persoonlijke en
directe communicatiestijl. Later kiest hij er ook weer zelf voor om wél te gaan werken. Vanuit een
collectivistisch cultuurmodel kan iemand dit verhaal heel anders waarderen. De eerste zoon toont
respect voor de vader: zowel door ‘ja’ te zeggen’ als door zijn vader in zijn rol te erkennen! Dat hij
uiteindelijk niet gaat is hieraan ondergeschikt. Deze zoon gebruikt een indirecte communicatiestijl
waarbij de boodschap meer in de context opgenomen is. De hoeveelheid mensen die voor de eerste zoon kiezen is wereldwijd beslist niet kleiner dan de mensen die voor de tweede zoon kiezen.
Je kunt natuurlijk ook vanuit een religieus cultuurmodel redeneren. Vanuit een christelijk perspectief
(h)erken je de metaforische boodschap van dit verhaal en kies je voor de tweede zoon.
4. Handelen/communiceren: Je zult begrijpen dat jouw mening over deze twee broers sterk afhankelijk is van bovenstaande stappen. Daarbij vormt iedere stap de basis voor de volgende: de keuzes
die je bij de stappen 1 en 2 hebt gemaakt, vormen de basis voor stap 3! Daarom is het bij miscommunicatie belangrijk deze stappen nogmaals te doorlopen: Heb je alle informatie meegenomen?
Welke context heb je deze informatie gegeven? De meest effectieve manier hiervoor is om van je
eigen gedachten een vraag voor de ander te formuleren: ‘Klopt het dat...?’. Hierover later in dit
hoofdstuk meer.
Conclusie
Op basis van dit voorbeeld zul je begrijpen dat cultuur een grote invloed heeft op communicatie. Bewustwording van de vier besproken stappen is de eerste aanzet richting effectiever communiceren.
Het voorbeeld is wel wat beperkt om het volledige communicatieproces te laten zien. Daarvoor heb
je naast de tekst eigenlijk ook beeld en geluid nodig. Een groot gedeelte van communicatie gebeurt
namelijk niet door de tekst alleen, maar ook door lichaamstaal, intonatie en andere factoren zoals
de onderlinge persoonlijke en hiërarchische verhouding. We bestuderen deze aspecten in het vervolg
van dit hoofdstuk.

Communicatieniveaus
De theorie over communicatie onderscheidt twee niveaus:
1. Betrekkingsniveau: De informatie die uitgewisseld wordt over de onderlinge relatie, rollen en verhouding tussen de gesprekspartners.
2. Inhoudsniveau: De meer feitelijke inhoud van de boodschap die uitgewisseld wordt.
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Communicatie vindt altijd op beide niveaus tegelijk plaats. Het betrekkingsniveau is daarbij, zowel
bij de zender als bij de ontvanger, gevoelsmatiger en vaak minder bewust. Dit niveau vind je terug in
bijvoorbeeld de woordkeuze, intonatie en lichaamshouding. Zo kun je als leraar zelf op heel verschillende manieren vragen of een leerling, een collega of de directeur de deur dicht wil doen. De verschillen kun je aanbrengen in woordkeuze, maar ook in intonatie en lichaamstaal.

Betrekkingsniveau
Het is duidelijk dat het betrekkingsniveau een grote rol speelt. Reden genoeg om hier nauwkeuriger
naar te kijken.

➔ Voorbeeld
Leraar
1

Inhoudsniveau
Gedachten: Guhl had vandaag moeite met het
rekenen.
Boodschap: ‘Uw dochter heeft het vandaag wat
minder goed gedaan op school.’
Betrekkingsniveau
Gedachten: Ik zal extra mijn best doen om duidelijk
te praten.
Boodschap non-verbaal: Overduidelijk articuleren,
verhoogd stemvolume, etc.

2

Inhoudsniveau
Gedachten: Fijn dat deze vader betrokken is. Laat ik
hem daarin bevestigen.
Boodschap: ‘Heeft ú misschien een idee waarom zij
vandaag wat moeite had?’
Betrekkingsniveau
Gedachten: Ik zal hem wat op z’n gemak stellen.
Boodschap non-verbaal: Vriendelijk glimlachen,
voorover buigen.

Turkse ouder
Gedachten: Is zij soms brutaal geweest?
Boodschap: ‘Ik begrijp het, ik zal zorgen dat het niet
meer gebeurt.’
Gedachten: Waarom praat hij zo hard? Denkt hij dat
ik doof ben?

Gedachten: Wat raar dat hij mij deze vraag stelt.
Hij is toch de leraar? Is hij eigenlijk wel een goede
leraar?
Boodschap: ‘Nee, ik heb geen idee waarom.’
Gedachten: Waarom is deze man zo vriendelijk? Hij
vertelt me net dat mijn dochter niet goed meedoet.
En als ik zo thuiskom zal ik Guhl vertellen dat ze
deze maand niet meer met vriendinnen mag spelen.

Dit voorbeeld geeft aan welke verschillen er kunnen zijn tussen de verschillende niveaus en hoe de
boodschap over kan komen.

