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Onderzoeksonderwerp
Dit onderzoek focust zich op de culturele diversiteit binnen het middelbaar onderwijs 
in de Randstad, specifiek tijdens de lessen beeldende vorming / kunst / CKV in de 
onderbouw. Vanaf een jaar of twaalf gaan kinderen hun eigen identiteit vormen1 en 
dit doen ze aan de hand van wat ze zien en meemaken. In ons huidige onderwijs zijn 
veel leerlingen echter niet meer helemaal ‘Hollands’ van achtergrond, maar hebben 
ze steeds vaker ouders vanuit andere en niet-Westerse landen2. Dit zorgt voor een 
andere opvoeding en daarmee ook een ander referentiekader. Het kunstonderwijs op 
dit moment is echter, voor zover in dit onderzoek gebleken is, nog steeds erg Westen-
georiënteerd. Door deze diversiteit in culturen niet te behandelen, ontnemen wij als 
onderwijs onze leerlingen een deel van hun referentiekader waarmee zij zich kunnen 
vormen en ontwikkelen. Daarnaast bereiden we de leerlingen met een ‘Hollandse’ 
achtergrond op deze manier ook niet goed voor op het samen leven met mensen 
met andere visies, gebruiken en waarden. Daarom wordt er in dit onderzoek gekeken 
hoe het er nu voor staat met de culturele diversiteit binnen de onderbouw van het 
voortgezet onderwijs en hoe er binnen de lessen beeldende vorming / kunst ruimte 
gegeven kan worden om hier meer aandacht aan te besteden en de leerlingen meer mee 
te geven dan de ‘westerse canon’, voor herkenning en bewustwording.
Aan het eind van het onderzoek zal er een magazine gevormd zijn met bijbehorende 
digitale platforms die te gebruiken zijn door docenten om aan de slag te gaan met de 
culturele diversiteit in de kunstlessen.

Zoals hierboven te zien is, staan woorden als ‘Hollands’ en ‘Westerse canon’ tussen 
haakjes. Dit zal door het hele onderzoek terugkomen, aangezien dit termen zijn met 
een culturele lading. In het eerste hoofdstuk, omtrent terminologie, is een uitgebreide 
begrippenlijst opgenomen met tekst en uitleg bij de in dit onderzoek gebruikte termen.

Motivatie
Vanuit mijn stages en mijn werk heb ik gemerkt dat er in ieder gebied een ander soort 
leerlingen op school zit en dat ook binnen de klas de verschillen, cultureel, heel groot 
kunnen zijn. Hoe je daar als docent mee om gaat, is iedere keer weer zoeken. Echter, 
op scholen in de Randstad ontmoeten leerlingen met diverse culturele achtergronden 
elkaar steeds vaker3 en vaak is de helft of meer van de leerlingen van niet-westerse 
komaf. Toch loop ik er telkens tegen aan dat er nauwelijks aandacht besteed wordt 
aan niet-westerse kunst en cultuur en er weinig tot geen intercultureel lesmateriaal 
voorhanden is. Is dat niet vreemd? Loop je zo niet het risico aansluiting bij leerlingen te 
verliezen? Dit terwijl de multiculturele samenleving een feit is. Namen als Mohammed, 
Adil, Mira en Fatma zijn niet meer weg te denken van de hedendaagse klassenlijsten. 
De verschillende culturele achtergronden die leerlingen met zich meebrengen vormen 
samen een enorme rijkdom aan (kunst-)geschiedenis. Daar zou je in je lessen aandacht 
aan kunnen besteden, ook op ‘witte’ scholen. Ook ‘blanke’, ‘autochtone’ leerlingen 
moeten voorbereid worden op deelname aan onze multiculturele maatschappij. Het 
opdoen van kennis en ervaring met andere culturen draagt bij aan meer wederzijds 
begrip en kan de sociale cohesie vergroten. Om de aansluiting bij de leerlingen 
niet te verliezen, moet het kunstonderwijs zich aanpassen aan de veranderende 
leerlingenpopulatie.

Aangezien onderwijs bijdraagt aan de overdracht van cultuur is het heel erg belangrijk 
om goed te kijken op welke manier dit gedaan wordt. Wordt er een nadruk gelegd 
op een dominante cultuur? Of, is er ruimte om de culturele diversiteit naar voren te 
laten komen? Door juist de verbinding tussen de twee te zoeken, leert iedereen het 
meest. Vooral omdat de leerlingen, met name in de onderbouw, heel erg aan het 
zoeken zijn naar en bezig zijn met het vormen van hun identiteit4. Dat hoort bij de 
ontwikkelingsfase waarin ze verkeren. Deze zoektocht brengt vaak veel onzekerheid 
en verwarring met zich mee. Door ingangen te geven in de (kunst)geschiedenis en 
verhalen uit verschillende landen van herkomst van de ouders, zou je het inzicht in de 
soms zo verwarrende eigen persoonlijkheid kunnen vergroten.



Daarnaast is ook de globalisering, of ‘mondialisering’, een reden om in het 
kunstonderwijs stil te staan bij andere culturen. Autonome kunst is niet meer alleen 
een ‘westerse’ aangelegenheid: kunstenaars uit de hele wereld doen mee. Tegelijkertijd 
wakkert mondialisering de angst aan dat de eigen identiteit zal verdwijnen in het 
grote geheel waar we zelf zo weinig grip op hebben. Het onbekende is beangstigend 
en als hier geen aandacht aan besteed wordt, is de kans groot dat generalisaties en 
stereotyperingen aan beide kanten van het spectrum de boventoon gaan voeren en de 
angst en haat jegens elkaar enkel aanwakkeren. 

Ik vind dat je als docent een opvoedkundige en verantwoordelijke taak hebt naar de 
leerlingen toe. Als docent ben je onderdeel van hun vorming en zo zouden we ons ook 
op moeten stellen. Je bereidt ze namelijk voor op deelname aan de (cultureel diverse) 
maatschappij. Het is pedagogisch onverantwoord om andere culturen en hun invloed 
niet te benoemen. De samenleving is niet meer homogeen, de wereld is aan het 
veranderen en daar moeten we op in spelen, zeker in het onderwijs. We moeten onze 
leerlingen op de hedendaagse samenleving voorbereiden en zoals Zinzi Rozema in haar 
pleidooi in ‘Kunstzone’ (2008) benoemt: “Het Nederland van nu is het land van Ot en 
Ali”. 

Het onderzoek heeft een beschrijvend en adviserend doel en is in samenwerking met 
referent Zinzi Rozema, docent kunst op het Gregorius College te Utrecht, gedaan. 
De onderzoeksvraag en bijbehorende deelvragen waarmee dit onderzoek gedaan is zijn 
de volgende: 

Op welke manier kunnen kunstdocenten binnen hun vak de culturele diversiteit 
ondersteunen en onderzoeken met de leerlingen in de onderbouw van het 
voortgezet onderwijs in de Randstad?

o Welke terminologie is bruikbaar bij het thema ‘Culturele diversiteit’? 
o Wat is culturele diversiteit en hoe ziet dit er uit in de onderbouw van het    
  voortgezet onderwijs in de Randstad van Nederland?
o Hoe kun je als kunstdocent omgaan met culturele diversiteit binnen je klas?
o Op welke manier kan kunst een rol spelen in het bespreekbaar maken van       
  verschillende culturen, delicate onderwerpen of kunstwerken?
o Hoe kan culturele diversiteit bekeken en onderzocht worden binnen een 
  opdracht/lessenreeks?
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Verantwoording & afbakening
Zoals eerder genoemd, ligt de focus van dit onderzoek op leerlingen in de kunstlessen in 
de onderbouw van het middelbaar onderwijs in de Randstad.

De Randstad: Ik ben hier zelf werkzaam (Comenius College te Hilversum) en heb hier 
ook meerdere stages gelopen (Utrecht en Amersfoort) of ken hier docenten (Rotterdam 
en Leiden) waar ik regelmatig verhalen van hoor. Ik zou graag deze eigen voorkennis en 
ervaring naast de ervaring van anderen in deze regio willen leggen om zo van elkaar te 
kunnen leren en de kennis weer door te kunnen geven. Daarnaast hebben we met name 
in de Randstad een sterke culturele diversiteit5 en is het hier het meest essentieel om 
stil te staan bij de verschillende achtergronden en hoe we omgaan met deze diversiteit 
aan leerlingen. 

De kunstlessen: Ik ben zelf docent kunst, waardoor kunst en cultuur mijn vakgebied 
zijn. Hier heb ik expertise en kan ik vakinhoudelijk beter beoordelen hoe de lessen 
eruitzien en er naar mijn idee uit zouden moeten zien. Voor andere vakken kan ik 
dit niet goed beoordelen. Daarnaast is dit een van de vakken (naast bijvoorbeeld 
geschiedenis en maatschappijleer) waar er juist ruimte geboden kan worden aan een 
breed scala aan culturen, achtergronden en kunstvormen en hierover ook met leerlingen 
in gesprek kunt gaan. 

De onderbouw: Volgens de theorie van Erik H. Erikson6 zitten kinderen van twaalf tot 
achttien jaar in de fase van ‘Identiteit versus identiteitsverwarring’. Dit betekent dat het 



lichaam zich drastisch gaat ontwikkelen en de hormonen gaan rommelen. In deze tijd is 
het leven voor de kinderen vaak onoverzichtelijk en zijn ze erg op zoek naar wat er wel 
en niet bij hen past. 
Susan Harter7 voegt daar aan toe dat kinderen, of adolescenten, in deze periode ook 
hun zelfwaardering opbouwen en dat het belangrijk is voor de verdere ontwikkeling en 
het latere leven dat deze zelfwaardering positief is. Vaak is er echter in het begin van 
de adolescentie vrijwel altijd een daling van de zelfwaardering te zien, die gepaard gaat 
met veel onzekerheid. Deze zelfwaardering neemt geleidelijk weer toe. In de laatste 
paar jaren van de adolescentie is er een stabilisering te zien in zelfwaardering, kracht 
van de eigen identiteit en de zelfkennis. 

Om de leerlingen te helpen bij hun identiteitsvorming en ze te ondersteunen in de 
verwarring en onzekerheid, lijkt het mij daarom het meest logisch om de focus op eigen 
en andermans achtergrond in de onderbouw te leggen. Zo komt er een goede basis voor 
de eigen identiteit, maar ook voor het latere omgaan met anderen als de leerlingen weer 
wat sterker in hun schoenen staan. 
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Onderzoeksmethode
In dit onderzoek is een breed scala aan bronnen gebruikt, waaronder een Wereldrapport 
van UNESCO, onderzoeken van het SLO, Tedtalks en diverse artikelen uit kranten, 
magazines en educatieve bladen. Daarnaast is er onderzoek gedaan in het vakgebied 
door middel van interviews met docenten op verschillende scholen in Utrecht; ITHAKA 
(ISK), International School, St Bonifatiuscollege en het Gregorius College. Ook zijn er 
interviews afgenomen bij het Tropenmuseum, en de HKU.
De scholen die hebben meegewerkt aan dit onderzoek bevinden zich allemaal in Utrecht. 
Verschillende scholen in de rest van de Randstad zijn wel benaderd, maar konden door 
uiteenlopende redenen niet bijdragen aan dit onderzoek. Hierdoor lijkt er een enigszins 
eenzijdig beeld te ontstaan, wat niet compleet tegen te spreken is. De docenten hebben 
echter vaak op meerdere scholen in verschillende steden gewerkt en praten vanuit hun 
complete ervaring, die daardoor niet plaatsgebonden is. 

Door deze verschillende bronnen te gebruiken (vanuit overheid, onderwijs, psychologie 
en persoonlijke ervaringen) wordt er geprobeerd een zo breed mogelijke basis te 
creëren van waaruit goed beargumenteerde conclusies getrokken kunnen worden. Door 
zowel rapporten van de overheid en kennis uit het onderwijs naast elkaar te leggen, kan 
er goed gekeken worden naar de plannen en visies en de uitwerking hiervan omtrent 
culturele diversiteit in het onderwijs. Daarnaast is het een poging het kwetsbare 
onderwerp van cultuur en de omgang hiermee zo compleet en eerlijk mogelijk te 
benaderen en behandelen. 

De theoretische bronnen en het veldwerk zijn met elkaar gecombineerd om zowel de 
ideeën als de uitwerking in de praktijk in beeld te krijgen en de verschillende expertise 
op dit gebied te kunnen combineren tot een coherent geheel waar alle kunstdocenten 
gebruik van kunnen maken. Zo ontstaat er een overzichtelijke bron met informatie en 
bruikbare voorbeelden en opdrachten voor in de klas. Op deze manier ontstaat er geen 
extra werkdruk voor de docenten omdat ze geen experts hoeven te zijn, maar gebruik 
kunnen maken van al aanwezige kennis vanuit dit onderzoek en via de voorbeelden en 
opdrachten van de kennis van hun eigen leerlingen.

Verantwoording eindproduct
Het eindproduct zal bestaan uit een tweetal magazines, ‘Open Up’ Kunst van de wereld 
& De wereld van kunst, samen met een Facebookpagina en een Website. De magazines 
en de informatie over de digitale platforms is aan het eind van het onderzoek, in de 
bijlage, te vinden.
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Het magazine en de digitale platforms hebben als doel om ‘aanknopingspunten’ te 
bieden aan de docenten en hun leerlingen. Het magazine bevat vijftien voorbeelden van 
(hedendaagse) niet-Westerse kunstenaars die gebruikt kunnen worden in bestaande 
of nieuwe opdrachten. Op deze manier kan de kennis van kunst en cultuur uitgebreid 
worden tot een meer globaal niveau. Zo kunnen zowel allochtone als autochtone 
leerlingen deze culturele rijkdom onderzoeken en eigen maken. Het is in eerste instantie 
bedoeld voor de onderbouw van de middelbare school, maar kan door iedere docent 
gebruikt worden om meer variatie aan te brengen in eigen lessen. Eens in het halfjaar 
zal er een nieuw Open Up Magazine (1.0) geüpload worden  om weer nieuwe input te 
geven.

Er is voor de vorm van een magazine gekozen naar aanleiding van een magazine al 
bestaand magazine wat ik zelf graag lees: PANTA8. Een magazine over ‘Cultural Activism 
& Artivism’. Oftewel, een magazine met veel diverse kunstenaars, muzikanten en 
projecten. Het doel van PANTA is onderzoeken en ontdekken en het verspreiden van de 
opgedane kennis en gevonden kunstenaars. 
Daarnaast is een magazine, of een ‘glossy’ iets moois om door te bladeren, om in te 
kijken, om af en toe wat uit te lezen of te gebruiken en dat is precies de bedoeling van 
de Open Up magazines; het is interessant om in te kijken en af en toe kunnen er een of 
meerdere stukjes uit gebruikt worden. Daarnaast blijven docenten en leerlingen kennis 
vergaren en verspreiden. 

De digitale platforms zijn, zoals eerder genoemd een Facebookpagina en een website. 
Deze hebben beide een eigen functie. De facebookpagina van Open Up Magazine is 
bedoelt om een breed publiek aan te spreken door middel van wekelijkse updates (in 
de vorm van berichten over kunstenaars en evenementen) en een verwijzing naar de 
website. De pagina kan gevolgd, geliked en gedeeld worden met collega’s en leerlingen. 
De website is de informatiehouder en uitvalsbasis voor voornamelijk de docenten. Dit 
onderzoek is er te vinden als achtergrondinformatie, maar belangrijker: de verschillende 
uitgaven van Open Up Magazine zijn er te vinden en de docenten kunnen de 
kunstenaars vanuit de magazines en de Facebookpagina aan de hand van categorieën, 
of ‘tags’, opzoeken.
Tot slot is er op de website de pagina ‘Open Up 2.0’ een interactiemogelijkheid; hier 
zijn twee formats (Word en inDesign) te vinden waarmee de docenten zelf een Open 
Up Magazine kunnen vormgeven met eigen gevonden voorbeelden, of voorbeelden die 
de leerlingen aandragen. Hierdoor wordt er op de website zowel een voorzetje als een 
aanmoediging aangeboden om zelf verder te zoeken. Ook voor de leerlingen is dit een 
mooie gelegenheid om bij te dragen aan het maken van een mooi magazine: iets om 
trots op te zijn. Een bron waar eigen gekozen voorbeelden terug te vinden zijn en wat 
daarmee blijk geeft van een bepaalde waardering voor hun inbreng. Dit zal bijdragen 
aan de positieve zelfwaardering en hen allemaal het gevoel geven dat ze gehoord 
worden, dat hun mening gewaardeerd wordt, ongeacht achtergrond. 

Tot slot wordt er op de website aangemoedigd eigen gemaakte magazines door te 
mailen, zodat deze op de website geplaatst kunnen worden. Op deze manier kunnen 
docenten met elkaar een groeiende database creëren en onderhouden waar uiteindelijk 
iedereen van profiteert. Zo kunnen we met elkaar het kunstonderwijs verbeteren en 
versterken voor alle leerlingen. 

R. Kohnstamm, ‘Kleine ontwikkelingspsychologie III. De puberjaren’, Houten 2009. P 63 – 69.
  Volksgezondheidszorg, Bevolking> Regionaal en internationaal> Etniciteit, tabellen op 

  overheidswebsite (2013) <https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/bevolking/regionaal 
 internationaal/etniciteit#node-niet-westerse-allochtonen-gemeente> (22 april 2017).

  Volksgezondheidszorg 2013 (zie noot 2).
  Kohnstamm 2009 (zie noot 1) P 63 – 69.
  Volksgezondheidszorg 2013 (zie noot 2).
  Kohnstamm 2009 (zie noot 1) P 63 – 69.
  Kohnstamm 2009 (zie noot 1) P 63 – 69.
  PANTA, website van het magazine. <http://www.pantamagazine.com/> (22 april 2017).
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Onderzoek



Turkse tegel



Terminologie rondom culturele diversiteit

Voordat er doorgegaan wordt naar het onderzoek is het belangrijk om even stil te 
staan bij een gevoelig punt dat tijdens het onderzoek heel sterk naar voren kwam: de 
terminologie. Want, hoe worden individuen of groepen binnen de bevolking benoemd? 
Is deze term bruikbaar of zelfs correct? En, hoe wordt er op de term gereageerd? 
Tijdens het onderzoek bleek dat veel van de terminologie rondom cultuur, etniciteit, 
immigratie en de multiculturele samenleving veel meer lading heeft dan soms gedacht, 
of zelfs verwacht, wordt. Het is dan ook belangrijk om duidelijkheid te hebben over 
de gevoeligheden en de ruimte te nemen om een goede uitleg te geven omtrent de 
gebuikte termen.

1�

Welke terminologie is bruikbaar bij het thema ‘culturele diversiteit’?