De ontvanger bepaalt
Hoeveel je als zender ook je best doet om duidelijk over te komen, het is de ontvanger die de boodschap
bepaalt. De ontvanger vertaalt de boodschap namelijk met behulp van zijn eigen culturele en persoonlijke bril. Dan kan het gebeuren dat je bij de ander een hele andere reactie oproept dan je bedoelde!
Een voorbeeld: de Spaanse vader van Namita is boos op de leraar. Zijn dochter gedraagt zich al weken
niet goed in de klas. De leraar heeft hem dit net verteld, maar op zo’n vriendelijke manier dat de vader
niet begrijpt wat er van hem verwacht wordt. Waarom neemt de leraar het hem als vader niet kwalijk,
neemt hij hem eigenlijk wel serieus?
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De Nederlandse samenleving kent een kleine machtsafstand en is sterk feminien te noemen (Hofstede
2005). Autoriteit wordt niet veel getoond en saamhorigheidsgevoel is belangrijk. De leraar neemt op
zijn manier de vader heel serieus: hij laat het aan de vader over te bepalen hoe hij met zijn dochter
omgaat. Hij is ook niet boos op de vader: Namita is toch zelf verantwoordelijk voor haar gedrag!
Cultuur speelt dus ook een rol op de twee niveaus van communicatie. De ervaren congruentie is niet
alleen afhankelijk van de zender, maar ook van de ontvanger.

Congruentie
Als de boodschap zowel op betrekkings- als op inhoudsniveau gelijk is, zal de overtuigingskracht het
grootst zijn. We noemen de twee niveaus dan congruent. Als de twee niveaus niet congruent zijn,
ervaart de ontvanger dat meestal als ongeloofwaardig of verwarrend.
Een voorbeeld: je moet een slechtnieuwsgesprek voeren. Omdat je weet dat het nieuws voor de ander
lastig zal zijn, probeer je de boodschap wat af te zwakken door zo aardig mogelijk over te komen. Dit
doe je door vriendelijk te glimlachen. Ondertussen vertel je het nieuws met de moeilijke boodschap...
Deze communicatie is niet congruent en zal de ander in verwarring brengen. Iemands reactie is overigens meestal gebaseerd op de ontvangen boodschap op betrekkingsniveau! Je kunt je voorstellen dat
de verwarring nog groter kan zijn wanneer iemand met een andere culturele achtergrond niet alleen
de woorden, maar ook de lichaamstaal moeilijk verstaat.

Basispositie
De twee meest fundamentele vragen die je als mens kunt stellen over jezelf en anderen zijn op het
betrekkingsniveau. Los van alle andere rollen, functies of posities die we ten opzichte van elkaar kunnen hebben, raken deze twee vragen het meest de kern:
1. Ben ik OK?
2. Is hij/zij OK?
In de theorie van de Transactionele Analyse (TA) wordt dit de basispositie genoemd. Deze basispositie
geeft aan hoe je op dat moment over jezelf, de ander én de onderlinge relatie denkt en voelt. Deze gedachten en gevoelens hebben natuurlijk direct invloed op jouw gedrag en dus ook op de communicatie.
Eric Berne (1967) ontwikkelde hiervoor het volgende model:
OK kwadrant ik-jij
Jij +
Ik niet OK
Jij wel OK

Ik wel OK
Jij wel OK

Ik -

Ik +
Ik niet OK
Jij niet OK

Ik wel OK
Jij niet OK
Jij -
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Inleiding
Als leraar in het basisonderwijs neem je een centrale rol in bij de ontwikkeling van de kinderen in de
klas. Aan jou de uitdaging om in de eerste plaats zelf om te gaan met culturele en religieuze diversiteit in de klas en daarbuiten. In de klas met de kinderen zelf en buiten de klas met collega’s, ouders
en anderen die mogelijk een andere culturele achtergrond hebben dan jijzelf. Daarnaast aan jou de
uitdaging om in de klas de doelstellingen van intercultureel en interreligieus onderwijs in het lesprogramma op te nemen.

Leerdoelen
Uitgangspunt voor dit hoofdstuk is jouw rol als leraar in de vier onderdelen van het pedagogisch klimaat. Je leert hoe je de theorie en aandachtspunten uit voorgaande hoofdstukken in de praktijk kunt
toepassen in de context van de klas. Door middel van opdrachten word je uitgenodigd om je eigen
bewustwording en inzicht te vergroten. Na het lezen van dit hoofdstuk:
1. Ben je je bewust van de invloed en rol die je hebt in de klas.
2. Kun je het pedagogische klimaat in de klas positief beïnvloeden.
3. Kun je je interculturele competenties in de praktijk versterken.

Het pedagogische klimaat in de klas
In hoofdstuk 2 staan de vier gebieden van het pedagogische klimaat van de school beschreven. In
dit hoofdstuk worden deze vier aandachtsgebieden verder uitgewerkt zodat je die in de klas kunt
gebruiken.