Gevoeligheden en valkuilen
Termen die te maken hebben met verschillende groepen mensen, etniciteit, cultuur 
en nationaliteit zijn gevoelige bewoordingen die bij diverse personen een hele andere 
betekenis of lading kunnen hebben. Dat is op zich niks geks; binnen een multiculturele 
samenleving zal er altijd sprake zijn van miscommunicatie of conflict door het één te 
bedoelen en volgens een gesprekspartner het andere te zeggen. Het is ook zeker niks 
nieuws. In 2006 werd bijvoorbeeld de benaming ‘Negerzoen’1 verboden . Ook is er al 
een aantal jaar de zogeheten ‘Zwarte-pietendiscussie’2 gaande . Het is dus duidelijk 
dat sommige termen niet meer bruikbaar zijn en niet gewaardeerd worden. Dit soort 
discussies zijn echter wel iets van deze tijd. De termen als ‘neger’, ‘stam’, ‘blank’ zijn 
termen uit ons koloniale geschiedenis. Termen die door de overheersende, Nederlandse, 
machthebbers bedacht en opgelegd werden. Dit soort termen zijn logischerwijs 
kwetsend voor mensen met een etniciteit die gelinkt is aan een slavenverleden3. Ook 
zijn de termen simpelweg ouderwets en wordt het wellicht tijd om ze los te laten. M. 
James zeg het volgende over het gebruik van termen en de lading die ze hebben:

“How to overcome racism, sexism and all the other isms that divide us? Well for one, saying 
these isms are dividing us is implying that we are equally to blame for the division. What is 
happening is one group using social, economic and political policies to separate themselves 
from others, not always deliberately. It’s not for the black person to be more open-minded. 

It’s for the white person to be less racist and more inclusive.”4

- M. James

Het niet bruikbaar zijn van termen is in dit onderzoek ook naar voren gekomen. Het 
onderzoek kijkt namelijk naar de verschillende culturele achtergronden van de leerlingen 
in de klas en hoe docenten hier op in kunnen spelen. De verschillende achtergronden 
betekenen echter niet dat deze leerlingen per definitie ‘allochtoon’ zijn. Een tweede, of 
derde, generatie ‘Turk’ of ‘Ghanees’ is wat betreft nationaliteit gewoon een ‘autochtone’ 
Nederlander. Ook de termen ‘Turk’ en ‘Ghanees’ zijn vreemd, want binnen een land 
zijn er al zoveel verschillende gebieden en mensen dat de achtergrond van iemand uit 
bijvoorbeeld Turkije veel meer bevat dan het ‘turk-zijn’. Deze termen hebben daardoor 
geen volledige betekenis en zijn niet meer bruikbaar. Daarnaast worden dergelijke 
termen niet objectief ervaren, maar voelen ze voor de ontvanger als ‘label’, op een 
negatieve manier. En, veel mensen gebruiken de termen ook als label: om de wereld 
begrijpelijker te maken, maar ook om mensen op een bepaalde manier te karakteriseren 
en dat gebeurt vaak niet op de positieve manier5. Het is daarom zoeken naar een goede 
manier om leerlingen met verschillende achtergronden te benoemen, zonder hier de 
leerlingen te kort te doen of ze te labelen. Tatiana Nicolaas, een studente aan de HKU 
heeft dit labelen zelf vaak ervaren en heeft hier geen goede ervaring mee, ze legt uit:

“I don’t like to be called an ‘allochtoon’ or an ‘Antilliaan’, because the Antillen as it was 
don’t even exist anymore: I’m from Bonaire and that is part of the Netherlands, I’m Dutch! 

So it feels like an insult, even though it is seen as an objective term…”6

- T. Nicolaas
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Een ander voorbeeld vanuit dit onderzoek zijn de termen ‘witte’, ‘zwarte’ en ‘gemengde’ 
school’. Deze termen zijn letterlijk heel zwart-wit, maar lijken voor veel mensen ook 
een (negatief) waardeoordeel in zich te dragen. Een van de geïnterviewde docenten 
reageerde fel op de term ‘witte school’. Dit vond zij maar een rare en kortzichtige 
benaming: “Wat een onzin om er op die manier over te praten!”. Eerlijk is eerlijk, ze 
heeft een punt, want een school is gewoon een school, nietwaar? Waarom is het van 
belang om hier zulke termen aan te koppelen? In dit onderzoek zullen deze termen 
echter wel voorkomen, om in het kort de culturele diversiteit binnen de verschillende 
scholen te kunnen benoemen. 
De termen ‘multiculturele samenleving’ en ‘culturele diversiteit’ worden ook vaak 
omstreden. In een interview voor de Volkskrant (1999) Benoemt Kwame Anthony 
Appiah zijn irritatie met deze termen. Appiah stelt dat men het idee heeft dat de 
conflicten binnen de samenleving ontstaan door botsingen van verschillende culturen. 
Hij meent echter dat dit veel te overdreven is en zelfs niet klopt. De verschillen binnen 
één cultuur zijn namelijk vaak groter dan de tegenstellingen met schijnbaar compleet 
andere culturen. Het is dus maar de vraag of de zogenaamde culturele verschillen 
de basis zijn van conflict. Daarnaast stelt Appiah dat we zo graag denken in culturele 
verschillen omdat we eigenlijk heel erg op elkaar lijken en dus de verschillen extra 
willen benoemen: Het ‘narcisme van het kleine verschil’ (Freud). Tot slot willen we graag 
denken in termen als ‘multiculturalisme’ omdat het hoop geeft dat we prima samen 
kunnen wonen en alleen maar elkaar hoeven te leren kennen. Terwijl er veel meer moet 
gebeuren dan enkel te weten van een ander7.

“Het multiculturalisme is een hoopvol verhaal. Het zegt: we hebben onenigheid gehad, 
omdat we elkaar niet begrepen. Het enige dat we dus hoeven doen is elkaar leren kennen.”8  

– K. A. Appiah

Er moet dus meer gebeuren dan elkaar alleen maar leren kennen, zoals K. A. Appiah 
hierboven suggereert. Duidelijk is ook dat er anders gecommuniceerd moet worden. 
Lisa Kleeven, aanstuurster van het educatie team van het Tropenmuseum, geeft aan 
dat als er over verschillende groepen mensen gepraat wordt, men de termen ‘wij’ en 
‘zij’ zo veel mogelijk moet proberen te vermijden. Op deze manier wordt er niet door de 
taal zelf al een kloof gecreëerd. Ook is het verstandig specifieke groepen te benoemen 
met de naam die zij zichzelf gegeven hebben, leg geen nieuwe naam op, maar gebruik 
hun eigen term. Ook vertelt Kleeven dat er af en toe geen andere termen voor handen 
zijn dan generaliserende termen, maar dan nog is er ruimte voor uitleg van de term. 
Daarnaast wordt er bij het Tropenmuseum in het researchcentrum een doorlopend 
onderzoek gedaan naar de gebruikte en bruikbare terminologie9.

Alles bij elkaar genomen is het heel helder dat de huidige terminologie niet altijd de 
juiste of complete lading dekt, als kwetsend ervaren kan worden en vaak voor meer 
kloven en afstandelijkheid zorgt dan nodig. Er moeten dus andere termen gevonden 
en gebruikt worden. Op zijn minst kan er geprobeerd worden op een andere manier te 
communiceren: met minder ‘wij’ en ‘zij’, minder generaliserende termen en meer uitleg 
en context over bedoelingen en lading van de alsnog gebruikte termen. 
Hieronder/hierna staan de meest gebruikte termen vanuit dit onderzoek uitgelegd.
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Definitie van begrippen

Achtergrond

Allochtoon,	
eerste	of	tweede	generatie.	

Authentiek	leren

Autochtoon

Coöperatief	leren	

Creativiteit

Culturele	diversiteit

Culturele	instellingen

Culturele	sensibiliteit

De levenservaring van een mens op het gebied 
van opvoeding, sociaal milieu, cultuur, etniciteit en 
opleiding.10

Een allochtoon is een persoon van wie ten minste 
één ouder in het buitenland is geboren.
Er worden hierbij verschillende onderscheiden 
gemaakt. Allereerst tussen personen die zelf in het 
buitenland zijn geboren (de eerste generatie) en 
personen die in Nederland zijn geboren (de tweede 
generatie). Ook wordt onderscheid gemaakt tussen 
westerse en niet-westerse (Turkije, Afrika, Latijns-
Amerika en Azië) allochtonen.11

Belangrijke kenmerken van authentiek leren zijn: 
verbinding met de leefwereld van de leerlingen, 
relevantie van het leren buiten de school en leren 
door complexe taaksituaties.12

Persoon van wie de beide ouders in Nederland 
zijn geboren, ongeacht het land waar men zelf is 
geboren.13

Coöperatief leren wordt ook wel samenwerkend 
leren genoemd. Bij coöperatief leren gaat het om 
de samenwerking tussen sterkere en zwakkere 
leerlingen. Hierbij is Positieve wederzijdse 
afhankelijkheid, verantwoordelijkheid en directie 
interactie belangrijk.14

Creativiteit is het vermogen om nieuwe dingen te 
bedenken en/of te creëren (binnen de kunstvakken). 
Door creatief denken kunnen originele oplossingen 
en vernieuwende werkwijzen uitgedacht worden. 
Creativiteit kan betrekking hebben op het denken of 
op het doen.15

De verscheidenheid in de samenleving, omgeving, 
school en klas die verwijst naar verschillen in 
cultuur als één van de vele dimensies van interne 
(groeps)verschillen, waarbij cultuur gezien kan 
worden als een ‘dynamisch geheel van denkmodellen 
en gedragspatronen gedeeld door een samenleving, 
gemeenschap of groepering’. Religie, taal en etniciteit 
zijn andere dimensies van interne (groeps)verschillen 
die heel dicht raken aan culturele diversiteit, en in 
relatie met elkaar aan bod kunnen komen.16

Instellingen die actief zijn in beeldende kunst, 
bouwkunst, erfgoed), dans, film, letteren, 
muziek, theater of vormgeving. Hieronder vallen 
bijvoorbeeld musea, archieven, archeologie, 
monumentenzorg, theatergroepen, schouwburgen, 
bibliotheken, filmhuizen, (pop)podia, festivals en 
architectuurcentra.17 

Interesse in andere culturele achtergronden 
en het vermogen om te communiceren met 
andersdenkenden.18
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Culturele	verwarring

Cultuur

Cultuureducatie

Discriminatie

Diversiteit

Docent

Etniciteit

Globalisering

Identiteit

Verwarring op grond van misverstanden en/of 
misinterpretatie omdat vanwege hun verschillende 
culturele achtergronden de gesprekspartners een 
andere betekenis en waarde toekent aan symbolen, 
gedrag, regels, et cetera. Bij gebrek aan context, is 
de overdracht van betekenis niet duidelijk.19

Het geheel aan onderscheidende spirituele, 
materiële, intellectuele en emotionele kenmerken die 
een samenleving of sociale groep karakteriseren en 
die niet alleen kunsten en letteren omvatten, maar 
ook levenswijzen, fundamentele rechten van de 
mens, waardesystemen, tradities en geloven.20

Het doelbewust leren over en door middel van kunst, 
erfgoed en media via gerichte instructie, zowel 
binnen- als buitenschools.21

Het ongelijk behandelen van personen of groepen op 
basis van kenmerken van die personen of groepen 
die in de gegeven situatie niet relevant moeten 
worden geacht.22

De verscheidenheid binnen onze samenleving. Het 
verwijst naar de interne verschillen in een land op 
het gebied van afkomst, sociale klasse, etniciteit, 
religie, taal, geslacht, handicap en seksuele 
oriëntatie.23

In dit onderzoek is dit een docent die les geeft op 
het voortgezet onderwijs in een van de volgende 
beeldende of theoretische kunstvakken: ·Tekenen, 
handvaardigheid, textiel, beeldende vorming, 
kunstgeschiedenis, kunst algemeen en CKV.24

De identificatie van groepen mensen met bepaalde 
groepskenmerken die verwijzen naar een 
gemeenschappelijke geschiedenis, geloof of andere 
culturele aspecten. In veel gevallen verwijst etniciteit 
ook naar een bepaald woongebied. Het is een 
subjectief kenmerk van mensen.25

Letterlijk: verspreid raken over de hele wereld. 
Het heeft betrekking op de vele koppelingen en 
connecties tussen staten en samenlevingen, die 
het wereldsysteem van nu vormen. Het is een 
proces waardoor gebeurtenissen, beslissingen 
en activiteiten in een bepaald deel van de wereld 
belangrijke gevolgen hebben voor individuen en 
gemeenschappen in heel andere delen van de 
wereld. Aardbewoners raken door toenemende 
onderlinge verbondenheid en handel, afhankelijk van 
elkaar.26

Een complex en dynamische samenkomst 
van persoonlijke kenmerken, achtergrond en 
groepskenmerken waar de persoon zich mee 
identificeert. Identiteit wordt gevormd in relatie met 
anderen en is sterk afhankelijk van de levensfase 
waarin iemand verkeert. In sommige aspecten van 
de identiteit onderscheidt een persoon zich, dit zijn 
eigenheden, andere aspecten benadrukken juist dat 
wat er met anderen gedeeld wordt.27
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Intercultureel	onderwijs

Kunstvakken

Leerdoel

Leerling

Leerlingpopulatie

Lesstof/lesinhoud

Migratieachtergrond

Multiculturele	samenleving

Nationale/Westerse	canon

Nationaliteit

Referentiekader

School

Intercultureel onderwijs draait om het aanbieden 
van kennis over en inzicht in eigen en andermans 
culturen, om het bevorderen van een positieve en 
respectvolle houding ten opzichte van verschillen 
en om het aanleren van vaardigheden om in een 
multiculturele samenleving te functioneren.28

In dit onderzoek wordt met deze term de beeldende 
en theoretische kunstvakken bedoeld: Tekenen, 
handvaardigheid, textiel, beeldende vorming, 
kunstgeschiedenis, kunst algemeen en CKV. 29

Een leerdoel is het beoogde resultaat van 
onderwijsleeractiviteiten.30

In dit onderzoek wordt een leerling in de onderbouw 
van het voortgezet onderwijs bedoeld.31 

Een verzameling van eenheden die op hetzelfde 
ogenblik een welomschreven ruimte bezetten, en 
aldus gescheiden zijn van andere populaties. In dit 
geval de leerlingen binnen een school.32

De inhoud van de les: de kennis en vaardigheden die 
binnen een les aan bod komen/ zijn gekomen.33

Migratie is een Verhuizing van personen naar een 
ander woonadres in binnen- of buitenland.34 In het 
geval van een migratieachtergond wordt er in dit 
onderzoek gedoeld op personen die zelf vanuit het 
buitenland naar Nederland zijn gekomen, of waarvan 
de ouders (of eventueel grootouders) geïmmigreerd 
zijn. Een migratieachtergrond impliceert daarmee 
ook een mogelijke andere culturele achtergrond dan 
de Nederlandse.35

Samenleving waarbinnen verschillende 
bevolkingsgroepen met tal van verschillende culturele 
en etnische achtergronden samenleven en waarin zij 
elkaar wederzijds cultureel zouden beïnvloeden, zo 
dat er geen sprake meer zou zijn van een dominante 
autochtone cultuur.36

Een canon is een verzameling van werken die 
binnen een bepaald gebied als waardevol worden 
beschouwd. In de kunstvakken in Nederland is er 
vanuit de exameneisen duidelijk op te maken welke 
periodes, gebieden en soorten kunst als belangrijk 
worden gezien. Dit is allemaal op het Westen (West-
Europa en Noord-Amerika) gericht.37

Nationaliteit verwijst naar de herkomst van mensen 
gekoppeld aan het officiële burgerschap van een 
bepaalde staat.38

Een uit ervaringen voortvloeiend geheel 
van waarden, normen, overtuigingen en 
vanzelfsprekendheden, op grond waarvan de persoon 
waarneemt, oordeelt en handelt.39

In dit onderzoek wordt met deze term een 
middelbare school in de Randstad van Nederland 
bedoelt.40
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Stereotype

Straatcultuur

Taboe

Thuiscultuur

Universele	waarden

Vooroordeel

Voortgezet	onderwijs/	
onderwijs

Waarden	en	normen

Witte,	zwarte/	gemengde	
scholen

Stereotypen zijn opvattingen die men heeft 
over een groep en die men vervolgens van 
toepassing verklaart op (vrijwel) alle leden van 
die groep. Alle personen worden op grond van hun 
groepslidmaatschap geacht bepaalde kenmerken 
te hebben, ongeacht de feitelijke variatie in die 
groep. Stereotypen versimpelen de wereld, omdat 
waarnemingen in (sociale) categorieën worden 
ingedeeld.41

Het geheel aan onderscheidende spirituele, 
materiële, intellectuele en emotionele kenmerken 
die een sociale groep buiten school en thuis, dus op 
straat, karakteriseren.42 (zie definitie van ‘Cultuur’)

Een taboe is een onderwerp, thema of een 
handeling die als ongepast wordt gezien binnen een 
bepaalde context. Wat precies een taboe is, kan 
nogal per cultuur verschillen. Schending van een 
taboe leidt echter in iedere cultuur doorgaans tot 
reputatieschade.43

Het geheel aan onderscheidende spirituele, 
materiële, intellectuele en emotionele kenmerken die 
de mensen bij een persoon thuis karakteriseren en 
met elkaar delen.44 (zie definitie van ‘Cultuur’)

Algemeen erkende normen en waarden, 
onafhankelijk van enige cultuur, religie of filosofie.  
(zoals geluk, liefde, vrede, vrijheid, respect, 
rechtvaardigheid en gelijkheid).45

Een vooroordeel is een negatieve attitude die men 
heeft ten opzichte van een bepaalde sociale groep, 
of ten opzichte van individuele leden van die groep. 
Vooroordelen berusten op (negatieve) stereotypen.46 

Voortgezet onderwijs omvat het voorbereidend 
wetenschappelijk onderwijs (vwo), het hoger 
algemeen voortgezet onderwijs (havo), het 
voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) 
en het praktijkonderwijs. In dit onderzoek wordt 
met deze term de onderbouw van het voortgezet 
onderwijs (op alle niveaus) bedoeld.47

Een waarde is een betekenis gevend ideaal; een 
overtuiging over wat nagestreefd wordt of zou 
moeten worden. Hieruit vloeien Normen voort: 
(gedrags)regels die er voor moeten zorgen dat de 
waarde nagestreefd en bereikt wordt.48

Er is sprake van een witte school als meer dan 
60% van de leerlingen van autochtone afkomst 
is. Het lijkt daarom logisch om te spreken van 
een zwarte school als meer dan 60% van de 
leerlingen van niet-westerse allochtone afkomst is. 
In het tussenliggende gebied is er sprake van een 
gemengde school.49
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Culturele diversiteit in het onderwijs

Allereerst, wat is praktisch gezien die culturele diversiteit waar de hele tijd over 
gesproken wordt? 
Nederland telt ruim 17 miljoen inwoners, waarvan er een dikke 1,8 miljoen daar 
niet geboren zijn. Ruim één op de tien inwoners is dus buiten Nederland geboren. 
Dit betekent dat er 1,8 miljoen mensen zijn met een andere achtergrond dan een 
Nederlandse en een andere cultuur en etniciteit met zich meenemen. Vanaf 1996 steeg 
het aantal ‘allochtonen’ met ruim een half miljoen. Een grote toename is toe te kennen 
aan Oost-Europa en, de vluchtelingen vanuit Afghanistan, en nog recenter, Syrië. Bij 
vrijwel alle nationaliteiten was echter sprake van een toename van immigranten1. 

 
Visualisatie van percentages ‘allochtonen’ onder de inwoners in Nederland in 20142.

Hieronder wordt verder ingegaan op de vraag: Wat is culturele diversiteit? Daarna wordt 
gekeken naar waarom het van belang is hier in het voortgezet onderwijs op in te gaan 
en hoe dit al gedaan wordt.

Wat is culturele diversiteit en hoe ziet dit er uit in de onderbouw van het 
voortgezet onderwijs in de Randstad?