Pedagogisch klimaat en persoonlijke competenties
Niet alleen de leerlingen nemen hun culturele en persoonlijke bagage mee in de klas. Dat geldt ook
voor jou als leraar. Het samenspel van ervaringen, opvattingen, persoonlijke voorkeuren, culturele
waarden en normen vormt jou als persoon. Vanuit dit referentiekader ben je gewend ook anderen te
bekijken en te beoordelen.
Omdat juist dit referentiekader bij interculturele situaties erg kan verschillen met die van de ander,
is het belangrijk inzicht te hebben in je eigen uitgangspunten. De informatie en opdrachten in dit
gedeelte zullen dit inzicht helpen te vergroten en daardoor je interculturele competenties te ontwikkelen.
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Competenties worden uitgesplitst in de volgende aspecten:
1. Kennis: Het kennen van de feitelijke gegevens.
2. Begrip: De feitelijke gegevens kunnen verklaren, onderliggende verbanden kunnen herkennen.
3. Houding: Jouw persoonlijke mening/opvattingen/motivatie.
4. Vaardigheden: De handelingen, het gedrag.
De wet BIO (Beroepen in het Onderwijs) is een belangrijke leidraad voor lerarenopleidingen en PABO’s
voor het onderwijs in interculturele competenties. Hierin wordt uitgegaan van de zeven competentiegebieden die je in het volgende schema kunt vinden:
Competenties

Met leerlingen

Interpersoonlijk

1

Pedagogisch

2

Vakinhoudelijk
en didactisch

3

Organisatorisch

4

Met collega’s

5

Met de omgeving

6

Met zichzelf

7

Omdat onderwijs van nature rekening houdt met de diversiteit in achtergronden, leerstijlen, niveaus
en dergelijke, bieden deze competenties voldoende aansluiting voor de multiculturele praktijk. Om
toch meer in te kunnen gaan op de specifieke competenties in relatie tot intercultureel onderwijs,
vullen we dit overzicht aan met een aangepaste vorm van het IRC model (Intercultural Readiness
Check©) waarin een viertal competenties wordt beschreven.
1. Interculturele sensitiviteit: Het vermogen om met andermans normen en waarden rekening te
houden.
2. Interculturele communicatie: Het vermogen om te communiceren en het vermogen om de manier
waarop je communiceert aan te laten sluiten op de ander.
3. Het kunnen ontwikkelen van betrokkenheid: De bekwaamheid om relaties aan te knopen en betrokkenheid te vinden bij mensen met een andere culturele achtergrond.
4. De beheersing van onzekerheden: Het vermogen om met onzekere en ongewone situaties om te
gaan. Dit is zeker van toepassing op interculturele ontmoetingen.
Hieronder worden deze competenties uitgebreider behandeld.

1. Interculturele sensitiviteit
Misschien denk je dat je zoveel mogelijk van andere culturen moet weten om interculturele sensitiviteit te kunnen toepassen. Toch ligt de basis van deze competentie niet in de eerste plaats bij kennis
van andere culturele opvattingen en gebruiken. Het begint wel bij kennis van en inzicht in je eigen
referentiekaders.

Intercultureel leren = Herwaarderen (De Vlieger, CTA)

Jamaal kwam voor de tweede keer in een week te laat op school. Hij gaf hiervoor beide keren een reden op
die niet geloofwaardig leek. De leraar besprak dit onder vier ogen met hem. Jamaal keek de leraar daarbij
niet aan. Voor de leraar was dit een bevestiging dat Jamaal niet eerlijk was geweest. Het gesprek eindigde
onbevredigend voor allebei.
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In dit voorbeeld is het duidelijk dat er gecommuniceerd wordt vanuit twee verschillende referentiekaders. De leraar baseerde zijn conclusie niet zozeer op de feiten, maar op de betekenis die hij zelf gaf
aan het niet aankijken van Jamaal. Voor hem betekende ‘niet aankijken’ niet-respectvol en oneerlijk
zijn: ‘Hij heeft vast iets te verbergen’. Voor Jamaal was het ‘niet aankijken’ een beleefdheidsvorm
waarmee hij de positie van de leraar erkende.
Een grotere interculturele sensitiviteit had de leraar kunnen helpen om buiten zijn eigen kaders om te
kijken. Zelfs als hij kennis had gehad van dit verschil in omgangsvormen, dan nog was de kans groot
geweest dat hij gereageerd had vanuit zijn eigen irritatie. Inzicht in je eigen waarden en normen is
daarom minstens zo belangrijk als het kennen van die van een ander.

2. Interculturele communicatie
Deze competentie bestaat uit de vaardigheid om aansluiting te vinden of te maken bij iemand die een
andere culturele achtergrond heeft. Je probeert vanuit je eigen referentiekader een overbrugging te
maken naar de ander. Kun je samen met de ander een gezamenlijk referentiekader formuleren? Met
andere woorden: communicatie is een beweging die je van twee kanten maakt.
Van de leraar als professional mag wel de eerste stap verwacht worden. Soms is een kleine handreiking al voldoende om de ander uit te nodigen: een Marokkaanse moeder gaf als wens te kennen dat
de leraar een paar woorden Marokkaans zou leren gebruiken. Het bleek dat zij er veel last van had dat
haar kinderen erop aangekeken werden dat ze Nederlands niet als eerste taal hadden geleerd. Op deze
manier vroeg zij de leraar de Marokkaanse taal te erkennen.
Zie hoofdstuk 3 voor een uitgebreide bespreking van interculturele communicatie.