Culturele diversiteit
Hierboven wordt culturele diversiteit op de volgende manier uitgelegd: “De 
verscheidenheid in de samenleving, omgeving, school en klas die verwijst naar 
verschillen in cultuur als één van de vele dimensies van interne (groeps)verschillen, 
waarbij cultuur gezien kan worden als een ‘dynamisch geheel van denkmodellen en 
gedragspatronen gedeeld door een samenleving, gemeenschap of groepering’. Religie, 
taal en etniciteit zijn andere dimensies van interne (groeps)verschillen die heel dicht 
raken aan culturele diversiteit, en in relatie met elkaar aan bod kunnen komen.”  

Los van de in dit onderzoek gehandhaafde definitie worden er in de literatuur over 
diversiteit verschillende begrippen gebruikt, soms voor dezelfde concepten. Zo omvatten 
de begrippen diversiteit, verscheidenheid en pluriformiteit ongeveer hetzelfde concept. 
Culturele diversiteit is de verscheidenheid in onze samenleving die verwijst naar één 
van de vele dimensies van interne verschillen in een land, in dit geval de verschillen 
in cultuur. Dit is een dynamische samenkomst van verschillende gedragspatronen 
(omgangsvormen) en denkmodellen (taal, symbolen, opvattingen, waarden en normen).3
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De verscheidenheid aan culturen sluit aan bij de identiteit van de populatie en er zijn 
dan ook verschillende mogelijkheden tot identificatie. Er is functionele identificatie: 
verbinding tussen mensen die functioneel met elkaar te maken hebben, bijvoorbeeld 
als collega’s, leerlingen op een school en leden van verenigingen. Daarnaast is er 
normatieve identificatie: hier gaat het om het morele referentiekader dat gedeeld 
word door de leden van een groep. Tot slot is er emotionele identificatie: de 
emotionele saamhorigheid en verbondenheid die leden van een groep ervaren.4 

Binnen een multiculturele samenleving zijn er daarom een heleboel mogelijkheden 
om te identificeren met een bepaalde groep of cultuur. Sommige mensen zullen zich 
grotendeels voegen naar één cultuur of groep, terwijl anderen kiezen voor dualiteit of 
zelfs een eigen mengvorm tot stand brengen.5

Het is dus duidelijk dat er meer mogelijkheden zijn tot identificatie binnen de culturele 
diversiteit. Dat cultuur en de diversiteit aan culturen gezien wordt als vloeibaar en 
mengbaar is echter een vrij nieuwe gedachte. In de 20e eeuw heeft het bijna 70 
jaar geduurd voordat culturen langzaam gezien werden als veranderende entiteiten. 
Daarvoor werden ze geacht onveranderlijk te zijn, waarbij de inhoud door de generaties 
heen werd overgedragen via onderwijs, inwijdingspraktijken en verhalen.6 Nu zijn we 
op het punt dat we cultuur steeds meer gaan zien als een proces waarin samenlevingen 
evolueren en zich ontwikkelen naar omstandigheden en omgeving. Het spreken 
over culturele verschillen is dan wellicht ook niet meer helemaal op zijn plaats. Het 
concept ‘verschil’ geeft namelijk de bijzondere dynamiek binnen een cultuur weer: het 
veranderlijke karakter naast het feit dat de cultuur een bepaalde eigenheid behoudt 
waarmee het te onderscheiden is. Dit ‘verschil’ binnen een cultuur is een bewijs van 
het evolueren van de erfenis en de mensen, wat vooral gezien moet worden als een 
doorlopend project van de toekomst.7

Het spreken van culturele diversiteit moet dan ook een duidelijke kanttekening krijgen. 
Dat er culturele diversiteit is binnen de Nederlandse samenleving is boven alles een feit: 
er is een breed scala aan verschillende culturen, die onderscheiden kunnen worden op 
basis van etnografie, sociale codes en waarden en normen.
Echter, door te spreken over enkel de verschillen en door deze verschillen te zien als 
breuklijnen tussen culturen, negeert men de poreusheid van culturele grenzen en de 
veranderlijkheid van de cultuur. Het is essentieel om in het achterhoofd te houden 
dat culturen zich blijven vernieuwen en dat de individuen binnen een cultuur bezitten 
over een groot creatief vermogen zichzelf opnieuw uit te vinden. Culturen staan, net 
als mensen, in relatie tot elkaar.8 In dit kader is het ook bijzonder om te zien hoe Lisa 
Kleeven, educator van het Tropenmuseum, kijkt naar de Nederlandse cultuur:

“Het interessante is dat er binnen de Nederlandse cultuur, en binnen de cultuur van 
allerlei ‘Nederlandse’ kinderen, een heleboel elementen zitten van andere culturen. Denk 
aan gerechten die we eten, muziek die we luisteren, of typische dingen als de tulp en de 
aardappel, die niet eens uit Nederland komen van oorsprong. Het is belangrijk dat je de 
culturele diversiteit breder ziet dan etniciteit. En, dus ook nadenkt over wat cultuur is.”9 

- L. Kleeven

Deze quote geeft goed weer dat culturen veranderlijk zijn en, inderdaad, in relatie staan 
met elkaar en zich op steeds nieuwe wijze tot elkaar verhouden door de tijd heen. Een 
ander mooi voorbeeld is dat er op de ‘International Schools’ binnen Nederland niet 
gesproken wordt over culturele diversiteit, maar dat zij hun hele onderwijs stoelen op 
de term ‘International Mindedness’: een mindset die ontwikkeld wordt bij de leerlingen 
waarbij alle culturen en achtergronden omvat worden en samen worden gebracht. In 
hun visie sta je hierdoor uiteindelijk individueel en samen sterker in de wereld. Ze leiden 
de leerlingen op tot ‘global citizens’.10

Het mag dus duidelijk wezen dat culturele diversiteit er simpelweg is en dat de toekomst 
van onze multiculturele samenleving open ligt. Nederland heeft altijd al goederen en 
gebruiken uit het buitenland overgenomen en migranten en hun cultuur zijn hoe dan ook 
al deel gaan uitmaken van de Nederlandse samenleving.11 Het is daarom belangrijk te 
kijken naar de overeenkomsten en mogelijkheid tot samen leven zonder harde grenzen 
te stellen. Die grenzen zijn er ten slotte niet of zijn bijzonder flexibel en veranderlijk. We 
staan allemaal in relatie tot elkaar, ongeacht onze achtergrond.
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Het is belangrijk om stil te staan bij het feit dat we niet op een eilandje leven. Sterker 
nog, door globalisering, massaconsumptie, televisie en internet staan we in contact met 
de hele wereld. We zijn wereldburgers geworden. Het straatbeeld is door de processen 
van migratie veranderd en we leven in een multiculturele samenleving. Dit is terug te 
zien op alle vlakken: etnisch, taalkundig, cultureel en religieus.12

De vraag of ons onderwijs dan nog wel aansluit bij de leerlingen en de doelen die 
we voor hen nastreven, wordt steeds vaker gesteld. Onderwijs wordt gewoonlijk 
beschouwd als kennisoverdracht en de ontwikkeling van sociale vaardigheden en 
gedragsvaardigheden. Onderwijs gaat echter ook over overdracht van waarden en 
normen. Het spreekt daarbij voor zich dat beleid op educatief gebied van grote invloed 
is op de bloei of verval van culturele diversiteit. In een multiculturele samenleving, 
die steeds complexer wordt, lijkt het niet meer dan logisch dat het onderwijs helpt 
interculturele bekwaamheden te verwerven die de nieuwe generaties in staat stellen 
samen te leven met, en niet ondanks, onze culturele verschillen.13 Daarnaast draagt 
onderwijs bij aan de overdacht van cultuur. Met de diversiteit in Nederland is dan de 
verbinding maken tussen de nationale canon en de rijkdom aan andere culturele en 
kunstzinnige geschiedenis van groot belang. Docenten kunnen hier een rol in spelen 
door naast de ‘vensters’ die de canon biedt op de Nederlandse geschiedenis, ook 
historische deuren van andere landen te openen.14

Als we dit willen bewerkstellingen, moet het lesaanbod aansluiten op de actuele 
leefwereld en de huidige leerlingenpopulatie en moet het kinderen en jongeren 
voorbereiden op een cultureel gelaagde samenleving. Oftewel, het onderwijs moet de 
blik op kunst en cultuur verbreden.15 Of zoals Zinzi Rozema het sterk verwoordde: ‘Het 
huidige kunstonderwijs moet op de schop”.16

“Het besef dat ieder mens een ander cultureel bewustzijn heeft, een andere kijk op het leven, 
is voor een democratie van levensbelang. Leren te begrijpen dat je een ander niet begrijpt, 
en dat dit geen reden is tot paniek, is een vermogen dat in het kunst- en cultuuronderwijs 
thuishoort en dat wezenlijk lijkt te zijn voor een open blik en een open samenleving.”17

 - AHK (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten)

Bij de AHK is het besef er al dat het belangrijk is dat men kan omgaan met een veelheid 
aan ideeën en visies, zoals in de quote hierboven mooi verwoordt wordt. Als het begrip 
voor de multiculturele samenleving en andere culturen vergroot moet worden, is het 
van belang dat men op de hoogte is van de achtergronden van de mensen binnen de 
samenleving. Zowel de Nederlandse achtergrond als migrantenachtergronden moeten 
daarbij betrokken worden, want het gezegde ‘onbekend maakt onbemind’ is er niet voor 
niks.18 Kennisconstructie is daarom een essentieel onderdeel van het onderwijs. Kennis 
hebben over verschillende culturele achtergronden kan een positieve invloed hebben op 
de visie van de leerlingen op de culturele diversiteit in Nederland. Daarnaast is kennis 
over de eigen cultuur en achtergrond erg belangrijk voor de leerlingen. Inzicht hebben 
in de eigen achtergrond is het startpunt van waaruit gewerkt kan worden naar begrip 
voor een andere cultuur. Daarnaast kan ook gesteld worden dat om je eigen cultuur 
echt te leren kennen, een andere cultuur nodig is om het in perspectief te zetten. Dit 
geldt voor leerlingen met een Nederlandse achtergrond net zo goed als voor leerlingen 
met een migratieachtergrond. Alleen kennis hebben is namelijk niet voldoende. Kennis 
alleen zal geen verandering brengen in stereotypen en vooroordelen, aangezien 
mensen van nature de neiging hebben alleen de informatie op te nemen die past in hun 
referentiekader. Het is dus van belang dat het kennismaken met andere culturen verder 
gaat dan pure kennis, dat de leerlingen elkaar echt leren kennen en zo zichzelf en de 
ander beter leren te begrijpen.19 Op deze manier worden referentiekaders verruimd en 
een open blik gestimuleerd. 

Een andere reden om de culturele diversiteit meer in te voegen in het onderwijs is het 
behouden van een rijkdom aan kennis. Iedere cultuur is namelijk een manier om de 
wereld en onze plek er in te bekijken. Vanuit deze verschillende wereldbeelden ontstaat 
kennis. Iedere cultuur heeft dus een eigen kennis die bij anderen onbekend is, maar 
wellicht wel nodig. Als het educatieve systeem echter niet veranderd, is er een grote 

Het belang van culturele diversiteit in het 
voortgezet onderwijs
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kans dat deze cultuurspecifieke kennis voor een groot deel verloren gaat omdat de 
leerlingen zich moeten aanpassen aan de heersende visie om verder te komen in het 
leven en daarmee hun eigen cultuur gedeeltelijk achter moeten laten. Op deze manier 
gaat er een rijkdom aan kennis en geschiedenis verloren waar iedereen van zou kunnen 
profiteren.20

Daarnaast is de mondialisering ook een sterke reden om met name het kunst- en 
cultuuronderwijs te verbreden en meerdere culturen te betrekken. Kunst is nooit een 
puur ‘westerse’ aangelegenheid geweest en binnen de autonome kunst is dit ook al 
een hele tijd niet meer: kunstenaars uit de hele wereld doen er aan mee en tonen hun 
werk op de meest uiteenlopende, internationale kunstmanifestaties.21 Ook wakkert de 
mondialisering de angst aan dat een eigen identiteit zal oplossen en verdwijnen in de 
‘melting pot’ van de globale samenleving. Het idee dat zekerheden verdwijnen door het 
verdwijnen van cultuur en het steeds dichterbij komen van de ‘ander’ is angstaanjagend 
en confronterend. Juist in (de onderbouw van) het voortgezet onderwijs zijn leerlingen 
erg bezig met het zoeken naar en het vormen van hun eigen identiteit. Dat is de 
ontwikkelingsfase waarin ze op dat moment verkeren. Deze periode zorgt vaak voor 
veel onzekerheid en verwarring en angst. Voor leerlingen met een migratieachtergrond 
kan deze periode zelfs nog verwarrender zijn omdat ze het gevoel hebben tussen twee 
culturen in te staan. Door ingangen te geven in de geschiedenis en verhalen uit de 
landen van herkomst van de ouders in combinatie met verbindingen met de dominante 
Nederlandse cultuur, zou je het inzicht in de soms zo verwarrende eigen persoonlijkheid 
kunnen vergroten.22

“From the standpoint of the child, the great waste in the school comes from his inability to 
utilize the experiences he gets outside the school in any complete and free way within the 

school itself; while, on the other hand, he is unable to apply in daily life what he is learning 
at school. That is the isolation of the school - its isolation from life.” 23

 – J. Dewey

Tot slot sluit het insluiten van de culturele diversiteit in het onderwijs aan op nieuwe 
manieren van onderwijs zoals het authentiek leren. Het authentieke leren gaat namelijk 
om de leerling en zijn of haar omgeving, iets wat meneer Dewey hierboven heel 
mooi omschrijft. Naar zijn mening is het essentieel dat een leerling het gevoel heeft 
iets nuttigs te leren voor zijn of haar eigen (latere) leven. Binnen authentiek leren 
verwerft de leerling al lerende betekenisvolle inzichten vanuit intrinsieke motivatie en 
voortbouwend op gegeven informatie. Bij authentiek leren is het essentieel dat het leren 
plaatsvindt in een voor hem of haar relevante en praktijkgerichte context waarbij de 
(zelf)reflectie gestimuleerd wordt, mede in contact met anderen. Op deze manier vormt 
de leerling zicht tot een zelfregulerend, verantwoordelijk en sociaal mens.24 Door met 
het onderwijs meer aan te sluiten op de culturele diversiteit in de klas, en daarmee de 
leefwerelden van de verschillende leerlingen, wordt er vanuit de docent en de lesstof 
een handreiking gedaan naar de leerling, waarna deze vanuit eigen motivatie en 
interesse verder kan bouwen. Daarnaast zorgt de docent er op deze manier voor dat de 
lesstof voor de leerling relevant wordt op een persoonlijk niveau en ook reden geeft tot 
bevragen en onderzoeken van en met anderen.

Kortom, We leven in een multiculturele samenleving en een steeds meer verbonden 
mondiale gemeenschap waar we de culturele diversiteit niet uit de weg kunnen 
gaan. Door leerlingen hier op voor te bereiden, ontwikkel en vergroot je hun 
inlevingsvermogen en het vermogen zich te verplaatsen in een ander en zijn of haar 
visie. Wie in staat is dit te doen, schrikt minder voor wat anders of onverwachts is 
en zal zich makkelijker kunnen verhouden tot de ander.25 Ook zorgt aandacht voor 
verschillende achtergronden voor het bespreken en behouden van allerlei culturele 
rijkdom en kennis en geeft het de leerlingen steun bij het vormen van hun identiteit. 
Als docent ben je onderdeel van hun vorming. Je bereidt ze voor op deelname in de 
maatschappij. Als beeldend docent laat je leerlingen kennis maken met kunst. Je wijdt 
ze in, in een nieuwe wereld. Dat is een gekleurd proces, waarin je als docent een 
grote rol speelt. Het is belangrijk dat je als docent bij het kijken naar en praten over 
kunst zorgt voor aanknopingspunten’, Dingen die raken aan de referentiekaders van de 
leerlingen. Dan kan kunst weer betekenis krijgen voor leerlingen.26 Dan is er sprake van 
kwaliteits- en intercultureel onderwijs.



27

Het is duidelijk dat het integreren van de culturele diversiteit in het onderwijs van 
belang is. Zeker als er gekeken wordt naar scholen in Nederland. In het jaarrapport 
integratie (2007) komt naar voren dat 15% van de leerlingen in het basis- en voortgezet 
onderwijs een niet-westerse culturele achtergrond/migratieachtergrond heeft en dat 
deze leerlingen zich vooral in de grotere steden bevinden. Ongeveer een op de tien 
scholen heeft een leerlingenpopulatie waarbij meer dan 50% een migratieachtergrond 
heeft. De hoogste concentraties van deze leerlingen en scholen zijn te vinden in 
de vier grote steden, daar heeft ongeveer de helft van de scholen een dergelijke 
leerlingenpopulatie. Een kwart tot een derde van de scholen in de grote steden heeft 
meer dan 80% leerlingen met een migratieachtergrond.27

Deze leerlingenpopulatie en de toegenomen diversiteit in de samenleving stellen nieuwe 
eisen aan het onderwijs zoals hierboven ook al beschreven. Leerlingen komen met 
uiteenlopende achtergronden en referentiekaders op school. Het is daar aan de docenten 
om rekening te houden met deze verschillen, onderwijs te bieden dat voldoende aansluit 
bij de leerlingen en hun leefwerelden en een klassenklimaat te creëren waarin alle 
leerlingen zich veilig en thuis voelen. Van de scholen wordt verwacht dat ze de leerlingen 
klaarstomen voor deelname aan de maatschappij en de overheid hecht hier steeds meer 
waarde aan.28

Al in 1984 verscheen er een beleidsnota ‘Intercultureel onderwijs’ (ICO) met daarin 
de doelstellingen “leerlingen te leren omgaan met overeenkomsten en verschillen die 
samenhangen met etnische en culturele achtergrondkenmerken. Dat omgangspatroon 
moet gericht zijn op het gelijkwaardig en gezamenlijk functioneren in de Nederlandse 
samenleving”.29 ICO moet het samen leren opgroeien in een multiculturele samenleving 
bevorderen en is bedoeld voor alle leerlingen en scholen, ook die niet te maken 
hebben met een diversiteit aan culturele achtergronden. De beleidsnota is door de 
jaren heen aangescherpt en aangepast. Vanuit de gedachte dat er een zekere vorm 
van betrokkenheid en binding van de burgers binnen de maatschappij nodig is om in 
een cultureel diverse samenleving samen te kunnen leven, ligt de nadruk nu op het 
bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. Dit is in 2006 in de wet ook 
vastgelegd.30 
Het effect van deze beleidsnota’s en wetten moet echter nog maar blijken. Sinds 2006 
zijn scholen wel verplicht ‘actief burgerschap en de sociale integratie’ van leerlingen te 
bevorderen, maar de manier waarop en de controle daarvan is dan weer niet duidelijk 
vastgelegd. Sterker nog, het ministerie laat het aan de scholen zelf over om hier vorm 
en inhoud aan te geven.31

Uit onderzoek blijkt wel dat docenten het belangrijk vinden om de verschillende 
achtergronden van de leerlingen op een respectvolle manier te betrekken in het 
onderwijs, maar dat ze het erg lastig vinden om dit concreet vorm te geven. Het 
grootste struikelblok is dat kennis over de achtergronden van waaruit kinderen denken 
en beleven en over juiste aanpak om deze achtergronden aan de orde te stellen 
ontbreekt.32

Tegelijkertijd wordt er schoolbreed ook weinig planmatig ingevuld of uitgevoerd. In de 
toegenomen aandacht die er is voor het bevorderen van burgerschap blijkt kennismaken 
met verschillende culturen een lage prioriteit te hebben. De meeste scholen organiseren 
geen doelgerichte activiteiten, maar kennen een praktijk waarin leerlingen terloops 
met diversiteit in aanraking komen. Doordat niet duidelijk is welke kennis er gebruikt 
en overgedragen moet worden en op welke wijze dit gedaan moet worden, lijken veel 
plannen in het water te vallen.33 Wat overblijft zijn incidentele acties, projectdagen of 
excursies.
Er zijn echter ook voorbeelden uit de praktijk waaruit blijkt dat docenten zelf al erg hun 
best doen om de culturele diversiteit en het burgerschap te integreren in hun lessen. 
Hieronder volgen een aantal voorbeelden vanuit verschillende scholen in Utrecht, verteld 
door de docent die het meegemaakt heeft:

Culturele diversiteit in het voortgezet 
onderwijs: heden



28

“You have an enormous diversity of backgrounds in your class for me as a teacher it is 
important that they know about this, about each other’s backgrounds and stories. 

Two weeks ago we had a project at Gregorius College where I helped. It was at the culture 
day and we did a ‘multi culti project’ so the kids would be able to get to know each other. 

And I said, why don’t we let the children bring food and culture in the classroom and show it 
to the rest? So we did the project about ‘show your food’: make a presentation. They could 
go to the grocery stores to get what they needed and they could make it at school. During 

preparation and presentation they got to know each other better through the food and at the 
same time they all had something that they were proud of, something they wanted to show the 
rest. During this project I heard students say to one another “Hey, you make this at home? I 
really like it! You should invite me for dinner!” They wanted to know more about each other 
even though they normally barely talked to each other. Do some kind of ‘multi culti project’ 

so they can show where they come from and what they are proud of.”34  
– T. Nicolaas (stagiaire op het St-Gregorius College Utrecht)

“Ik heb een opdracht gedaan die aansloot bij ‘identities and relationships’ en daarbij 
hebben we gekeken naar hoe verschillende kunstwerken onderlinge relaties tussen mensen, 

of identiteit, laten zien. daar zaten ook een Japans, Afrikaans en Westerse kunstwerken 
tussen. Die diversiteit sprak aan, omdat de leerlingen zagen dat er binnen die werken een 
andere manier van uitbeelden/uitdrukken was. Of dat dan komt door de cultuur of door de 
kunstenaar, dat is niet altijd duidelijk en ik weet ook niet of de leerlingen dat door hebben. 
Vaak probeer ik gewoon zo divers mogelijke voorbeelden te geven, zodat de leerlingen ook 

beter inzicht krijgen in wat kunst nu eigenlijk is: dat het meer is dan schilderijen en beelden. 
Het feit dat je ook nog eens uit verschillende culturen en werelddelen kan putten, verrijkt 

alleen maar je bronnen en het beeld dat je schept.”35 
– M. Keersmaekers (docent International School Utrecht)

“Wat ik meestal doe is het (culturele diversiteit) niet erg benadrukken, maar als ik het over 
typografie heb, dan laat ik niet alleen het westerse alfabet zien, maar ook de versieringen op 

moskeeën. En als ze een gebouw moeten ontwerpen, hoeft dat niet alleen maar een kerk te 
zijn. Dus ik gebruik het liefst meer dan alleen de Westerse kunst canon.

Soms laat ik ze ook een kunstwerk van thuis natekenen en dan weet ik dat leerlingen met 
een islamitische achtergrond wellicht geen afbeeldingen thuis hebben, maar hele mooie 

kalligrafische teksten. En dat weet ik en daar houd ik dan rekening mee, maar dat is naar 
mijn idee ook gewoon differentiatie.”36

– B. Herber (Docent St. Bonifatiuscollege Utrecht)
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Culturele diversiteit: 
een viertal scholen in Utrecht

Voor dit onderzoek zijn er vier scholen onderzocht door middel van interviews met de 
docenten van de kunstvakken. Dit zodat er ook inzicht is in de praktijk van culturele 
diversiteit op scholen in de grote steden.
De volgende scholen zijn onderzocht:

o ISK Ithaka in Maarssenbroek, onderdeel van het ISK (Internationale SchakelKlas) 
 in Utrecht.
 Hier is gesproken met Jan van Rossem.
o ISU (International School Utrecht) in Utrecht.
 Hier is gesproken met Annabel Kjar en Mascha Keersmaekers.
o St. Bonifatiuscollege in Utrecht.
 Hier is gesproken met Bernadette Herber.
o St-Gregorius College in Utrecht.
 Hier is gesproken met Zinzi Rozema.

Wat is de culturele diversiteit op middelbare scholen in Utrecht?

Leerlingenpopulatie
De onderzochte scholen hebben allemaal een andere leerlingenpopulatie. Bijzonder 
om te zien is dat iedere school een eigen karakter heeft en daarmee ook een eigen 
leerlingenpopulatie. Of wellicht andersom: dat de leerlingenpopulatie van iedere school 
zorgt voor een bepaalde uitstraling die de school heeft. De verschillende scholen lijken 
ook allemaal een aantrekkingskracht te hebben op een bepaalde groep leerlingen, zij het 
de doelgroep of juist leerlingen die afkomen op het imago van de school. 

Zo heeft het ISK Ithaka zoals verwacht veel vluchtelingen op school, maar daarnaast 
zijn er ook veel leerlingen die om allerlei andere redenen niet zomaar door kunnen 
stromen naar het regulier voortgezet onderwijs in Nederland. Vaak heeft dit te maken 
met de taalbarrière. De school heeft als doel de leerlingen voor te bereiden op een 
doorstroom naar het regulier voortgezet onderwijs en heeft daarom ook veel andere 
internationale leerlingen. Op dit moment is het overgrote deel van de leerlingen echter 
van Syrische afkomst.1

De ISU heeft vooral kinderen van expats als populatie. Expats die migreren naar 
Nederland of remigreren en hun kinderen, net als in het buitenland, graag op 
een internationale school houden omdat de kinderen hier al aan gewend zijn.2 De 
leerlingenpopulatie is heel erg internationaal. Slechts 20% is remigrerende Nederlandse 
kinderen, de rest is allemaal van buiten Nederland: Aziatisch, Amerikaans, Afrikaans, 
Zuid-Amerikaans, bijna alle nationaliteiten zijn aanwezig.3

Op het St. Bonifatiuscollege is er weer een hele andere leerlingenpopulatie te vinden. 
Het is een HAVO/VWO school en er zitten dus voornamelijk leerlingen van hoger 
opgeleide ouders. Dit lijkt een reden te zijn voor een wat ‘wittere’ leerlingenpopulatie. 
De school is echter niet helemaal ‘wit’, maar gemengd. Grofweg iedere klas van 30 
leerlingen heeft vijf leerlingen met een migratieachtergrond.
Volgens Herber was dit niet altijd zo. In eerste instantie was de school heel erg wit en is 
er ook een periode geweest waarin er overwegend Marokkaanse en Turkse leerlingen op 
het St. Bonifatius college zaten. Nu neemt dit weer af en is de school gemend/wit.4 

Tot slot het St-Gregorius College. Dit is bij uitstek een stadse school met veel leerlingen 
met een migratieachtergrond. De leerlingenpopulatie bestaat voornamelijk uit veel 
Marokkaanse en Turkse leerlingen, maar ook Griekse, Afrikaanse, Zuid-Amerikaanse en 
uiteraard Nederlandse leerlingen. Het is dus een gemengde/zwarte school met een grote 
diversiteit en een erg uiteenlopende leerlingenpopulatie.5
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Als er sprake is van een diverse leerlingenpopulatie, kunnen er opvallende situaties 
ontstaan. De docenten zijn dan ook gevraagd of hen dingen zijn opgevallen wat betreft 
de leerlingenpopulatie en hun gedrag naar elkaar. Bijzonder om te zien, is dat alle 
docenten wel specifieke voorvallen of situaties kunnen benoemen, maar ook allemaal 
stuk voor stuk uitleggen dat de leerlingen over het algemeen heel goed met elkaar 
omgaan en eigenlijk allemaal, ongeacht achtergrond, gewoon pubers zijn met hun 
eigenheden en universele gedragingen.

Jan van Rossem benoemde dat het op dit moment op het ISK Ithaka lastig kan zijn 
voor de leerlingen die niet van Syrische afkomst zijn, omdat het overgrote deel van de 
leerlingen dat op dit moment wel is. Een grove 80% van de leerlingen komt uit Syrië. 
Van Rossem ziet hierin twee nadelen: het is lastig voor de niet-Syrische leerlingen 
omdat er minder aansluiting gevonden wordt met hun klasgenoten en tegelijkertijd 
is het voor de Syrische leerlingen lastig, omdat ze heel erg binnen hun eigen taal en 
cultuur blijven en daardoor de overstap naar het Nederlands en de manier van omgang 
met elkaar hier moeilijker wordt.
Ook kan een oorlogsachtergrond bij een leerling veel effect hebben. Doordat de 
leerlingen zich nergens meer helemaal thuis voelen, moeite hebben met het vinden van 
aansluiting, en daarnaast veel te verwerken hebben, zijn dit soort leerlingen op school 
vaak zeer ontregeld. Onrust, weinig focus en een egocentrische houding maken dit soort 
leerlingen binnen de groep en voor de docent af en toe best lastig.
Binnen de lessen zoeken de leerlingen over het algemeen de afleiding op, afleiding 
van wat ze hebben meegemaakt. Ze willen het leuk en gezellig hebben. Ook juist met 
elkaar. Een ander bijzondere tendens is dat de leerlingen heel erg graag willen laten 
zien waar ze vandaan komen, ze willen hun trots delen met elkaar. Dit zie je zeker in de 
kunstlessen duidelijk terug.6

Op de ISU is er een ook groot verloop binnen de leerlingenpopulatie, maar vanwege 
een andere reden. Er zijn regelmatig nieuwe of juist vertrekkende leerlingen omdat 
ouders weer ergens anders heen gaan voor hun baan. Omdat ze allemaal minimaal 
een keer verhuisd zijn en dus ‘de nieuwe leerling’ zijn geweest, merk je binnen no time 
al niet meer wie er nou wel of niet nieuw was. Ze nemen elkaar heel erg snel op. De 
leerlingen hebben dus een hele open houding naar elkaar en ze lijken helemaal niet naar 
achtergrond te kijken.7
Het allerleukste is dat het gewoon pubers blijven en dat er ongeacht de achtergrond 
bepaalde universele aspecten zijn waar ze allemaal mee bezig zijn. 
Kjar heeft nooit meegemaakt dat leerlingen elkaar anders benaderden vanwege een 
bepaalde achtergrond. Wel benoemt ze dat het moeilijk kan zijn elkaar te benaderen als 
er niet eenzelfde taal gesproken wordt. En, ondanks dat blijkt dat de leerlingen ook daar 
wel weer een oplossing voor bedenken, zodat ze toch met elkaar kunnen communiceren. 
En uiteraard wordt er wel een keer geplaagd, maar er is nooit een vaste ‘gepeste’ of 
een minderheid, want iedere leerling is een minderheid op zichzelf.8 Haar collega, M. 
Keersmaekers merkte het volgende bij haar leerlingen:

“Cultureel verschilt het wel eens hoe ze met emoties omgaan. Ik heb bijvoorbeeld een 
Aziatische leerling gehad en die was enorm overstuur, maar zei vervolgens niks. Hij klapte 

volledig dicht. Het lastige was, dat hij vers uit Japan kwam, was nog nooit weg geweest 
en sprak amper Engels, dus hij was heel erg ontheemd. Je merkt dan wel dat, met name in 

Japan en China, er in die Aziatische cultuur heel anders tegen emotie aangekeken wordt.”9

– M. Keersmaekers

Op het St. Bonifatiuscollege is er niet een bijzonder groot verloop, maar blijven de 
leerlingen doorgaans hun hele middelbare schoolperiode. Tijdens deze periode gaat het 
volgens Herber heel erg ontspannen. Leerlingen hebben geen moeite met samenwerken 
en zeggen zich veilig te voelen op school. Wel zeggen ze dat ‘ze’ (de leerlingen met 
een migratieachtergrond) de hele tijd bij elkaar klitten. Maar tegelijkertijd klitten de 
hockeymeisjes en voetbaljongens net zo goed bij elkaar. Daar zit wat betreft frequentie 
geen enkel verschil in. Groepjesvorming zal er bij pubers altijd zijn: ze zoeken een groep 
op waar ze zich thuis bij voelen, dat is een hele natuurlijke beweging. Zodra er gevraagd 
wordt om samenwerking laten de leerlingen deze groepjes ook vrij makkelijk weer los 

Groepsdynamiek van de leerlingenpopulatie
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als dat nodig is, dus het is geen reden tot zorg. Ook binnen de klas reageren leerlingen 
met een migratieachtergrond niet bijzonder anders dan Nederlandse leerlingen.10 Hierbij 
geeft Herber een mooi voorbeeld van hoe zij het gedrag van haar leerlingen ziet:

“Als een leerling brutaal is, is hij/zij brutaal, los van het feit of het een Marokkaans jongetje 
is of een Nederlands meisje is. Bij een Marokkaan zou het echter wel sneller opvallen, omdat 

het een stereotype versterkt.”11

- B. Herber

Rozema denkt dat de leerlingen op het St-Gregorius College wel reageren op elkaars 
achtergrond, maar dat dit heel erg afhankelijk is van de groep en hun groepsdynamiek. 
Leerlingen kunnen wel vrij hard zijn naar elkaar en er soms hele generaliserende 
opmerkingen uitgooien, maar tegelijkertijd valt de hele groep over de docent als hij/zij 
dat doet. Dat is not done.12

Opvallendheden van de leerlingenpopulatie
Ondanks dat de leerlingen niet duidelijk anders met elkaar omgaan vanwege de culturele 
achtergrond die ze hebben, zorgt het binnen school en binnen de lessen soms wel voor 
opvallendheden. Zo kan het door andere autoriteit structuren of eigen straatcultuur 
lastig zijn voor een leerling om zich te voegen, of wijkt de waarde die gehecht wordt aan 
kunst heel erg af binnen verschillende culturen.

Kjar benoemt dat sommige leerlingen op de ISU moeite hebben met het zelfstandig 
werken en het gebruik maken van de eigen inbreng. Dit gebeurt vrij regelmatig omdat 
er veel leerlingen zijn die gewend zijn aan een andere manier van onderwijs en een 
andere autoriteitsstructuur. 
Daarnaast is de taal wel eens een probleem, aangezien het onderwijs op de ISU in het 
Engels gegeven wordt, maar dit voor de meeste leerlingen hun derde, vierde of zelfs 
vijfde taal is. Dit zorgt wel eens voor wat extra moeite met leren.13 Een ander probleem 
waar Kjar een keer tegenaan liep, was het gewend zijn aan andere structuren, zoals ze 
hieronder mooi uitlegt: 

“Twee jaar geleden kwam er een jongen uit China en hij was een hele andere 
autoriteitsvorm, schoolcultuur, gewend: de docent was absoluut de baas, het was erg op 

discipline gericht en het uitvoeren van opgedragen taken. Hier is iedereen veel opener en 
je hebt recht op een eigen mening. Docenten zijn wel de baas, maar veel flexibeler. Dat 

was al erg wennen voor hem. Daarnaast moest hij ook nog eens vanuit eigen fascinaties en 
interesses aan het werk en dat zorgde bij hem voor de reactie, “Ja..maar, wat moet ik nou 

DOEN?” Hij wist niet hoe hij moest werken uit eigen interesse, welke interesse dat dan zou 
moeten zijn, maar hij kreeg ook geen strak omkaderde opdrachten. Dus hij viel in een zwart 

gat. Dat is af en toe erg lastig, om de leerlingen op te vangen.”14

– A. Kjar

Rozema benoemt daarnaast dat, los van de verschillende achtergronden van de 
leerlingen, de straatcultuur steeds meer de school binnen komt. Zij heeft niet zozeer 
last van het feit dat leerlingen andere structuren gewend zijn wat betreft autoriteit, 
maar wel dat leerlingen vaak een andere houding hebben en ander gedrag laten zien 
buiten school. Ze gedragen zich buiten naar andere regels, normen en waarden, en daar 
moeten ze binnen school nog al eens aan herinnerd worden: Er wordt niet door elkaar 
heen gepraat, petjes moeten af en je gaat gewoon rustig zitten.
Daarnaast ziet ze dat bij leerlingen met een migratieachtergrond kunst vaak niet als 
nuttig ervaren wordt. Dat je iets moois kunt maken is heel leuk, maar dat is natuurlijk 
geen baan. Je kunt beter studeren om dokter of advocaat te worden. Waardering 
voor het ambacht is er zeker, maar het begrijpen dat kunst een verrijking voor je 
ontwikkeling is en dat abstracte kunst ook kunst is, dat gaat een stap te ver. Maar dit 
laatste geldt eigenlijk voor alle leerlingen.
Tot slot wordt benoemd dat het opvallend is dat met name het visuele referentiekader 
van leerlingen met een migratieachtergrond heel anders is dan die van Nederlandse 
leerlingen. Symboliek en het gebruik van iconen, een bepaalde algemene beeldtaal, 
vormt zich bij leerlingen met een migratieachtergond op een andere basis, waardoor hij 
niet altijd overeenkomt met de beeldtaal die in Nederland gebruikt wordt.15
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Herber benoemt iets soortgelijks: Wat haar opgevallen is, is dat leerlingen met een 
migratieachtergrond vaak minder bagage en kennis hebben over kunst en het naar 
musea gaan. Wellicht omdat het als minder essentieel ervaren wordt. Hier wordt wel 
meteen de kanttekening bij gemaakt dat dit ook heel goed te maken kan hebben met 
de sociale klasse waarin de leerling en zijn/haar ouders verkeren en dus minder met de 
achtergrond van de leerlingen. Herber vraagt zich vaak af in hoeverre de onderscheiden 
die wij maken op basis van cultuur niet meer stoelen op de verschillen binnen sociale 
klassen.16
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Kunstdocent met een cultureel diverse klas
Hoe kun je als kunstdocent omgaan met culturele diversiteit binnen je 

klas?

Als docent van de verschillende kunstvakken kan er binnen het eigen vak ruimte 
gemaakt worden voor het bespreken en onderzoeken van de verschillende 
achtergronden van de leerlingen en de verschillende kunstzinnige rijkdommen die er 
te vinden zijn in de diverse culturen. Dit omdat er binnen, vooral de praktijkvakken, 
aandacht is voor de eigen input van de leerlingen en wat zij willen vertellen over zichzelf 
of een bepaalde thematiek. Maar hoe dat dan precies gedaan moet worden, blijkt iedere 
keer weer lastig. 
Een reden waarom het moeizaam kan zijn om als docent hier aandacht aan te schenken 
is dat de school zelf hier geen of geen duidelijke visie over heeft geformuleerd. Het is 
dus in eerste instantie van belang dat de school hier als instelling op inspeelt.