3. Het kunnen ontwikkelen van betrokkenheid
Deze component bestaat uit de relationele én de meer praktische kant van samenwerking. Sleutelwoord hierbij is ‘aansluiten’ en niet ‘aanpassen’. Als je als leraar probeert aan te passen, zul je er een
dagtaak aan hebben om alle benodigde aanpassingen te maken. Aan het einde van de dag zul je uitgeput naar huis gaan, terwijl de anderen het allemaal hebben laten gebeuren. Aansluiten kun je als
leraar op een professionele manier doen. Bijvoorbeeld door rekening te houden met opvattingen of
gebruiken van leerlingen of ouders die een andere culturele achtergrond hebben dan jij.
Een Vietnamese moeder nodigt de lerares thuis uit voor een kop thee. De (westerse) Nederlandse lerares
heeft geen tijd en reageert met ‘Nee, ik kan niet komen.’ De moeder draait zich om en gaat weg. Vanaf die
tijd haalt ze haar kind niet meer uit de klas op, maar wacht ze buiten het schoolplein. Wat is er gebeurd,
vraagt de lerares zich af?
Voor mensen uit Azië of het Midden Oosten kan een dergelijke antwoord een andere betekenis hebben: ‘Ik wil geen contact met jou.’ Hiermee reageert deze persoon op het relationele aspect en niet op
de inhoud. Een alternatief antwoord kan zijn: ’Ik wil graag bij jou komen.’ Hiermee wordt de relatie
bevestigd, maar is er nog geen verwachting dat de afspraak daadwerkelijk door zal gaan.
‘De Nederlandse Cultuur’ onderscheidt zich van bijna alle andere culturen door een sterke focus op
de inhoud/taken. Daarom kun je ervan uitgaan dat bij interculturele ontmoetingen het relationele
aspect meer aandacht verdient dan je zelf gewend bent of noodzakelijk vindt.
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Voorbeeld: meneer Cheboror komt uit Kenia. Iedere keer dat ik hem spreek, vraagt hij hoe het gaat
met al mijn gezinsleden. Ik vind dat wel vriendelijk, maar waarom wil hij dat allemaal weten? En het
kost ook onnodig veel tijd.
Het volgende model geeft een stappenplan om bewust aan te sluiten én uiteindelijk ook inhoud en
taken te kunnen bespreken:
Stappenplan van mensgericht naar taakgericht
1. Positief aansluiten. Bij deze stap maak je het
eerste contact, verbaal of non-verbaal. Laat merken
dat je de ander ziet en dat je alle aandacht voor
hem/haar hebt. Check of dit ook wederzijds is.
Mogelijk heeft de ander zich moeten haasten of zijn
er andere dingen die aandacht vragen.
2. Vragen stellen. Hier wordt het onderwerp of de
inhoud van het gesprek bepaald. Soms weet je dat
zelf niet en zul je daarnaar moeten vragen. Als je
zelf iets naar voren wilt brengen, doe dat dan door
naar de mening van de ander over dit onderwerp
vragen.
Let op: doe een stap terug als je merkt dat het gesprek
niet (meer) soepel loopt. Soms moet je twee stappen
terug, voordat je verder kunt gaan.

3. Samenvatten. Bij deze stap zijn twee dingen
belangrijk. Ten eerste stel je samen vast wat de
inhoud is van wat er gezegd is. Juist ook wanneer je
met iemand spreekt die de Nederlandse taal minder
beheerst dan jijzelf. Ten tweede is een samenvatting op persoonlijk niveau een bevestiging dat je
geluisterd hebt en waarde hecht aan de mening
van de ander.

Op basis van Kouwenhoven 2007:50

4. Eigen mening geven. Hier geef je aan hoe jij erover denkt of hoe bijvoorbeeld de regels zijn. Deze
stap kan op verschillende manieren gezet worden.
Afhankelijk van het onderwerp en de ‘sfeer’: van
directief tot democratisch.

? Opdracht

Ontwikkel drie mogelijke vragen die kenmerkend zijn voor elke stap van dit stappenplan:
Stap
1

2

3
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Tip
Wanneer je jezelf vóór een gesprek even verdiept in je gesprekspartner(s) zul je minder moeite hebben om al deze
stappen op een persoonlijke manier te doorlopen. Een kleine investering die je veel zal opleveren!

Aansluiting is een uitnodiging om in contact te komen. Dit vraagt een inspanning van twee kanten:
wederzijds uitwisselen van behoeften, verwachtingen en intenties. Dit kan de basis zijn voor wederzijds begrip en daardoor betrokkenheid. Ook hierbij geldt dat van jou als leraar wel de eerste stappen
verwacht kunnen worden.

4. De beheersing van onzekerheden
Bij interculturele ontmoetingen is de kans dat je je ongemakkelijk en daardoor onzeker voelt groot.
Je voelt je niet begrepen en je begrijpt de ander ook niet. Soms gaat er een tijd overheen om tot wederzijds begrip te komen.
Het kan lastig zijn om hiermee om te gaan. Ongeduld en onbegrip kunnen maken dat je weer terugvalt in je eigen referentiekaders. Het vraagt geduld en openheid om dit te beheersen.
In hoofdstuk 2 heb je geleerd over de interne dialoog. De onzekerheid en angst zitten in de egopositie van het Kind. Wanneer je Kind dit ervaart, is het redelijk voorspelbaar dat je (om dit Kind te
beschermen) vanuit de Zorgende of Kritische Ouder gaat handelen: normatief, verdedigend of juist
aanvallend. Een andere optie die je hebt, is om je Volwassene in te zetten. De Volwassen egopositie
kan namelijk erkenning geven aan de onzekerheden van K, door bijvoorbeeld de andere persoon te
laten weten wat je lastig vindt. Zonder dat O kritisch of achterdochtig wordt. Het is niet zo dat het
beheersen van onzekerheid gelijk staat aan het niet uiten van je gedachten. Beheersen betekent niet
‘onderdrukken’, maar bewust gebruik maken van de signalen die je ervaart als je je ongemakkelijk
voelt in een interculturele ontmoeting.
In het voorbeeld van de Vietnamese moeder doet de lerares er verstandig aan toch het gesprek weer aan te
gaan en te benoemen wat ze ervaart. ‘Ik vind het zo jammer (Kind-egopositie) dat u niet meer in de klas
komt. Heeft u even tijd om in de kantine een kop thee te drinken?’ (Volwassen-egopositie)
Deze manier kan trouwens wat indirect lijken, maar is in deze context mogelijk een veilig begin. Het
is niet te verwachten dat de moeder direct haar beklag zal doen over het gedrag van de lerares. Als ze
de uitnodiging aanneemt, kan dat al het signaal zijn dat ze de boodschap ontvangen heeft. Dat zal
morgen na schooltijd wel blijken!