Iedere school heeft een vorm van diversiteit binnen de leerlingenpopulatie, met 
name in de Randstad is dit onder andere een sterke culturele diversiteit.1 Dit valt niet 
te ontkennen en omgaan met diversiteit kan daarom moeilijk genegeerd worden. 
Bovendien is elke school ingebed in een multiculturele samenleving. Er moet daarom 
simpelweg nagedacht worden over hoe men het begrip diversiteit invult en welke acties 
er ondernomen kunnen worden om hier constructief mee om te gaan. Om dit te kunnen, 
moeten er verschillende attitudes en vaardigheden bij de leerlingen ontwikkeld en 
gestimuleerd worden:

o Contextualisering: Weten wat de eigen achtergrond en identiteit is, zodat er  
 besef is van het feit dat elk mens een eigen kader heeft en vanuit hier de wereld  
 beleeft. Dit draagt bij tot een basishouding van respect.
o Communicatie: diversiteit kan een bron van conflict zijn omdat men elkaar soms  
 niet begrijpt. Leren over interculturele communicatie kan hierbij helpen.
o Culturele verrijking: diversiteit brengt allerlei kennis, geschiedenis en culturele  
 rijkdom samen. Dit beseffen en ontdekken, kan zorgen voor meer respect en  
 interesse.2 

Het stimuleren van deze kennis bij de leerlingen kan worden versterkt als de scholen zelf 
ook divers zijn in hun lesaanbod, werkvormen en lesinhoud. Zowel voor de leerlingen als 
in de vorm van nascholing voor de docenten om hier mee om te kunnen gaan.3
Om duidelijkheid te bieden als school voor zowel de docenten als de leerlingen is het 
tot slot van belang dat er een visie wordt geformuleerd op hoe de school de leerlingen 
voorbereidt op het omgaan met diversiteit. Hierbij moet gereflecteerd worden op een 
balans tussen ruimte voor diversiteit en aandacht voor gedeelde waarden. Belangrijk is 
ook dat de visie past binnen de algehele pedagogische- en onderwijsvisie van de school 
en dat hij aansluit bij de leerlingenpopulatie. Deze visie kan het beste geformuleerd 
worden in samenspraak met directie, docenten en ouderraad om zo de beste aansluiting 
te garanderen. 

Los van het feit dat een school wel of niet als geheel in gaat op de culturele diversiteit 
van de leerlingenpopulatie zullen docenten er hoe dan ook mee in aanraking komen. 
Dit betekent dat de docent een bepaalde set vaardigheden nodig zal hebben om hier 
op een respectvolle en prettige manier (voor zowel zichzelf als de leerlingen) mee om 
te kunnen gaan. Hoe de docent deze vaardigheden en eventuele aanvullende kennis 
moet ontwikkelen en vergaren was aan het begin van dit onderzoek zeer onduidelijk. 
Omdat er, zoals eerder genoemd, vanuit de overheid geen duidelijke richtlijnen en 
invulling gegeven zijn aan het voorbereiden van de leerlingen op hun burgerschap in een 
multiculturele samenleving, lijkt daarvan voor docenten weinig aanbod te zijn.

Uit het onderzoek van het SLO (2009) komt naar voren dat het belangrijk is dat 
docenten beschikken over culturele sensibiliteit en vaardigheden voor interculturele 
communicatie. Veel docenten zijn daarnaast ook zeer betrokken bij de leerlingen en 
staan open voor de diversiteit, zijn gemotiveerd om zich in te zetten voor alle leerlingen 

Kennis vergaren als docent
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en proberen een open blik te hebben en respectvol te zijn. Sommige scholen maken 
ook al gebruik van intervisie binnen de docententeams met als doel het omgaan met de 
diversiteit te bevorderen en de competenties van de docenten te kunnen beoordelen, 
zodat hier ook aan gewerkt wordt. De meeste scholen echter hebben geen beleid 
rondom deze docentencompetenties en hier is de kennis en kunde van de docenten 
omtrent culturele diversiteit zeer persoonsgebonden. Docenten moeten het hier hebben 
van eigen praktijk ervaring, kennis vanuit privé situaties en eigen initiatief tot het 
zoeken van nascholing. Specifieke nascholing wordt er zelden aangeboden.4
Een ander onderzoek brengt naar voren dat het merendeel van de nieuwe docenten zegt 
wel iets geleerd te hebben over het omgaan met culturele diversiteit, maar dat slechts 
een enkeling ook het gevoel heeft dat deze kennis in de praktijk hen helpt en dat ze 
vaak niet weten waar ze dan terecht kunnen voor hulp. Hier blijkt nogmaals dat het 
essentieel is dat de school als geheel een visie heeft en een traject waarin de docenten 
zich kunnen ontwikkelen.5

Aan de docenten die mee hebben gedaan aan dit onderzoek is gevraagd hoe zij aan hun 
kennis zijn gekomen wat betreft het omgaan met de culturele diversiteit. Hier kwam 
een scala aan reacties uit met een algemene deler dat het wel degelijk nodig is om je 
als docent te blijven ontwikkelen, zodat je aan kunt blijven sluiten bij de leerlingen in je 
klas. De leerlingenpopulatie verandert, dus de docent moet dat ook. 
Van Rossem zegt echter dat voor hem nascholing niet nodig lijkt, omdat de meest 
zinvolle kennis voor hem toch vooral de praktijk ervaring is. Hier leert een docent 
volgens hem het meeste van. Mocht er behoefte zijn aan extra informatie, kun je altijd 
zelf een boek of magazine lezen of een workshop doen.6 
Herber benoemt iets soortgelijks en denkt dat als een docent aandacht, rust en 
empathie heeft, deze al heel ver kan komen. Ze maakt hier wel meteen de opmerking 
bij dat ze het idee heeft dat ze erg goed is opgeleid. In haar tijd waren er op de 
docentenopleiding vakken die heel erg focusten op het feit dat een docent uit een 
bepaald milieu komt en dat er straks leerlingen zullen zijn die uit volledig andere 
werelden komen met andere waarden en ideeën. Dat er behoefte is aan nascholing vindt 
Herber dan ook helemaal niet vreemd.7 Ook beseft Herber zich dat docenten zich soms 
niet eens bewust zijn van dingen die mis kunnen gaan in de les, omdat ze dit niet eerder 
zijn tegengekomen. Bijvoorbeeld op gebied van taal: 

“Je bent zo gewend om in je eigen ‘bubbel’ te leven, met je eigen vrienden en werk en 
familie, en als je dan les gaat geven kan het zijn dat een heel simpel woord (naar jou idee) 

door een deel van de groep heel anders opgevat wordt. Ik heb dus ook een vak gehad: 
“Nederlands voor allen” wat hierover ging. Veel mensen vonden dit een heel soft vak, maar 

mij heeft het heel erg geholpen.”8

- B. Herber

Een groot deel van de docenten zou het inderdaad wel degelijk prettig vinden 
om toegang te hebben tot nascholing op gebied van culturele diversiteit. Zo zegt 
Keersmaekers dat ze het prettig zou vinden om meer kennis te hebben op gebied van 
‘International Mindedness’ ( Culturele diversiteit op de International Schools), maar ook 
hoe je dit meer naar voren kunt laten komen in bijvoorbeeld kunstgeschiedenislessen en 
opdrachten. Naar haar idee zou er op de academies, waar de nieuwe docenten worden 
opgeleid, hier meer aandacht voor moeten zijn.9

Rozema vertelt dat de sectie kunst van het St-Gregorius College de laatste jaren 
al bezig is geweest met het maken van praktijkopdrachten die inspelen op de 
leerlingenpopulatie, maar dat het voor haar als beginnend docente ook wel degelijk even 
wennen was voordat er ruimte was om te ontwikkelen. Ook zij benoemt dat een docent 
vooral veel moet doen en ervaren, de praktijk blijkt weer een belangrijke leerschool. 
Daarnaast legt Rozema uit dat er schoolbreed studiemiddagen worden georganiseerd 
omtrent onderwerpen als culturele diversiteit, straatcultuur en wij- versus zij-cultuur. 
Verder zou het volgens haar heel zinvol dat er vanuit het kunstexpertisecentrum meer 
gekeken zou worden naar de thematiek rondom de culturele diversiteit in het onderwijs.  
Of, nog beter, dat er kennisoverdracht wordt georganiseerd en het curriculum op de 
schop gaat:
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“Verder is het denk ik nog wel interessant als er binnen het kunstvak, vanuit het 
kunstexpertisecentrum studiemiddagen of workshops worden verzorgd met dit thema, want 
dat gebeurt nu nog maar heel weinig. In de eindtermen heb je ook enkel ‘subculturen’ en 
‘crossovers’ als thema’s die aansluiten bij diversiteit. Ja, en primitivisme, maar dat is een 

hele verwrongen en kolonialistische manier van kijken die niet meer echt van deze tijd is. Ik 
snap wel dat we niet overal ruimte aan kunnen geven, maar wellicht moet er ondertussen een 

kleine verschuiving komen in onze focus en de methodes.”11

- Z. Rozema

Iemand anders die meegedaan heeft met het onderzoek is Bastiaan Steverink, 
Museumdocent in (onder andere) het Tropenmuseum te Amsterdam. Vanuit het museum 
worden er extra scholingen georganiseerd voor de museumdocenten zodat ze weten 
hoe ze met verschillende groepen om moeten gaan en op welke manier ze de collectie 
binnen het museum kunnen gebruiken in gesprek met de groepen die ze rondleiden.
Zo vertelt hij dat de manier van bespreken van de voorwerpen in het museum heel erg 
afhankelijk is van de groep. Groepen die nog niet veel in aanraking zijn geweest met 
culturele diversiteit krijgen een meer aftastende en inleidende rondleiding, terwijl een 
groep met een grote diversiteit veel meer worden gestimuleerd hun eigen verhalen te 
vertellen aan de hand van de voorwerpen die de rondleider uitkiest. 
In hoeverre dit gebeurt, ligt vooral aan de groep, zegt Steverink, en het is de taak van 
de museumdocent om dit af te tasten en goed aan te voelen. Een goede starter hiervoor 
is het vragen naar de verwachtingen van de groep: wat verwachten ze te zien en te 
leren in het museum?12 Hier heeft hij een mooi voorbeeld bij, wat hem heel goed is 
bijgebleven, ondanks dat het al een paar jaar geleden is: 

“Er zit een groot verschil in de groepen. Ik had een keer een groep uit Hogeveen en ik vroeg 
hen “wat denken jullie dat de tropen zijn? En wat verwacht je hier dan te zien?” En toen zei 
een jongen, letterlijk, “Totempalen en negers.” Toen moest ik wel even slikken. Wat je dan 
met zo’n groep doet, die schijnbaar weinig in aanraking geweest is met andere culturen, is 
dat je aan de hand van verschillende voorwerpen ze zich laat realiseren dat ondanks dat 

mensen een andere achtergrond hebben er wel een aantal universele waarden zijn. Dus dan 
kijk ik met hen veel meer naar de overeenkomsten en niet naar de verschillen, dat is een 

beetje koloniaal.”13

- S. Steverink

Tot slot benoemt Steverink dat voor hem openheid en je kwetsbaar opstellen als 
(museum)docent heel belangrijk is. Op deze manier schept de docent een bepaalde 
randvoorwaarde van veiligheid en eerlijkheid waar de leerlingen zich vervolgens vaak 
ook naar voegen. Daarnaast is openheid en kwetsbaarheid ontwapenend, waardoor een 
bepaalde hardheid vanuit de groep kan worden afgezwakt. Wat het ook altijd goed doet 
is een grapje, maar dat moet wel goed aangevoeld worden.14

Het doel van intercultureel onderwijs, of onderwijs gericht op de culturele diversiteit, is 
het bevorderen van een respectvolle en open houding bij de leerlingen ten opzichte van 
mensen met een andere achtergrond dan hun eigen achtergrond. Dit is, zoals hierboven 
al bleek, een behoorlijke uitdaging. Vooral omdat, over het algemeen, leerlingen het 
meest optrekken met mensen die hetzelfde gedrag hebben en bepaalde ideeën en 
waarden delen. Wanneer er iets onbekends op hun pad komt is de eerste reflex er 
een van afstand.15 De docent moet hier dus een reflex veranderen. De meest logische 
actie die hiervoor ondernomen kan worden is de leerlingen kennis te laten maken met 
‘anderen’ en hen te laten inzien dat er minder verschillen zijn dan op het eerste oog 
lijkt. De nadruk leggen op universele waarden binnen de meest uiteenlopende culturen 
en het verder uitzoeken en leren kennen van andere culturen vergroot de kennis van 
de leerlingen en verkleint de kans op de reflex van afstand.16 Hoe dat bereikt dient te 
worden, blijft echter een vraag.

In een onderzoek van het SLO (2009) is een lijst opgenomen met competenties voor de 
docent. Hier wordt in eerste instantie gekeken naar de pedagogische competenties en 
andere competenties op gebied van de sociale omgang met en van de leerlingen. Het 
volgende hoofdstuk gaat in op competenties met betrekking tot de lesinhoud.

Culturele diversiteit en sociale omgang
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Om als docent een goede voorbeeldfunctie te kunnen vervullen, dient deze 
te beschikken over ‘culturele sensibiliteit’ en vaardigheden voor interculturele 
communicatie. Met culturele sensibiliteit wordt bedoeld interesse in andere culturele 
achtergronden en het vermogen om te communiceren met mensen met een andere 
achtergrond dan de eigen achtergrond. Ook het afstemmen van de pedagogische stijl 
is belangrijk, omdat verschillende groepen leerlingen andere behoeftes hebben wat 
betreft de rol en houding van de docent. 17 De volgende punten met betrekking tot het 
sociale en pedagogische aspect van het lesgeven worden genoemd als essentieel voor 
de docent;

Als eerste motivatie. De wil om zich in te zetten voor alle leerlingen en dit ook als 
verantwoordelijkheid te voelen als onderdeel van het vak. Als een docent zich niet 
geroepen voelt om zich in te zetten voor de leerlingen en hun ontwikkeling, is het 
misschien de vraag of het docentschap wel de juiste plek is voor die persoon. Het is voor 
iedere leerling, ook de moeilijke of vervelende, belangrijk dat ze zich gezien voelen en 
dat ze de ruimte en middelen krijgen zich te ontwikkelen.

Daarnaast een open blik en openheid en respect voor verschillen. Het wereldbeeld van 
een persoon is niet universeel maar wordt beïnvloed door ervaringen, etniciteit, geslacht 
en sociale klasse. Het feit dat ieder persoon een eigen referentiekader heeft, dus ook 
de leerlingen, vraagt om de kunde van perspectiefwisseling en het besef dat er niet een 
absolute waarheid is. Eigen visies zullen daarbij af en toe ook uitgedaagd worden. Het is 
daarbij dus belangrijk dat de docent eigen achtergrond en waarden en die van leerlingen 
met een open houding en respect benaderd en in openheid kan bespreken. Verschillen 
zijn niet verkeerd, maar hoe het besproken of bekeken wordt, kan wel invloed hebben 
op hoe er op ‘vreemde’ perspectieven gereageerd wordt. 

Een ander belangrijk punt is dat een andere achtergrond niet gelijk gesteld wordt aan 
achterstand. Alle leerlingen kunnen leren. De verschillen tussen leerlingen maakt het 
lesgeven niet alleen uitdagender, het kan ook als uitgangspunt genomen worden om 
de lessen rijker te maken. De leerlingen hebben diverse talenten en mogelijkheden 
die kunnen bijdragen aan rijkere lessen. Helaas gebeurt het vaak genoeg dat een 
dyslectische leerling, of leerling met ADHD weggezet wordt als ‘dom’, maar dit gebeurt 
ook met leerlingen die moeite hebben met de Nederlandse taal of bepaalde symboliek 
niet kennen doordat ze een andere culturele achtergrond hebben. Dat er anders 
gereageerd wordt op de lesstof, betekent echter niet meteen dat het niet begrepen 
wordt of kan worden. 

Een punt wat aansluit bij het bovenstaande is zelfkennis. Bewust zijn van eigen 
perceptie, houding, waarden en vooroordelen. Onbewust kan een bepaalde houding van 
de docent invloed hebben op verwachtingen die gesteld worden aan de leerlingen. Het 
is zinvol om als docent te weten hoe de lichaamshouding en de manier van voor de klas 
staan, overkomt op de leerlingen. Veel signalen worden onbewust afgegeven en komen 
niet, of pas later aan het licht. Ook onbewuste vooroordelen kunnen meespelen in de 
manier van reageren op verschillende leerlingen. Het kan helpen om als docent na te 
gaan wat de verschillende leerlingen oproepen aan emoties en waarom. Ook het jezelf 
filmen tijdens een paar lessen kan helpen met het begrijpen van de eigen lichaamstaal 
en wat deze voor reactie oproept. 

Een ander duo van punten wat aansluit bij de open blik en het respect zijn het hebben 
van kennis van de thuiscultuur van leerlingen en het voorkomen van stereotyperingen. 
Het is voor een docent zinvol om kennis te hebben van de achtergronden en thuiscultuur 
van de leerlingen en alert te zijn op de verschillen met de schoolcultuur. Dit kan helpen 
om de specifieke behoeftes en reacties van leerlingen met een bepaalde achtergrond in 
kaart te brengen. Een leerling kan anders reageren dan verwacht of iets nodig hebben 
waar in eerste instantie niet bij stilgestaan is omdat er vanuit de thuiscultuur andere 
normen en omgangsvormen gelden. Daarnaast is het heel belangrijk dat de docent 
bij zichzelf en binnen de klas alert is op generaliseren en stereotype beelden. Een 
Marokkaan is niet alleen maar vervelend met een grote mond en een blond Nederlands 
meisje is echt niet altijd een braaf en lief meisje. Als er sprake is van stereotyperingen 
of vooroordelen, is het goed om dit bespreekbaar te maken met de leerlingen, ze te 
vragen wat ze er zelf dan van vinden dat zulke dingen gezegd of gedacht worden.
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Door te bespreken en respect te stimuleren, komt er ook ruimte voor punt zeven 
en acht: inlevingsvermogen, persoonlijk contact en coöperatief leren stimuleren. 
Door de leerlingen te laten ervaren hoe een ander de wereld ervaart, dus door 
perspectiefwisseling toe te passen en situaties die zich voordoen te bespreken, kunnen 
leerlingen beseffen hoe het is om in andermans schoenen te staan. Hierdoor kunnen 
leerlingen eigen ervaringen en perspectieven op de wereld naast die van een ander 
leggen en leren ze zich verplaatsen in een ander. Vaak zorgt het weten van de impact 
van eigen gedrag ervoor dat er beter over nagedacht wordt. Daarnaast is het van 
belang, met name in het kader van het bestrijden van vooroordelen en voorkomen 
van discriminatie, dat leerlingen in contact komen met elkaar en leren samenwerken. 
Door te leren van en met elkaar groeit de erkenning van de ander. Ook zorgt het delen 
van een verantwoordelijkheid en een wederzijdse afhankelijkheid vaak voor meer 
communicatie en meer kennis van ‘de ander’. Leerlingen zien hierdoor dat ondanks de 
verschillende achtergronden ze allemaal in meer of mindere mate hetzelfde zijn. 

Tot slot is het voor de docent essentieel dat normen gesteld worden en gehandhaafd 
worden en dat er gereflecteerd wordt op de effecten van gedrag en handelingen. Het 
stellen van een sociale norm, is belangrijk om discriminatie in iedere vorm te voorkomen 
en om de leerlingen algemeen geldende omgangsregels eigen te laten maken. Zo kan er 
duidelijk gesteld worden wat toegestaan en ontoelaatbaar gedrag is volgens de school 
en, breder gezien, de omgeving of samenleving. Ook hierbij kan weer in gespreksvorm 
gekeken worden naar het waarom van bepaalde regels of kan er samen met de 
leerlingen een set klassenregels bedacht worden. 
Voor het vormen van denken en handelen van de leerlingen is reflecteren op bepaalde 
handelingen en/of gedrag, zoals het spreken in ‘wij’/’zij’, in- of buitensluiten op basis van 
stereotypen, erg belangrijk. Door gedrag te corrigeren of om te buigen, en daarbij ook 
te bespreken, leren de leerlingen wat er wel en niet kan en waarom. Ook de grenzen en 
toelaatbaarheid van stereotyperen/vooroordelen/discriminatie, de grens tussen vrijheid 
van meningsuiting en discriminatie en het denken versus het ernaar handelen zijn 
belangrijke thema’s om te bespreken.18 Zo benoemt Keersmaekers, docent op de ISU 
dat ze probeert potentiele kwetsbaarheden te onderscheppen door het gesprek aan te 
gaan zodra ze merkt dat er iets mis gaat: 

“Waar ik op let is dat als ik zie dat er onbegrip ontstaat door, vermoedelijk, culturele 
verschillen dat we dat met elkaar bespreken. Omdat we een school zijn met veel verschillende 

culturen is het vrij makkelijk om zoiets bespreekbaar te maken. 
We hadden een keer een schoolreisje naar Praag een paar jaar geleden en dat viel precies 
gelijk met de ramadan en daar moesten we wel even een aanpassing aan maken. Er waren 

een paar meisjes die daar aan meededen en die het dan niet trokken om de hele dag te 
lopen. Sommige andere leerlingen vonden dat lastig omdat die meisjes dan een soort 

voorkeurspositie zouden krijgen. Dus daar moesten we het met de leerlingen over hebben om 
uit te leggen hoe dat dan werkt met de ramadan en waarom het dan lastig is met al het lopen. 

Het alleen al benoemen bleek al genoeg, want de leerlingen vonden het wel logisch.”19 
– M. Keersmaekers

Het komt er op neer dat er ruimte moet zijn om gedrag en opmerkingen van de 
leerlingen en de docent te bespreken met elkaar. Hiervoor moet er echter eerst voldaan 
worden aan een essentiële randvoorwaarde: veiligheid. Als de leerlingen zich sociaal-
emotioneel moeten kunnen ontwikkelen, moet de school/ het klaslokaal een veilige 
werkomgeving zijn waar houvast en structuur geboden wordt als ook warme en oprechte 
aandacht voor de leerlingen. Hiervoor moet er gelijkwaardigheid heersen onder de 
leerlingen en moet er ruimte zijn voor persoonlijke verhalen en contact.20 Van Rossem 
legt heel mooi uit wat deze ruimte en het gevoel van respect en gelijkwaardigheid kan 
doen voor de leerlingen op gebied van het eigen leren en de zelfontplooiing: 

“Door te laten zien dat wat ze doen goed is, voelen de leerlingen zich gewaardeerd en veilig 
en kun je als docent binnen de les weer een stapje verder. In de loop van de tijd verschuif ik 
van individueel werken naar meer in groepsverband werken aan opdrachten. Zo stimuleer 

je het klassenverband, het sociale karakter. En, de laatste verschuiving is dan het stimuleren 
van de eigen inbreng en de eigenheid. De opdrachten worden dan ook steeds vrijer. 

Uiteindelijk worden de leerlingen zelfstandiger en komen de persoonlijke verhalen naar 
voren: ze kunnen steeds meer zichzelf zijn”21

 – J. van Rossem
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In een artikel in de Huffington Post (2012) werd een onderzoek naar culturele diversiteit 
in de klas besproken en daar kwam naar voren dat het essentieel is om, naast het 
aanpassen van opdrachten en lesinhoud, ook het klaslokaal in te richten met het oog 
op culturele diversiteit. Zo kunnen er posters opgehangen worden met bijvoorbeeld 
afbeeldingen van speciale culturele kleding of met werk van internationale kunstenaars. 
Het aanpassen van het lokaal kan de open houding van de leerlingen (en docent) 
ondersteunen en kan de veiligheid voor de leerlingen om zichzelf te zijn vergroten. 
Daarnaast wijst het de leerlingen op de rijkdom vanuit alle verschillende culturen wat 
respect en trots kan vergroten. Tot slot wees het onderzoek er onder andere op dat het 
van groot belang is een grote diversiteit aan rolmodellen en voorbeelden te gebruiken 
om zo de verschillende facetten en mogelijkheden van allerlei verschillende culturen 
naar voren te laten komen.22

In het al eerder genoemde onderzoek van het SLO (2009) kwam al naar voren dat 
kennis van en over diverse culturen belangrijk is voor het leren omgaan met culturele 
diversiteit. Het gaat daarbij om inzicht in cultuurkenmerken van landen, etnische 
minderheidsgroepen en religieuze of levensbeschouwelijke groeperingen. Om ervoor te 
zorgen dat dit constructief is voor een open en respectvolle houding zijn vier zaken van 
belang bij het samenstellen en gebruiken van de lesstof/lesinhoud.

Als eerste het voorkomen van stereotyperingen (nu niet in gedrag, maar in de lesstof). 
Als docent is er sprake van een voorbeeldrol, dus probeer typische voorbeelden of 
vooroordelen in lesmateriaal te voorkomen. Als het gaat om ‘Zwarte voorbeeldfiguren’ 
laat dan niet alleen Martin Luther King zien, of tribale kunst, maar zoek nieuwe 
voorbeelden en kunstenaars. Ook is het van belang om te kijken of er geen sprake is 
van etnocentrisme in de lesstof (gaat het over een dominante cultuur versus andere 
culturen, of worden de culturen als gelijk besproken). 

Daarnaast is verdieping van besproken kunst en culturen belangrijk. Bespreek daarom 
niet alleen de ‘culturele folklore’, oftewel de al bekende facetten van een cultuur zoals 
eetgewoontes en feesten, maar bespreek ook dieperliggende kenmerken zoals waarden 
en normen, mensbeeld en bijvoorbeeld omgangsvormen. Dit kan in veel gevallen 
besproken worden via kunstwerken en kunstenaars die deze cultuur als achtergrond 
hebben en hiervan elementen in hun werk terug laten komen. Een goed voorbeeld 
hiervan word gegeven door Rozema, die vertelt over een paar opdrachten bij haar in de 
lessen: 

“Leuk is bijvoorbeeld ook dat als je voorbeelden laat zien van Islamitische kunst, je de 
leerlingen iets geeft om trots op te zijn tegenover de negatieve nieuwsitems die regelmatig 

voorbij komen. Of om de vergelijking te maken tussen het Midden-Oosten en Europa ten tijde 
van de Middeleeuwen. Toen liepen ze in het Midden-Oosten enorm voor qua ontwikkelingen 
en cultuur.[…]Met Arabische patronen, geometrische patronen, doen we ook veel. Ik laat de 
leerlingen dan nadenken waarom dit juist de sterkste kunstvorm is in islamitische landen. De 
leerlingen komen er dan achter dat door het iconoclasme er een enorm specialisme ontstaat 

in een specifieke kunstvorm.”23

– Z. Rozema

Een derde aandachtspunt is een positieve beeldvorming. Als er verschillende culturen 
besproken worden, is het belangrijk dat dit op een open en gelijkwaardige manier gaat. 
Elke cultuur heeft goede en minder goede kanten, afhankelijk vanuit welk perspectief 
je kijkt. Iedere samenleving heeft typerende kenmerken en onderliggende waarden. 
Deze kunnen met wat voorzichtigheid prima besproken worden en zelfs naast elkaar 
gelegd worden om te onderzoeken en beter te leren begrijpen. Ook dit kan weer via 
kunstvoorbeelden. 

Het laatste punt, variatie binnen culturen benadrukken, sluit erg aan bij het 
bovenstaande. Ook binnen een culturele groep zijn mensen vaak erg verschillend. Denk 
alleen al aan alle verschillende subculturen of dialecten in een land (in Nederland hebben 
we alto’s, gabbers, kakkers, etc. en spreken we ABN, Twents, Fries, Brabants en ga zo 
maar door). Deze verschillende groepen mensen binnen een cultuur kunnen ook erg van 

Culturele diversiteit in de lesstof
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elkaar verschillen wat betreft normen en waarden en ideeën. Soms zijn de verschillen 
binnen een bepaalde cultuur groter dan de verschillen tussen twee culturen.24

Als deze vier dingen binnen de lesstof kloppen, zal er ook moeten worden gekeken 
naar zowel verschillen als overeenkomsten op verschillende niveaus (tussen leerlingen, 
gemeenschappen en landen) en dimensies (taal, afkomst, cultuur, religie, uiterlijk, 
etc.). Als de docent deze overeenkomsten en verschillen wil bespreken zijn er ook weer 
een aantal dingen waarop gelet zou moeten te worden. Allereerst dat de inbreng van 
de leerlingen gewaardeerd en gerespecteerd wordt zodat de leerlingen een intrinsieke 
motivatie ervaren om actief mee te doen. Daarnaast is het belangrijk dat er een drietal 
stappen in de gaten gehouden worden:

Beschrijven – Vergelijken – Reflecteren en waarderen. 
Laat leerlingen eerst vanuit hun eigen referentiekader kenmerken van zichzelf 
of elementen van hun eigen achtergrond beschrijven (persoonlijke kenmerken, 
ervaringen). Belangrijk hierbij is dat de inbreng van de leerlingen gerespecteerd wordt 
door medeleerlingen en docent. Een volgende stap kan het vergelijken van de eerder 
genoemde kenmerken en elementen zijn. Laat leerlingen in gesprek met elkaar op 
zoek gaan naar overeenkomsten en verschillen. Op basis van de vergelijking kunnen 
leerlingen met elkaar reflecteren op wat ze gevonden hebben en wat ze daar van 
vinden. Welke betekenis kennen zij de gevonden overeenkomsten of verschillen toe 
en hoe belangrijk zijn ze? Zijn er dingen die hen heel erg opvallen of valt het eigenlijk 
allemaal heel erg mee? Belangrijk hierbij is dat het gesprek op een open manier gevoerd 
wordt en op basis van gelijkwaardigheid.25

Als de leerlingen zich kennis van verschillende culturen eigen gemaakt hebben en zich 
hebben kunnen spiegelen aan elkaar en aan wat ze gezien hebben, is er de mogelijkheid 
nog een stap verder te gaan en ze een variatie aan perspectieven voor te leggen en 
perspectiefwisselingen met ze te oefenen. 
Bij het aanbieden/bekijken van diverse perspectieven is het belangrijk om met de 
leerlingen te kijken naar hoe bepaalde maatschappelijke thema’s een rol spelen 
binnen verschillende achtergronden en hoe er naar gekeken en mee omgegaan wordt. 
Daarbij kunnen voorbeelden zoals afbeeldingen en verhalen dit goed weergeven. Ook 
de actualiteit en mediaverslaggeving kan een interessante invalshoek zijn om deze 
perspectieven te bekijken (met name als het gaat om eenzijdige verslaggeving). Geef 
hierbij ook ruimte aan de leerlingen om hun eigen perspectief te verwoorden.  Zodra 
de leerlingen gaan oefenen met perspectiefwisselingen is het van belang om de leerling 
te stimuleren een thema of situatie vanuit verschillende kanten te bekijken en de 
leerlingen te laten verwoorden hoe het vanuit een andere invalshoek anders kan zijn 
en waarom. Dit kan gedaan worden door casussen en stellingen te gebruiken waarbij 
tegenovergestelde argumenten en zienswijzen tot een consensus moeten komen. 
Leerlingen leren hierdoor kritisch te reflecteren op verschillende opvattingen, ook met 
name die van henzelf.26

In de lespraktijk zijn er, naast het bekijken en bespreken van verschillende culturen en 
het reflecteren hierop, een aantal andere dingen die nuttig kunnen zijn: 

Zo is een variatie in aanpak, of werkvormen, een goede om alle leerlingen goed te 
bedienen. Dit is niet enkel goed voor culturele diversiteit, maar wordt aangeraden als 
manier van differentiatie in het algemeen. Het combineren van structuur en duidelijkheid 
in klassikale momenten en (het aanleren van) zelfstandig werken doet het goed in 
iedere klas. Daarnaast kunnen persoonlijke contacten tussen de leerlingen helpen bij het 
bestrijden van stereotypen en vooroordelen.27 Door leerlingen te laten samenwerken, 
groepstaken te verdelen, onderling te overleggen en te discussiëren, leren ze elkaar 
beter kennen en leren ze met elkaar. Leren wordt dan een sociale activiteit en er is 
sprake van co-constructie van kennis.28

Tot slot is prettig contact tussen de docent en de leerlingen een essentiële 
randvoorwaarde. Veiligheid in de klas (sociaal gezien) is een vereiste om discussies 
aan te gaan zonder dat het omslaat in conflict. Hierboven is al benoemd door Steverink 
dat voor hem openheid en het zich kwetsbaar opstellen vaak heel goed werkt om 
die veiligheid te bewerkstelligen. Rozema sluit zich hierbij aan en benoemt deze 
kwetsbaarheid ook met betrekking tot vakinhoudelijke kennis. Docenten kunnen niet 
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alles weten en vaak hebben de leerlingen goede voorbeelden die heel prima bruikbaar 
zijn. Door een kwetsbare houding aan te nemen en de leerlingen te vragen om hun 
inbreng, krijgt de docent nieuwe kennis aangeboden en voelen de leerlingen zich gezien 
en gewaardeerd omdat er interesse getoond wordt in wat zij te zeggen hebben.29  
Keersmaekers benoemde dit ook in het interview en verteld daarbij ook hoe ze dat zelf 
ervaart:

“Zeker bij de kunstlessen moet je daar (culturele diversiteit) wat mee, want je kunt het 
niet alleen over de Nederlandse cultuur hebben als je leerlingen hebt met hele andere 

achtergronden. Dan laat je de leerlingen buiten beschouwing. Het is wel lastig, want mijn 
opleiding is natuurlijk heel erg Westers georiënteerd, dus mijn voorbeelden komen daar al 

gauw vandaan. Daarom probeer ik andere voorbeelden te zoeken of leerlingen te vragen om 
voorbeelden. Dat groeit ook. In het begin moest ik mezelf er (voor mijn lessen) wel erg op 
wijzen, wat betreft voorbeelden, maar dat gaat nu veel makkelijker. Mijn repertoire groeit 

steeds meer, maar dat is een extra stapje wat ik moet zetten.” 30

– M. Keersmaekers

Uiteraard zal het in de praktijk allemaal een stuk minder gemakkelijk gaan dan er 
hierboven besproken wordt. Naast de culturele diversiteit heeft een docent ook nog te 
maken met bijvoorbeeld de groepsdynamiek. Als een groep een onveilige dynamiek 
heeft, zal daar eerst aandacht aan besteed moeten worden, voordat leerlingen 
aangesproken worden op hun persoonlijke achtergrond en identiteit. Zolang er geen 
veiligheid is binnen de groep en het lokaal, zullen leerlingen zich niet openstellen. 
Daarnaast hebben docenten ook te maken met tijdsrestricties en curricula. Niet alles 
past en kan besproken worden. Naast deze punten zijn er ook een aantal valkuilen die 
meerdere keren naar voren kwamen tijdens dit onderzoek. Valkuilen met betrekking tot 
de docent en zijn/haar omgang met culturele diversiteit. 

De eerste is taalgebruik en culturele verwarring. Veel manieren van het benoemen 
van een situatie of van gedrag, dragen een culturele betekenis die vanuit een ander 
standpunt (lees: voor iemand met een andere achtergrond) een hele andere betekenis 
kan hebben en daardoor resulteert in onverwacht of zelfs ongewenst gedrag. 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. Zo kan de regel ‘respectvol luisteren’ 
voor misverstanden zorgen omdat leerlingen (en docenten) met een Nederlandse 
achtergrond gewend zijn dat dit betekent dat men elkaar aankijkt, zeker als de leerling 
in gesprek is met een autoriteitsfiguur zoals een docent. Voor iemand met een culturele 
achtergrond waarin de machtsafstand groter is, Sommige Aziatische of Midden-Oosterse 
achtergronden bijvoorbeeld, is echter het juist niet-aankijken een teken van respect.31 

Dit kan voor verwarring en onterechte berisping zorgen. Het kan dus zinvol zijn 
duidelijker te benoemen wat voor soort gedrag er verwacht wordt. ‘respectvol luisteren’ 
wordt dan ‘Als je luistert, kijk je de ander aan’. 

De tweede valkuil zijn (onbewuste) stereotyperingen. De stereotyperingen kunnen 
invloed hebben op reacties en behandeling van de leerlingen, ook bij docenten die 
proberen zo vooroordeel-loos te zijn als mogelijk. Om de leerlingen goed te kunnen 
ondersteunen in hun ontwikkeling en leerproces is het daarom van belang dat de 
docent zijn/haar leerlingen en hun capaciteiten kent op een persoonlijk niveau en 
niet uitgaat van culturele stereotyperingen of eerdere ervaringen met leerlingen van 
eenzelfde achtergrond. Het is makkelijk om verschillende leerlingen onder dezelfde 
noemer te scharen voor het eigen overzicht en het begrijpen van de leerlingen, maar 
de ene leerling is de andere leerling niet en capaciteiten op academisch gebied gaan 
niet per definitie hand in hand met een bepaalde culturele achtergrond. Probeer daarom 
de achtergrond van een leerling niet (meteen) te koppelen aan de leercapaciteiten.32 

Herber benoemt hieronder heel duidelijk hoe volgens haar de kijk op de leerlingen moet 
zijn:

Valkuilen
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“Het gaat in eerste instantie om de kinderen en de dynamiek in de klas en pas daarna komt 
die cultuur misschien om de hoek kijken. Het kan zijn dat een jongen moeite heeft met de 
meisjes in de klas, en dat hij Marokkaans is, maar het kan net zo goed een Nederlandse 

jongen zijn.”33

- B. Herber

Een andere risico met betrekking tot stereotyperingen is het gevaar van positieve 
stereotypering. Hoe goedbedoeld ook, een positief stereotype kan de leerling enorm 
in de weg zitten en een heleboel extra stres of druk veroorzaken. Vaak wordt er 
bijvoorbeeld over leerlingen met een Aziatische achtergrond bewonderend gezegd dat 
ze zo ontzettend slim zijn en zo hard kunnen werken. Dit is echter een generaliserend 
beeld wat de leerling lang niet altijd past, of wat de leerling niet waar kan maken. Kijk 
dus ook hier vooral naar de leerling als individu. 

Een derde valkuil is het spreken voor een ander. Ook al heeft de docent kennis 
verworven over de verschillende achtergronden en kent hij/zij de geschiedenis, 
omgangsvormen en waarden en normen van een bepaalde groep, dan nog kan de 
docent niet verwoorden hoe leerlingen met die specifieke achtergrond denken over 
bepaalde thema’s. Voor de docent is het niet de eigen achtergrond, dus bezit hij/zij 
niet over de ‘ervaringsexpertise’ om het vanuit dit perspectief uit te leggen.34 Vraag 
de leerlingen wat zij zelf denken en waarom. Zoals heel duidelijk blijkt uit de quote 
hieronder kan het voor het gevoel van de leerling enorm fout gaan als er niet gevraagd 
wordt naar wat de leerling zelf eigenlijk vindt:

“A bunch of teachers here, they think they know what’s ‘wrong’ with us. But they don’t know. 
If people want to help us, they have to see what we’ve been through, not from what their own 

experiences tell them.”35

– Billie, een leerling in Lakota (US) over haar docenten op de middelbare school

De valkuil van het spreken voor een ander kan ook de andere kant op te ver 
doorgevoerd worden. Leerlingen worden dan verplichte ambassadeurs van een cultuur 
of groep met een eigen gedachtegoed. Dat de leerlingen een eigen culturele rijkdom 
meenemen door hun achtergrond is prachtig, maar het is niet vanzelfsprekend dat 
leerlingen duidelijke, expliciete en complete kennis hebben van hun eigen cultuur. Voor 
veel leerlingen is dit juist ook nog erg zoeken.36 Vragen naar wat de leerlingen vinden 
is heel goed, maar wees voorzichtig met het bestempelen van hun mening als zijnde de 
mening van de hele cultuur. 