Vuistregel: Maak van je gedachten een vraag.
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Inleiding
Voor veel kinderen is de basisschool de eerste omgeving waar ze intensief in aanraking komen met
kinderen en volwassenen die andere gewoonten, opvattingen en uiterlijkheden hebben. Dat geldt
voor alle kinderen, ongeacht hun afkomst, nationaliteit, levensovertuiging of sociale klasse. Wat wel
een verschil kan maken is of een kind zich ervan bewust is dat het tot een bepaalde minderheidsgroep
behoort en in hoeverre dit merkbaar is voor andere kinderen.
De eerste dag naar school… Kun je je dat nog herinneren? Voor sommigen een magisch moment waar
ze al lang naar uit hebben gekeken. Voor anderen is het een traumatische ervaring om afscheid te
moeten nemen van thuis, vader, moeder en de rest van het gezin. Hoe zal dit zijn voor een kind dat
uit een gezin komt met een andere culturele achtergrond? Wat neemt dit kind mee en wat komt het
tegen? Hoe verhouden deze dingen zich tot elkaar en hoe ga je daarmee om? Allemaal vragen waar
geen enkel standaard antwoord op te geven is.

Leerdoelen
In dit hoofdstuk zoomen we in op de ontwikkeling van kinderen in relatie tot de multiculturele context. Deze ontwikkeling delen we op in een aantal fasen. Tijdens de periode als schoolkind vinden er
zoveel veranderingen plaats dat deze opdeling in fasen noodzakelijk is om een helder beeld te krijgen.
Op die manier kun je als leraar ook in het onderwijs rekening houden met de kenmerken van deze
ontwikkelingsfasen.
In dit hoofdstuk komen we ook terug op onderwerpen die al in voorgaande hoofdstukken zijn behandeld, maar nu in relatie tot de leerling zelf. Op deze manier ontwikkel je stap voor stap meer kennis
van en inzicht in de begeleidingsmogelijkheden van intercultureel en interreligieus onderwijs.
Aan het eind van dit hoofdstuk ben je in staat om:
1. De meest relevante kenmerken van ontwikkelingsfasen te beschrijven.
2. De culturele diversiteit in opvoeding en ontwikkelingsdoelen te beschrijven.
3. De vorming van de etnische en religieuze identiteit te beschrijven.
4. Je eigen houding en voorkeuren ten opzichte van de relevante thema’s bewuster te bepalen in
relatie tot het onderwijs.
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Ontwikkelingsfasen van een schoolkind
Hét schoolkind bestaat niet. Ieder individueel kind maakt in deze periode zoveel ontwikkelingen mee
dat er elk schooljaar wel een generatie verschil lijkt. In de schoolleeftijd van ongeveer vier tot en met
twaalf jaar vinden allerlei ontwikkelingsfasen plaats. Deze ontwikkelingen vragen allemaal om specifieke begeleiding. In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan de culturele factoren en daarbinnen de
religieuze ontwikkeling. Om effectief onderwijs te kunnen bieden is het belangrijk een helder beeld
te hebben van de ontwikkelingsfasen van de kinderen in de klas. We zullen deze fasen hieronder uitvoerig bestuderen.
Omdat dit boek zich met name richt op het schoolkind, hanteren we een indeling die is gebaseerd op
de volgende categorieën:
n
n
n
n

voorschoolse fase, 3-4 jaar;
onderbouw (groep 1 en 2), 4-6 jaar;
middenbouw (groep 3, 4 en 5), 6-9 jaar;
bovenbouw (groep 6, 7 en 8), 9-12 jaar.

Ontwikkeling in fasen
Uit bovenstaande indeling wordt duidelijk dat ontwikkeling in fasen verloopt. In de ontwikkeling kun
je verschillende ontwikkelingsgebieden onderscheiden:
n cognitief;
n sociaal-emotioneel;
n fysiek/motorisch;
n moreel/ethisch.
Omdat al deze gebieden zich tegelijkertijd ontwikkelen en elkaar wederzijds beïnvloeden, bespreken we ze hieronder in samenhang met elkaar. Tegelijkertijd bekijken we de belangrijkste ontwikkelingstaken van ouders en onderwijs. Op de gebieden van taal en levensbeschouwing vind je een
aanvullende beschrijving.

Voorschoolse fase, 3-4 jaar
In de voorschoolse periode van het derde tot het vierde levensjaar is de ontwikkeling van het denken
en de sociale omgang het meest opvallend. Het kind stelt heel regelmatig de ‘waarom-vraag’ en leert
na te denken over oorzaak en gevolg. Spelenderwijs leert het kind verwachtingspatronen en regels van
sociale interacties te herkennen. Daarbij hoort ook het leren omgaan met eigen en andermans bezit.