Daarnaast is het ook niet de bedoeling dat docenten, omdat ze geen fouten wil maken 
en niemand voor het hoofd willen stoten, het gesprek niet meer aangaan. Omwille 
van de ‘lieve vrede’ om het zo te stellen. Het is cruciaal in gesprek te blijven met de 
leerlingen en dat er contact gehouden wordt, ook al zijn er meningsverschillen of wordt 
er een keer iets gezegd wat verkeerd valt terwijl het niet zo bedoeld was. Als de docent 
goed luistert naar wat de gevoeligheden zijn die leven in de klas kan hij/zij moeilijke 
thema’s via een creatieve wijze (door middel van een grapje, of aan de hand van een 
kunstwerk, etc.) alsnog bespreekbaar maken. Dit zal niet bij iedere groep leerlingen op 
dezelfde manier kunnen, maar vaak kan het wel.37

Een vijfde valkuil ligt vooral op de loer in de lesinhoud. De kern van het onderwijs, het 
curriculum, is essentieel in het leren van kennis én vaardigheden. Het curriculum bepaalt 
namelijk wat er belangrijk is om te leren en bepaalt daarmee ook welke geschiedenis 
het belangrijkst is, welke kunstenaars het meest essentieel zijn en welke visies de 
leerlingen moeten kennen. Als hier niet gekeken wordt naar een cultureel diverse 
invulling, zal de aansluiting met een groot deel van de leerlingen wegvallen.38 Het is 
daarom belangrijk goed te kijken naar welke geschiedenis er besproken wordt en hoe en 
welke voorbeelden er gebruikt worden in de lesstof en bij de opdrachten. probeer hierbij 
meer te betrekken dan de westerse canon. 

Tot slot is een laatste valkuil het idee dat groepsvorming onder leerlingen, met name 
op basis van hun achtergrond, vermeden moet worden. Het is heel natuurlijk gedrag 
om mensen op te zoeken waar een bepaald verwantschap mee gevoeld wordt, zoals 
Herber al eerder benoemde. Het gevoel ergens bij te horen, is voor een leerling juist 
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heel waardevol. Dat dit gebeurt in pauzes of vrije momenten tijdens excursies kan geen 
kwaad. Wel is het belangrijk dat de docent in de gaten heeft wat er in het klaslokaal 
gebeurt. Hier moet de groepsvorming het samenwerken en de open houding naar elkaar 
niet in de weg zitten.39
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De besprekende kracht van kunst
Op welke manier kan kunst een rol spelen in het bespreekbaar maken van 

verschillende culturen, delicate onderwerpen of kunstwerken?

Kunst is een universeel verschijnsel en zo oud als de mensheid zelf. Kunst wordt 
gemaakt en verspreid over de hele wereld, binnen alle culturen en laat ook de meest 
uiteenlopende visies, wereldbeelden en ideeën zien. Kunst is daarom een sterk en 
universeel werktuig als het aankomt op het bevorderen van wederzijds begrip en 
het maken van kunst kan een krachtige manier zijn om relaties met anderen te 
scheppen en/of te onderhouden. Kunstonderwijs helpt het wetenschappelijke en 
het emotionele weer te verbinden met de intuïtie. Daarmee is het een belangrijk 
middel om interculturele openheid te bevorderen en etnocentrisme, vooroordelen, 
stereotypen, racisme en discriminatie te bekijken en te bespreken.1 Kortom, kunst- en 
cultuureducatie laat leerlingen nadenken over wie zij zijn en waar ze voor staan en 
tegelijkertijd slaat het bruggen naar de leefwereld van anderen, waardoor respect en 
openheid bevorderd kunnen worden.
De verwachtingen van Unesco zijn zoals hierboven te lezen niet gering en ook minister 
Jet Bussemaker verwacht er veel van zoals blijkt uit haar visie op cultuur (2013): ‘Door 
cultuur samen te beleven en te beoefenen, deel je ervaringen, leer je elkaar kennen en 
ontwikkel je een gemeenschappelijk referentiekader.’2

Dit roept de vraag op hoe docenten hier mee om moeten gaan. Welke manieren er 
zijn om kunst met hun leerlingen te bespreken en om via kunstwerken de culturele 
diversiteit en andere thematiek aan de orde te stellen. 

“In some ways, art can change the world. Art is not supposed to change the world, to change 
practical things, but to change perceptions. Art can change the way we see the world. Art can 

create an analogy. Actually the fact that art cannot change things makes it a neutral place 
for exchange and discussions, and then enables you to change the world.”3

- JR

Volgens de kunstenaar JR is kunst dus vooral een platform om elkaar te ontmoeten 
en het gesprek aan te gaan, waardoor er met elkaar stappen gezet kunnen worden. 
Kunst, of breder: creativiteit is iets dat alle stoffelijke creaties omvat waarmee mensen 
betekenis geven aan hun bestaan. Dit werd en wordt gedaan binnen alle culturen, 
ondanks dat de grenzen van kunst erg variëren van cultuur tot cultuur. Kunstuitingen 
weerspiegelen de opvattingen, heersende wereld- en mensbeelden en idealen van 
een bepaalde cultuur of samenleving en laat daarmee ook eventuele verschillen of 
overeenkomsten met andere culturen zien.4 Daarnaast kan kunst ook nog eens op 
meerdere manieren bekeken en geïnterpreteerd worden. Naast wat het kunstwerk laat 
zien is er ruimte voor meerdere verhalen. Er is niet maar een waarheid, iedereen kan 
vertellen wat er voor hem of haar belangrijk is.5
Het feit dat er meerdere interpretaties mogelijk zijn en dat er ruimte is voor het 
vertellen van een eigen verhaal, maakt kunst een goed medium om met de leerlingen in 
gesprek te gaan. Het bekijken en bespreken van kunst net zo goed als het maken van 
kunst. Het gesprek op gang brengen kan echter nog wat voeten in de aarde hebben. 
Het is echter wel heel belangrijk, zelfs voor de eigen gemoedsrust, zoals Keersmaekers 
hieronder uitlegt:

“Een aantal jaar geleden, zeg een jaar of 4, heb ik een opdracht gegeven over Ai Weiwei, 
omdat de leerlingen op schoolreis zouden gaan naar Berlijn en daar een tentoonstelling 
van hem zouden zien. Daar wilde ik ze wel op voorbereiden, want anders is het lastig te 

doorgronden wat je daar nou ziet. In die klas zat echter een Chinese leerling en ik ging met 
de klas de documentaire kijken van Ai Weiwei en ik merkte dat ik het toch lastig vond. Ik 

wilde het bespreekbaar maken. Dus heb ik van tevoren aangegeven dat dit is hoe Ai Weiwei 
denkt over het leven en zijn land en dat het heel goed kan dat mensen het daar mee eens zijn, 
of juist heel anders denken over hun land. Gelukkig merkte ik dat de klas ook echt wel open 
stond voor het horen van de mening van de Chinese leerling die we in de klas hadden. Ook 
dit had ik al aangegeven, dat we het over een kunstenaar zouden hebben uit een bepaalde 

Bespreken via kunst
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cultuur en dat er vanuit dat land ook één leerling in de klas zit. Het zou dus ook zomaar zo 
kunnen zijn dat ze het helemaal niet met elkaar eens zijn!”6

- M. Keersmaekers

Door de klas en de leerling voor te bereiden op wat er bekeken en besproken zou gaan 
worden, schiep Keersmaekers duidelijkheid en was er ruimte om reactie te geven zonder 
dat het meteen tot een aanval of discussie zou leiden. Wat dus allereerst belangrijk is, is 
dat er een veilige sfeer is om met elkaar in gesprek te gaan. Daarnaast moet de docent 
ruimte maken voor gesprek als dit nodig is, bij bijvoorbeeld ingrijpend nieuws. Het is 
belangrijk dat de leerlingen de ruimte krijgen om in eerste instantie even te ventileren. 
Daarbij is het van belang dat er naar de leerlingen geluisterd wordt door zowel 
klasgenoten als docent. Daarna kan de docent inhaken op wat er voorbij is gekomen.7 

Ook als dit bijvoorbeeld een kwetsende opmerking is. Zodra een opmerking of mening 
bevraagd wordt en er gecontroleerd wordt of anderen dit ook vinden, defuseert de 
docent de situatie al aanzienlijk.8 
Hoe opener het gesprek aangegaan wordt, waarbij de docent het voorbeeld geeft, hoe 
rustiger het gesprek zal verlopen. Zeker als de docent niet dezelfde achtergrond heeft 
als de leerlingen die zich aangesproken voelen, kan het verstandig zijn een neutrale 
positie in te nemen en vooral veel te bevragen om zo vooral ruimte aan de leerlingen te 
laten en niks voor hen in te vullen.9 Een goed voorbeeld van hoe dit gedaan kan worden, 
is te lezen in de quote hieronder van Rozema:

“Laat leerlingen de schilderijen van Marlene Dumas zien (Mohammed B., Osama bin 
Laden) en laat ze het eerst eens observeren zonder verdere informatie, en vertel ze daarna 

wie het is. Wat doet het dan met ze? Welk idee hebben ze dan, als ze de achtergrond 
kennen, bij het werk? Hoe anders is dat ten opzichte van het idee dat ze eerder hadden? 
Dit zijn mooie voorbeelden hoe je met andere ogen kunt kijken en zo kun je de leerlingen 
ook leren om verschillende brillen op te zetten, zich te verplaatsen in een ander en zijn 

of haar achtergrond of referentiekader. Zo kun je allerlei verschillen en overeenkomsten 
bespreekbaar maken.

Ook met het hele Charlie-gebeuren (Parijs) hebben we de vormgeving van kranten bekeken. 
Hoe spelen ze in op gevoelens? De Telegraaf was hartstikke hysterisch, terwijl een andere 

krant veel objectiever erover schreef en strakker was vormgegeven. Hier hebben we het ook 
met leerlingen over gehad, welk gevoel het geeft en wat ze daar dan van vonden.”10 

 – Z. Rozema

Ten tweede kunnen kunstwerken, als voorbeeld op een groot scherm of in het echt, goed 
dienen als bliksemafleiders. Leerlingen en docent staan dan niet in het luchtledige te 
praten en als er dan een discussie of wat heftiger gesprek ontstaat, is er een voorbeeld 
via welk het gesprek gaat, in plaats van dat het een één op één aanval wordt.11

Ook kunnen kunstwerken of voorbeelden goed gebruikt worden als aanleiding tot een 
gesprek over de actualiteit. Daarnaast blijkt vaak dat er over aanslagen of taboes 
ook vrij makkelijk vragen gesteld kunnen worden aan leerlingen, omdat ze vrij sterke 
meningen hebben over een heleboel dingen.12

Binnen discussies kan een kunstwerp of voorbeeld ook goed gebruikt worden om 
bepaalde sterk heersende meningen te nuanceren, zoals Steverink hieronder mooi 
beschrijft: 

“We hebben hier een ta’ziya (mausoleum bouwwerk van aluminium) staan die door Sjiitische 
moslims in Noord-India wordt meegedragen in processies tijdens de Muharram-herdenking, 
waarna ze het begraven. Het bouwwerk zit helemaal vol met allerlei islamitische symbolen. 
Dit object gebruik ik vaak als ik merk dat de groep denkt dat de Islam een homogene groep 

is, terwijl hij net zo gefragmenteerd is als bijvoorbeeld het christendom. Andere Islamitische 
groepen, niet in Noord-India, hebben dit gebruik niet. Het is dus een interessant object om te 

bespreken.”13

- B. Steverink

Een andere manier om kunstwerken of voorbeelden te gebruiken is om de leerlingen 
aan de hand hiervan te vragen naar hun eigen verhaal of ideeën. Zeker als leerlingen 
iets herkennen in een kunstwerk, kan dit erg goed. Als er een klas is met vrij weinig 
activiteit en motivatie om het ergens over te hebben, kan de keuze gemaakt worden om 
juist te kiezen voor wat prikkelendere kunstwerken of voorbeelden: kunst met een heftig 
verhaal om de leerlingen te activeren met elkaar in gesprek te gaan.14 Bij sommige 
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klassen in het Tropenmuseum gebruikt Steverink deze truc, met af en toe verassend 
goed resultaat: 

“Het leuke aan de tentoonstelling ‘Body Art’ is dat het heel prikkelend is. Je kunt leerlingen 
dan ook op de man af vragen of ze een tatoeage zouden nemen, of dat dat vanuit hun 

achtergrond niet zou kunnen. Ik had laatst een groep waarbij een meisje zei dat haar kind 
later absoluut geen tatoeages zou mogen, want dat is hartstikke ‘haram’, vervolgens was 

er een jongen die zei dat het volgens hem net onder ‘haram’ zat en dat het wel zou kunnen, 
maar dat het dan wel taboe was. Dus dan moest het wel op een bedekte plek.”15

- B. Steverink

Naast enkel bespreken van en via een kunstwerk of voorbeeld kan iets doen ook heel 
goed werken. Door leerlingen iets te laten tekenen naar aanleiding van een kunstwerk 
of voorbeeld, of er een te laten kiezen of fotograferen, of door gebruik te maken 
van ‘Visual Thinking strategies’ met een opdracht kan de docent aan de hand van de 
daaruit voortkomende resultaten met de leerlingen in gesprek, of kunnen de leerlingen 
onderling in gesprek. Het gebruik van een kunstwerk of voorbeeld geeft ook hier weer 
meer houvast dan wanneer het gesprek zonder extra medium gehouden wordt.16 

Alles bij elkaar genomen zijn er een heleboel verschillende manieren waarop kunst 
culturen en allerlei thematiek bespreekbaar kan maken. Door via kunst te bespreken is 
er minder directe discussie en is er een voorbeeld waaraan van alles omtrent het thema 
zichtbaar kan zijn. Ook kan het gebruikt worden als gespreksopener of nuancering, 
eventueel met actieve opdracht. Tot slot kan het bespreken van kunstwerken ook 
ruimte geven aan de eigen verhalen van leerlingen. Bij alle opties staat centraal dat er 
verschillende visies, culturen, achtergronden en meningen aan bod kunnen komen en 
verder uitgediept kunnen worden. 

Kunstwerken in de klas: 
een viertal scholen in Utrecht
Op de verschillende scholen die meegedaan hebben aan dit onderzoek is de docenten 
van de kunstvakken gevraagd om hun reactie te geven op een aantal kunstwerken. 
Zouden ze het werk laten zien in de klas en waarom wel of niet? En, wat zouden de 
reacties kunnen zijn die er vanuit de klas komen?

Banksy	-	Kissing	Coppers	(2004),	
the	side	of	the	Prince	Albert	Pub,	

Brighton,	England.

Van Rossem maakt bij dit werk de kanttekening dat er een goede aanloop nodig is als hij 
dit werk wil laten zien.
Hij zou het echter wel laten zien en afwachten wat voor reactie er vanuit zijn leerlingen 
komt. De kans is dat er of helemaal geen reactie is, of er worden opmerkingen gemaakt, 
of er komt echt een gesprek op gang. Wel vindt hij het een moeilijk werk omdat er 
leerlingen kunnen zijn die er heel heftig op zullen reageren vanwege aangeleerde 
normen vanuit de eigen cultuur die niet stroken met de normen die we in Nederland 
hebben. Moet je dat dan aansnijden, daar in prikken? Of is het beter om de goede vrede 
een beetje te bewaren?17

Keersmaekers zou dit werk graag laten zien, maar laat dit ook afhangen van de klas. 
Er moet wel een prettige groepsdynamiek zijn en de leerlingen moeten hier (mentaal) 
aan toe zijn. Ze zou er in ieder geval niet zomaar aan voorbij gaan, maar het juist graag 



aangrijpen als mogelijkheid om het gesprek aan te gaan met de leerlingen.18

Rozema zou dit werk ook zeker laten zien, vooral omdat eigenlijk alle leerlingen (met 
name in de bovenbouw) erg fan zijn van Banksy. Sommige leerlingen zullen het echter 
wel ‘vies’ of ongemakkelijk vinden, maar dat geeft juist een goede basis om het gesprek 
met ze aan te gaan.19

Tot slot vertelt Herber dat ze dit werk al in de tweede klas laat zien. Ze behandeld naar 
eigen zeggen veel van Banksy zijn werk omdat het allerlei belangrijke thema’s zichtbaar 
en bespreekbaar maakt. De klassen reageren allemaal echter verschillend op dit werk, 
dat is interessant en geeft input om te praten.20

Banksy	–	
Anti-immigration	Pigeons	(2014),	

Clacton-on-Sea,	England.	

Ook dit werk zou van Rossem wel laten zien, maar ook hier wel met een goede inleiding 
en binnen een bepaald thema. Hij zou het echter niet expres opzoeken en alleen laten 
zien aan een klas waar een veilige sfeer is. Dit omdat het voor veel leerlingen op het ISK 
Ithaka een heel kwetsbaar en persoonlijk onderwerp is. Het is daarom een grensgeval 
waarbij heel erg goed gekeken moet worden of een klas dit aankan of dat de leerlingen 
compleet dichtklappen en/of heel boos worden.21

Keersmaekers vindt werken als dit juist heel prettig om als gespreksopener te gebruiken 
binnen de klas en ervaart de kwetsbaarheid van het onderwerp met haar leerlingen niet 
zo sterk als van Rossem.22

Rozema zou dit werk ook gebruiken en de leerlingen vragen wat ze denken dat Banksy 
met dit werk zou willen zeggen. Ook zou ze van de leerlingen willen weten of ze het 
goed vinden dat een kunstenaar zich met dit soort onderwerpen bemoeit of dat kunst 
alleen maar mooi moet zijn.23

Voor Herber is dit een werk dat ze nog niet kende, maar waar ze wel meteen erg 
enthousiast op reageert. Nu ze het werk kent, gaat ze hem gebruiken om met de 
leerlingen te bespreken. Ze ziet geen reden waarom niet.24

Spencer	Tunick	–	
San	Sebastian	(2206),	Spain.