Diversiteit in opvoeding
Marokkaanse ouders kiezen er vaak voor hun kinderen naar de peuterspeelzaal te laten gaan. Hier
kunnen hun kinderen leren met elkaar en anderen te spelen. Ook leren ze de Nederlandse taal en
worden voorbereid op de basisschool. Marokkaanse ouders gaan ervan uit dat kinderen tussen twee
en drie jaar meer kunnen begrijpen. Een kind heeft vanaf dat moment meer controle over zijn driften
en kan dus leren wat goed en kwaad is.
Ook Turkse ouders volgen dit patroon. Turkse kinderen worden vanaf anderhalf jaar opgevoed in
de zin dat ze educatief leren spelen. Speelgoed moet daarbij leerzaam zijn. Peuters krijgen ook veel
bewegingsruimte (Van Keulen en Van Beurden 2006). Als peuters een sterke eigen wil lijken te ontwik-
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kelen, vinden de ouders het kind eigenwijs. Turkse ouders besteden thuis in deze fase ook al aandacht
aan leren: woorden, schrijven en tellen.
Creools Surinaamse ouders beginnen met de opvoeding van kinderen bij de geboorte. Het kind wordt
geleerd te luisteren als het begint met lopen. Belangrijk is dat kinderen zichzelf kunnen redden bij
onder andere aankleden, eten en zindelijkheid. Rond de leeftijd van drie jaar horen kinderen goed te
kunnen praten.
Opvoeding van Antilliaanse ouders lijkt in deze fase op die van de Surinaamse ouders. Kinderen wordt
geleerd zich zelfstandig aan te kleden en kleine taken uit te voeren (Kook en Vedder, 1998).

Uit de praktijk
Een Turkse moeder stelde de groepsleidster van de peuterspeelzaal de vraag: ‘Waarom houden Nederlandse ouders zo weinig van hun kinderen?’ Deze conclusie had ze getrokken uit het feit dat Nederlandse kinderen zelf hun jas aan en uit moesten doen, in plaats van dat de ouders dat voor hen
deden…. De Nederlandse groepsleidster was er juist trots op dat de meeste kinderen zelfstandig hun
jas aan en uit konden doen.

Begeleidingstaken
De taken voor ouders (opvoeders) liggen in het verlengde van deze ontwikkelingen. De belangrijkste
zijn onder andere:
n Informatie geven (waarom-vraag).
n Regels en kaders stellen.
n Oorzaak en gevolg uitleggen en het kind hierover vragen stellen.
n Informatie geven over de eigen behoeften en gevoelens en het kind uitnodigen dit ook te doen.
Positieve uitingen van gevoelens bevestigen, negatief gedrag begrenzen.
n Door rollenspellen en spelen met (bij voorkeur) één ander kind kun je samenspelen bevorderen en
sociale verbondenheid bijbrengen. Het kind kan ook eenvoudige spelregels leren en hanteren.
n Positief bevestigen van gewenst gedrag.
Tijdens deze fase heeft het kind nog geen eigen mogelijkheden om zich aan regels te houden. De ouder of leraar zal de rol van ‘geweten’ vervullen. Dat betekent dat als je afspraken maakt over dingen
die wel of niet mogen, de kinderen zich daar alleen aan kunnen houden wanneer je zelf in de buurt
bent. Kinderen in deze leeftijdsfase hebben veel positieve bevestiging nodig (Strooks).

Onderbouw (groep 1 en 2), 4 – 6 jaar
Wanneer een kind op school komt, is het nog niet in staat om al ‘schools’ te leren. Het is nog niet
‘schoolrijp’ zoals dat wel genoemd wordt. Maar ook deze periode heeft een aantal kenmerken die je
als leraar heel goed kunt gebruiken om leerervaringen op te doen.

De belangrijkste kenmerken van deze ontwikkelingsfase
n
n
n
n

Ontwikkeling van een realistischer begrip van eigen kunnen.
Leren omgaan met uitzonderingen.
Mogelijkheid om verschil tussen fantasie en realiteit te leren zien.
Ontwikkeling van kritische beoordeling van volwassenen. Afstand ten opzichte van ouders, meer
aandacht voor de opvoeder van het andere geslacht.
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n
n
n

n
n

n

n

Ontwikkeling van het begrip van competitie: verliezen is vaak (nog) moeilijk.
Verdere ontwikkeling van het samen spelen: eenvoudige spelletjes in de groep worden mogelijk.
Toename van zelfbewustzijn: opkomen voor het eigen belang. Hierdoor kunnen conflicten met
anderen ontstaan. Het kind kan de neiging hebben de behoeften en gevoelens van anderen te
miskennen.
Aandacht voor eigen toekomst.
Ontwikkeling van eigen identiteitsbesef. Hierdoor ontstaan innerlijke conflicten: het kind wordt
kritisch naar zichzelf. Dit kan onzekerheid opleveren. Afhankelijk van de aard van het kind kan
deze onzekerheid leiden tot terugtrekken door onzekerheid en angst (sub-assertiviteit) of juist
tot dominant gedrag (over-assertiviteit). Dit laatste uit zich door pesten, onaangepast gedrag en
miskennen van andermans gevoelens en belangen.
Toename van sociale interacties en verbindingen: ontwikkeling van vriendschappen, ontwikkeling
van aanpassingsvermogen, opkomen voor het belang van anderen.
Gewetensvorming: kinderen kunnen zich regels eigen maken en een eigen ‘rem’ ontwikkelen.

Diversiteit in opvoeding
De Turkse opvoeding verandert vanaf een jaar of zes. De opvoeding wordt dan sekse-specifiek, jongens en meisjes leren andere rollen aan.
Voor Marokkaanse ouders is zelfstandigheid vanaf het vierde jaar belangrijk. Dit vind je vooral terug
in het gehoorzaam zijn en zichzelf kunnen vermaken (Van Keulen en Van Beurden, 2006). Marokkaanse ouders willen dat hun kinderen vanaf dit levensjaar gaan leren. Spelen vinden ze daarbij niet
altijd de juiste manier. Daarnaast vinden ze dat er teveel vrijheid is op school.
Creools Surinaamse ouders gebruiken de term ‘schoolkind’ voor kinderen vanaf vier jaar. Ouders worden dan ook strenger in het hanteren van regels. Daarbij mogen kinderen wel met ouderen onderhandelen. Dingen verbieden wordt gezien als risico omdat kinderen het dan juist zouden gaan uitproberen. Gewenst gedrag belonen gebeurt vaker dan ongewenst gedrag bestraffen.
Antilliaanse ouders vinden het belangrijk dat kinderen respectvol zijn naar ouderen. De leraar spreek
je daarom aan met ‘u’ en niet met ‘je’ en ‘jij’. Kinderen horen niet zelfstandig beslissingen te nemen,
maar altijd in overleg met de groep.

Begeleidingstaken
Je ziet dat er in deze leeftijdfase enorm veel ontwikkelingen plaatsvinden. Als leraar heb je daarom
ook een groot aantal ontwikkelingstaken. Juist in de context van intercultureel en interreligieus onderwijs, biedt deze fase veel mogelijkheden om de kinderen veel belangrijke leerervaringen op te
laten doen.
In deze fase ontwikkelen zelfbewustzijn en eigen identiteit zich tegelijk met het leren omgaan met
anderen. Omdat dit gebeurt door sociale interactie, zijn de kinderen in deze fase gevoelig voor het
leren ontdekken van verwachtingspatronen en afspraken. Ze kunnen moeilijk omgaan met uitzonderingen, maar met begeleiding op dit gebied kun je ze helpen om uitzonderingen te accepteren,
zonder dat ze verward raken over de algemene afspraken. Ook kunnen schuldgevoelens over ‘falen’
of ‘tekortschieten’ een rol gaan spelen. Je kunt kinderen helpen door op verschillende manieren duidelijkheid te geven:
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Heldere regels en structuur bieden.
Zelf consequent en voorspelbaar gedrag laten zien.
Kinderen helpen om gevoel, denken en doen te integreren door uitleg, maar ook uitdaging. Door
zelf ‘slimmer’, ‘sterker’, ‘sneller’ te zijn, zorg je voor positieve uitdagingen.

Het kind heeft geleerd hoe de sociale wereld in elkaar zit en wat de uitzonderingen zijn. Het stelt vragen als: ‘Waarom wonen mijn vader en moeder niet meer bij elkaar?’ of ‘Als andere vaders en moeders
ruzie maken, gaan ze dan ook scheiden?’ of ‘Hoe kan het dat mama de dingen anders ziet dan papa?’
Dezelfde soort vragen kunnen ook gesteld worden over dingen buiten het gezin. Het kind heeft leren
vergelijken en wil goed en eerlijk geïnformeerd worden over dit soort verschillen.
Een ander onderscheid wat het kind in deze fase kan leren maken, is het verschil tussen fantasie en
werkelijkheid. Dit speelt een rol op cognitief gebied als het gaat om feiten, gegevens en oorzaak en
gevolg. Als leraar kun je het kind hierbij helpen door op positieve manier te laten zien dat het kind
succes zal hebben als het fantasie en werkelijkheid uit elkaar kan houden. Het vertellen van verhalen
door de leraar kan stap voor stap plaatsmaken voor het de kinderen zelf laten verwoorden van ervaringen, fantasieën en ideeën.

Permissies
––
––
––
––
––
––

Je mag je eigen kijk en visie hebben op de wereld.
Je mag zijn wie je bent en ervaren hoe krachtig je bent.
Je mag fantaseren en weten dat je fantasie niet echt gebeurt.
Het is goed de gevolgen van je handelen te ontdekken.
Je mag sterk zijn en tegelijkertijd voelen wat je nodig hebt.
Als je zorg of aandacht nodig hebt, mag je dat vragen. Je hoeft je daar niet angstig, zwak of verdrietig over
te voelen.

Geweten, moraal en zelfbeheersing
Op het gebied van geweten en moraal gebeurt er veel in deze fase. Het kind kan zich aan regels gaan
(leren) houden, ook als de volwassene er niet is. Met andere woorden: het kind kan zich de aangeleerde normen eigen maken of verinnerlijken. Dit kan een kind doen om verschillende redenen: uit angst
voor straf, uit angst voor verlies van affectie van de ouder(s) of vanuit identificatie met de ouder(s):
‘Papa doet dit, dus doe ik het ook!’ Soms gaan ze door met dingen die niet mogen, of schuiven ze de
schuld op iets of iemand anders. Het is belangrijk om dit te herkennen. Anders loop je de kans een
kind als ‘stiekem’ of ‘slecht luisterend’ te beoordelen.
Kinderen van deze leeftijd zijn ook in staat te leren los te komen van de neiging om toe te geven aan
iedere prikkel tot behoeftebevrediging. Ze leren deze behoeftebevrediging uit te stellen en zichzelf
op dit punt te beheersen.
Op het gebied van gewetensontwikkeling en moraal spelen fantasie en werkelijkheid ook een rol. Het
kind kan fantasie gebruiken om onder lastige consequenties uit te komen: zo kan een mooi potlood
dat hij/zij van iemand anders gepakt heeft ‘gewoon op de grond hebben gelegen’. Als leraar kun je
aangeven dat het kind liegt, maar het ligt meer voor de hand dat je het kind leert dat het hier ook op
een andere manier mee om kan gaan.
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Gedragsproblemen
In deze fase kom je ook gedragsproblemen tegen. Vooral in de vorm van aanpassings- en leerproblemen. Het kind kan de ouder/leraar in een (over)verzorgende rol gaan manipuleren en provocerend
gedrag gaan vertonen. De drie rollen van de dramadriehoek ‘slachtoffer, aanklager, redder’ (zie toelichting hieronder) worden vaak gebruikt. Psychologische ‘spelletjes’ in deze fase zijn: ‘Ik weet het
beter, ga weg’, ‘Laat me alleen’, ergeren, ongevraagd advies geven, drammen hoe/wanneer iets moet/
zal gebeuren.
De Dramadriehoek (uit TA)
De Dramadriehoek is een vorm van sociaal ‘spel’ waarbij de uitkomst nooit positief is. De drie rollen kunnen
door iedereen ingenomen worden en vaak wisselen
de personen ook van rol. Hierdoor kan ‘het drama’ erg
lang doorgaan.
Hieronder vind je de uitleg, met een voorbeeld.

Rol en kenmerken

Typische uitspraken

Het Slachtoffer
–– Ziet zichzelf als niet-OK, de ander als OK.
–– Onderschat zichzelf en overschat de ander.
–– Klaagt zonder verantwoordelijkheid te nemen.
–– Houdt zich onnodig afhankelijk.

Ik weet het niet/kan het niet/snap het niet…
Arme ik, zorg voor mij…
Raden maar…
Ja, maar…
Pak me dan als je kan…
Stank voor dank…

De Aanklager
–– Ziet zichzelf als OK, de ander als niet-OK.
–– Geeft zichzelf het recht of de plicht de ander te
beschuldigen of te verwijten.
–– Is kwaad zonder positieve inzet om te veranderen.

Nu heb ik je…
Als jij/de wereld anders was…
Ik heb je gewaarschuwd…
Als je niet doet, wat ik zeg…
Aan jou heb ik ook niks…
Je bent een slechte leraar…

De Redder
–– Ziet zichzelf als OK, de ander als niet-OK.
–– Overschat zichzelf en onderschat het slachtoffer (=
hulpeloos).
–– Geeft zichzelf het recht of de plicht te redden.
–– Biedt hulp die de ander afhankelijk houdt.

Ik probeer je alleen maar te helpen…
Bij de psycholoog…
Waarom doe je niet…
Wat moest je zonder mij…
Het is in je eigen belang…
Laat mij het maar doen…

Een voorbeeld
Dialoog

Rol

Leraar: ‘Yilmaz, wil je even je stoel rechtzetten?’

Neutraal

Leerling: ’Ja, maar ik zit altijd zo…’

Aanklager

Leraar: ‘Ja en daar heb ik altijd last van.’

Aanklager

Leerling: ‘Ik krijg ook altijd de schuld.’

Slachtoffer

Leraar: ‘Zo bedoel ik het ook weer niet.’

Redder

Leerling: ‘Maar u zegt het wel zo.’

Aanklager

Vermoedelijk herken je soortgelijke situaties. De Dramadriehoek is daarom een uitstekend model
om zelf te hanteren, maar ook om met de leerlingen inzichtelijk te krijgen wat er kan gebeuren in
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Binnen de culturele diversiteit vind je ook verschillende opvattingen
en gebruiken op het gebied van levensbeschouwing en religie.
Daarom besteedt deze uitgave ook hier uitgebreid aandacht aan.
Dit boek richt zich op de ontwikkeling van kennis en inzicht, maar
niet in de laatste plaats ook op de vaardigheden en jouw houding
in relatie tot intercultureel en interreligieus onderwijs. Feiten en
gegevens worden afgewisseld met opdrachten die je uitdagen om
te reflecteren op je eigen houding en visie op cultuur en religie in
relatie met het onderwijs.
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De school van vandaag de dag staat midden in de Nederlandse
samenleving waarin mensen de meest uiteenlopende culturele
achtergronden kunnen hebben. Op veel scholen kom je deze
culturele diversiteit ook tegen in de klassen zelf. Als (aankomend)
leraar of lerares zul je geholpen zijn met kennis en inzicht in deze
verschillende culturen. Dit boek geeft een inleiding in het ontstaan
van de huidige multiculturele samenleving en plaatst het onderwijs daarmee in verband. Vanuit dit kader kom je in aanraking met
theorie en opdrachten die een hulp zullen zijn voor toepassing in je
eigen onderwijs in de klas.
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