Dit werk is voor van Rossem een grensgeval, vooral vanwege het naakt. Bij de hogere 
klassen zou hij het wellicht wel gebruiken voor interessante gespreken over normen en 
waarden en regels binnen cultuur. Bij de lagere klassen verwacht hij alleen maar flauwe 
of geschokte reacties, daar is volgens hem geen gesprek mee te beginnen. Ook hier is 
de twijfel omtrent normen en waarden. Wat in Nederland als normaal ervaren wordt, 
kan in veel andere landen echt absoluut niet. Hij vraagt zich dan af of het zinvol is om 
het op een zo, voor hem, abrupte manier aan te kaarten.25
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Ook Keersmaekers vindt dit een lastig voorbeeld vanwege het naakt. Ze geeft aan dat 
naar haar idee de leerlingen in haar klassen snel moeite hebben met bloot: zelfs een 
half abstract kubistisch werk met een vierkante borst is al ‘vies’. Het ligt echter ook 
aan de leeftijd, in de bovenbouw zou dit werk als voorbeeld wel weer kunnen, omdat 
ze dan beter afstand kunnen nemen van zowel zichzelf als het werk. Maar gezien 
de internationaliteit van school en de vele visies ook van ouders op naakt is het een 
lastige, omdat de docent zich moet kunnen verantwoorden. Die confrontatie maakt dat 
Keersmaekers goed nadenkt over welk doel het voorbeeld zou hebben.26

Rozema zou dit werk dan weer wel laten zien, zij het voornamelijk in de bovenbouw, 
aangezien ze er in de onderbouw waarschijnlijk wat onrustig van worden. Bij de juiste 
klas zou het echter ook in de onderbouw al kunnen om de ideeën over bloot vanuit 
verschillende culturen aan bod te laten komen.27

Herber ziet geen probleem met het werk en zou het laten zien aan de leerlingen. Zeker 
in de trant van kunstbeschouwing en –analyse in de derde klas is dit voorbeeld heel 
goed bruikbaar. Ook om met de leerlingen te kijken naar wat kunst is en wat voor doel 
het heeft. Reacties zoals ‘bah’, bloot is vies tenslotte, zullen er dan geheid komen, maar 
die kunnen bevraagd worden. Door de reacties op een algemene (niet persoonlijke) 
manier te bevragen kun je in gesprek gaan met de leerlingen.28
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Marina	Abramovic	and	Ulay	–	Imponderabilia	
(1977),	Bologna.

Voor de leerlingen van van Rossem is werk als dit 
volgens hem te conceptueel. De leerlingen zullen 
niet verder kijken dan het ‘langs blote mensen 
lopen’. Het ‘concept’ is voor de meeste leerlingen 
op het ISK Ithaka een manier van kunst die nog 
helemaal niet aan de orde is. Van Rossem zou 
daarom dit werk nooit gebruiken.29

Keersmaekers gebruikt dit voorbeeld wel, alhoewel 
ze het soms niet laat zien maar beschrijft aan de 
leerlingen (afhankelijk van de klas). Het is volgens 
haar een goed voorbeeld om het met de leerlingen 
te hebben over relaties tussen mensen en hoe 
mensen zich tot elkaar verhouden.30

Ook Rozema gebruikt dit voorbeeld regelmatig, 
als ook het performance ‘The artist is present’ 
(ook van Abramovic). Deze heeft ze zelfs een 
keer met de leerlingen nagedaan. Een ervaring 
die de leerlingen erg gek vonden, maar ook erg 
interessant. Het is echter niet iets wat Rozema zou 
doen in de brugklas.31

Herber zou dit werk ook als voorbeeld gebruiken 
en benoemt daarbij dat dit naar haar idee deels 
ook komt omdat ze les geeft op een Havo/VWO 
school. Dit impliceert dat de leerlingen vaak al 
meer in contact geweest zijn met kunst. Soms ook 
niet en dan is er ineens een leerling die vrij heftig 
reageert. Daar kun je echter zonder al teveel 
problemen op inhaken.32
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Philip	Ruch	–	
Eating	Refugees	

(2016),	Berlin.

Dit is een ander voorbeeld dat van Rossem, zeker met de hoeveelheid leerlingen met 
een vluchtelingenachtergrond die er nu op het ISK Ithaka zijn, absoluut niet zou laten 
zien. Het zou volgens hem te kwetsend zijn omdat je met dit voorbeeld bij de leerlingen 
hun onzekere status nog eens even extra inwrijft en eigenlijk een directe persoonlijke 
aanval doet op hen. Dit terwijl het juist belangrijk is dat ze zich veilig voelen.33

Rozema zou dit werk juist heel graag met haar leerlingen bespreken omdat ze denkt 
dat veel leerlingen dit wel een tof initiatief zouden vinden. Het provocerende spreekt 
tieners wel aan, kunst mag wel ergens over gaan. Alles bevragen en tegen heilige 
huisjes schoppen, daar houden ze wel van. Hier zouden hele interessante gesprekken en 
eventueel werken uit voort kunnen komen.34

Kijkend naar eigen lessen en opdrachten is het heel belangrijk te kijken naar welke 
groep er in de klas zit. Als docent is er vaak sprake van een tweede natuur als het 
aankomt op het peilen van de energie van een groep leerlingen. Wat ze wel en niet 
aankunnen en welke energie er hangt. Als docent wil je natuurlijk de energie niet 
compleet overhoop gooien, maar het is ook absoluut niet zinvol om thema’s uit de weg 
te gaan uit angst voor drukte of discussie. Daar schieten de leerlingen zelf niet veel 
mee op en als docent ben je dan ook niks wijzer. Het in gesprek gaan met de leerlingen 
komt bij alle docenten hierboven voortdurend naar voren en lijkt een hele goede manier. 
Gewoon bespreken; Wat zie je? Wat voor gevoel geeft het je? Waarom reageer je daar 
zo op? Of, waarom denken jullie dat mensen dit vies/gek/schokkend/etc. vinden? Kun 
je uitleggen waarom je dat zegt? Wat zou de kunstenaar hiermee willen? Enzovoorts. 
Naar alle waarschijnlijkheid komt er veel reactie uit de klas als ze zich geprikkeld voelen. 
Pubers hebben overal een mening over en uiten deze vaak ook graag. Door met ze in 
gesprek te gaan geef je ruimte aan deze meningen en gedachtes en kun je eventuele 
kromme redeneringen of vooroordelen meteen tackelen of uitdagen. Dit gesprek kan 
zeker goed gevoerd worden door voorbeelden van kunstenaars en kunstwerken aan 
te dragen, juist ook omdat er dan een aanzet is tot gesprek en het bespreken via het 
werk gaat, waardoor er minder ruimte en noodzaak is om het gesprek of de discussie 
persoonlijk te laten worden. 
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Door niet-westerse kunst in het lesprogramma te integreren, in de vorm van 
voorbeelden en aangepaste opdrachten, maak je leerlingen meer bewust van hun eigen 
achtergrond, ook de leerlingen met een Nederlandse achtergrond. Al weten ze misschien 
niet meteen het antwoord op de vragen, ze zijn zich wel bewust van de vragen en 
leren over de grote rijkdom van opvattingen en ideeën binnen kunst en cultuur. Het is 
daarbij van belang dat de docent bij het kijken naar en praten over kunst zorgt voor 
‘aanknopingspunten’: dingen die raken aan de referentiekaders van de leerlingen.1
Veel docenten vragen zich echter af hoe deze veranderingen door te voeren zijn 
zonder in nog grotere tijdsnood te komen met de al verplichte lesstof. Er wordt 
weinig bewegingsruimte ervaren en daarnaast zijn veel docenten ook enigszins 
vernieuwingsmoe. Het is daarom prettig om te weten dat met relatief kleine 
aanpassingen en veranderingen al bestaande opdrachten een andere focus kunnen 
krijgen. De truc is om als docent een andere houding aan te nemen en gebruik te 
maken van de culturele potentie die al aanwezig is bij de leerlingen.2 Er zijn een aantal 
handvaten waarmee dit gedaan kan worden zonder dat het heel veel extra tijd en 
energie kost.

Culturele diversiteit in opdrachten
Hoe kan culturele diversiteit bekeken en onderzocht worden binnen een 

opdracht/lessenreeks?

De volgende aanpassingen kunnen gedaan worden binnen al bestaande opdrachten om 
meer aan te sluiten bij de culturele diversiteit van de klas.

Zo kan er meer ruimte worden gecreëerd voor de leerlingen, zodat er gebruik gemaakt 
kan worden van hun eigen culturele kennis en inbreng. Vaak kennen leerlingen 
goede voorbeelden die aansluiten bij de opdracht. Laat hen deze opzoeken tijdens de 
instructie.3
Hiervan kan ook een (kleine) onderzoeks- of analyse-opdracht worden gemaakt, 
waarbij leerlingen in een bepaald thema een kunstenaar of kunstvorm moeten 
zoeken die hen aanspreekt. Binnen de kunstvakken zijn er al analyse-opdrachten en 
beoordelingsschema’s die hier makkelijk op zijn aan te passen. 
De aangedragen kunstenaars en voorbeelden vanuit de leerlingen kan de docent 
vervolgens toevoegen aan het eigen repertoire voor toekomstig gebruik. Het feit dat de 
docent hun voorbeelden waardeert en vaker wil gebruiken, zal voor de leerlingen een 
blijk van waardering zijn. 

Geef bij al bestaande opdrachten meer diverse voorbeelden van over de hele wereld 
en vanuit allerlei culturen. Er zijn genoeg voorbeelden te vinden van kunstenaars en 
fotografen van over de hele wereld die portretten maken bijvoorbeeld. Het hoeft niet 
meteen een opdracht te zijn met een maatschappelijk thema, alhoewel dit natuurlijk wel 
kan. 

Binnen een opdracht in de kunstvakken zijn er altijd bepaalde leerdoelen met betrekking 
tot vaardigheden en kennis. Deze leerdoelen moeten de leerlingen bij het afsluiten van 
de opdracht behaald hebben. Als hierbij ook leerdoelen geformuleerd worden omtrent 
de verwerking van eigen interesses of het visualiseren van ideeën uit een bepaalde 
(sub)cultuur waar de leerling zich thuis in voelt, is de opdracht al snel wat opener voor 
de interpretatie van de leerling en de culturele diversiteit van de klas. Resultaten zullen 
overwegend veel authentieker en diverser zijn.4

Naast kleine aanpassingen zijn er ook mogelijkheden om grotere projecten op te zetten, 
of om opdrachten uit te bouwen. Zo is het niet heel ingewikkeld om een opdracht 
rondom bijvoorbeeld voedsel te veranderen naar ‘Voedsel van thuis’/ ‘Gerechten van 
oma’/ ‘De hele wereld eet’ waarbij de focus verandert van eten in het algemeen naar 
eten wat de leerling graag of vaak thuis eet/ eten wat de leerling ziet als traditioneel 
familierecept / eten wat voor de leerlingen duidelijk uit allemaal verschillende gebieden 
komt. Op deze manier wordt het een cultureel diversere of zelfs een multicultureel 
project.

Aanpassen van opdrachten
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Wat het effect is van grotere projecten is vaak echter een beetje onduidelijk en erg 
afhankelijk van de groepsdynamiek binnen een klas. Wees hier daarom voorzichtig 
mee.5
  
Tot slot kan er ook schoolbreed een scala aan projecten worden opgezet met als doel 
verschillende contexten, groeperingen en overtuigingen te bespreken. Leerlingen 
kunnen hierbij worden gestimuleerd om meer te leren van andere achtergronden en 
maatschappelijke thema’s vanuit meerdere perspectieven te bezien en om hun eigen 
opvattingen te relativeren en hun eigen leefstijl niet als de ‘enige waarheid’ te zien.6 
Hierbij kan samenwerking gezocht worden met docenten van andere vakken zoals 
geschiedenis, maatschappijleer, biologie, LO/gym, verschillende talen, muziek en drama/
theater.
Er kunnen praktische workshops georganiseerd worden omtrent muziek of dans vanuit 
verschillende (sub)culturen, Er kan met elkaar gekeken worden naar de neerslag 
in kunst van de geschiedenis van verschillende gebieden in de wereld, er kunnen 
gespreksgroepen georganiseerd worden over maatschappelijke thema’s, er kan samen 
met gym gekeken worden naar het gebruik/afbeelden van het menselijk lichaam en de 
ideeën hierover vanuit verschillende achtergronden, en zo zijn er nog veel meer ideeën.

Ook het zoeken van samenwerking buiten school, met verschillende culturele instanties, 
kan heel stimulerend werken voor zowel de leerlingen als de docenten, maar daarover 
hieronder meer. 

Samenwerkingen tussen scholen en culturele instellingen in het kader van 
cultuureducatie bestaat al meerdere decennia. Als de wederzijdse verwachtingen van 
een samenwerking duidelijk zijn, kan deze zeer vruchtbaar uitpakken voor zowel de 
scholen als de culturele instellingen. Er zijn verschillende manieren waarop scholen 
gebruik kunnen maken van hun omgeving als toevoeging op en vormgeving van het 
cultuuronderwijs.
Als eerste is er het scenario van ‘komen en gaan’. Leerlingen bezoeken een voorstelling, 
tentoonstelling of doen mee aan een workshop op locatie, of de school haalt een van 
deze dingen naar binnen. Het karakter hiervan is echter incidenteel en heeft daardoor 
weinig blijvend effect op het cultuuronderwijs. 
Een tweede scenario is die van ‘vragen en aanbieden’. De school en culturele instellingen 
proberen het onderwijs en het aanbod van activiteiten op elkaar aan te passen. Hier is al 
meer sprake van een blijvend effect en het kan zorgen voor een meer doorlopende lijn 
in het cultuuronderwijs, maar het is niet optimaal.
Het derde, en laatste, scenario is die van ‘samen ontwikkelen’. School en culturele 
instelling(en) ontwikkelen gezamenlijk een doorlopende leerlijn die aansluit bij zowel 
het onderwijs op school als de programmering van de culturele instelling(en). Hierbij 
is sprake van een langdurige samenwerking met het meeste profijt voor de school, de 
culturele instelling en de leerling.7

Bij een goede samenwerking tussen de school en de culturele instelling(en) kan de 
binnenschoolse tijd die beschikbaar is voor kunst- en cultuureducatie aangevuld 
worden en de kwaliteit ervan worden verbeterd. Buiten schooltijd kan het kunst- en 
cultuuronderwijs op allerlei manieren worden geïntensiveerd, zodat de leerlingen hun 
creatieve talenten optimaal kunnen ontwikkelen en ontdekken, ze maximaal de kans 
krijgen kennis te maken met kunst en cultuur en hier plezier aan te beleven. Deze 
ervaringen zijn heel bevorderlijk voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen 
en daarnaast doen ze veel kennis op over andere visies op de wereld en verschillende 
achtergronden en ontwikkelen ze vaardigheden die goed burgerschap stimuleren.8

Naast de voordelen voor de leerlingen, is een goede samenwerking tussen scholen en 
culturele instellingen ook erg goed voor de deskundigheid van de docenten. Ze kunnen 
steunen op expertise vanuit de instelling en mettertijd deze kennis zich eigen maken.
 
Voor de culturele instellingen is er vaak sprake van een hoger bezoekersaantal en het 
bereiken van nieuwe doelgroepen. Het belangrijkste voor de culturele instellingen is 
echter het relevant willen zijn voor de maatschappij: ze willen de mogelijkheid benutten 

Externe culturele instellingen
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om kennis door te kunnen geven en een anders vaak ‘dode’ collectie weer te laten leven. 
Veel mensen zien musea als statische en saaie instituten. Door samenwerkingen kan dit 
beeld doorbroken worden en is er de kans om de collectie vaker (en vaak ook op een 
andere manier) te gebruiken.9

“Over een paar weken ben ik hier weer om met mijn leerlingen naar dezelfde expositie te 
gaan. Als meester wil ik me goed voorbereiden op zo’n museumbezoek en daarin geef ik de 
ruimte aan het verhaal en de vragen van de leerlingen. In het Tropenmuseum staan mensen 
en wereldculturen centraal, en komen bij uitstek gesprekken tot stand vanuit ieders thuis. Je 
ziet dat leerlingen elkaar hierdoor beter leren kennen. Ze ontdekken bovendien dat ze vaak 
meer met elkaar gemeen hebben dan soms in eerste instantie wordt gedacht. Dit is wat een 

bezoek aan het Tropenmuseum voor mijn leerlingen en mij zo waardevol maakt.“10

 – Meester Bart

Zoals al Meester Bart in de quote hierboven benoemt, is voor hem en zijn leerlingen 
een bezoek aan een museum heel waardevol. In dit geval een bezoek aan het 
Tropenmuseum. Dit is dan ook een museum wat heel goed aan kan sluiten bij 
opdrachten en onderwijs gericht op culturele diversiteit. Net als het Afrika Museum en 
het Volkenkundig Museum. 

Het Tropenmuseum is samen met het Afrika Museum in Berg en Dal en het Volkenkundig 
Museum in Leiden een collectief met als hoofddoel het stimuleren van een ‘open blik’ en 
het laten zien dat mensen ondanks allerlei verschillen ook heel erg op elkaar lijken. Dit 
omdat de samenleving bestaat uit zo’n grote diversiteit aan mensen, dat het van belang 
is kennis te hebben van elkaar en elkaars achtergrond om zo conflict te voorkomen. De 
musea vinden het belangrijk dat mensen leren dat er soms wat langer nodig is voor er 
een oordeel over iets of iemand geveld kan worden. Daarnaast is het ook heel erg leuk 
om te leren op welke andere manieren mensen kunnen kijken naar de wereld om hen 
heen.11

Er zijn bij het Tropenmuseum een heleboel verschillende mogelijkheden voor scholen 
om hun cultuureducatie aan te vullen. Zo zijn er verschillende workshops, activiteiten 
en evenementen en is er het ‘Cultuur in de mix’ programma waarbij de leerlingen 
gestimuleerd worden om na te denken over afkomst en culturen en invloeden. Bij alle 
educatieprogramma’s wordt er aan de hand van de collectie en het gebouw zelf een 
koppeling gemaakt tussen wat de leerlingen zien in het museum en wat ze kennen van 
buiten, thuis of de actualiteit. Op deze manier wordt er geprobeerd zo dicht mogelijk 
bij de leerlingen en hun interesses te blijven, zodat de ervaring voor hen ook waarde 
draagt.12 Ook kunnen leerlingen elkaar nieuwe dingen leren door te vertellen over eigen 
ervaringen, zoals een meisje en haar klas die mee waren tijdens een rondleiding in het 
Tropenmuseum: 

“Ga je naar een doodskist uit Ghana kijken, zijn er ook foto’s bij van de begrafenis, wat 
heel ander is dan hoe de meeste mensen een begrafenis ervaren. Hoewel, ook niet altijd. Ik 
had een keer een groep uit de Bijlmer met een meisje wier tante uit Ghana kwam en die is 
begraven in een colafles. Ze hebben in die traditie grafkisten die passen bij het leven van 

de persoon en die tante dronk graag Cola. Zij kon dus het verhaal vertellen van haar tante 
en hoe die begrafenis er uitzag. Dan kun je het gesprek aan gaan over wie er nog meer een 

begrafenis heeft bijgewoond en hoe dat dan ging. Er is sprake van universele waarden, in dit 
geval de dood, die voor iedereen herkenbaar zijn.”13

- B. Steverink

Een ander mooi voorbeeld van een museum dat aansluit bij onderwijs waarin de 
culturele diversiteit een plek heeft is het samenwerkingsproject geïnitieerd door het 
Museum Catharijneconvent in Utrecht. 
Het project met de naam Feest! Weet wat je viert focust zich op een verscheidenheid 
van religieuze feesten die in Nederland worden gevierd. Aan de hand van voorwerpen 
en interactieve installaties wordt er uitleg en context gegeven bij de feestdagen: hun 
ontstaan, betekenis en ontwikkeling. Daarnaast worden er vergelijkingen gemaakt 
tussen de manier van het vieren vroeger ten opzichte van nu en worden er verbanden 
gelegd tussen verschillende religies. Ook worden er op feestdagen extra activiteiten 
verzorgd zoals gezamenlijk eten, lampionnenoptochten en dansen.14
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Binnen dit project zijn er meerdere museale partners die ieder een eigen accent leggen 
binnen het thema. Op het Kindererf van het Nederlands Openluchtmuseum is de Feest!-
presentatie het hele seizoen door te zien. Elke week staat er een ander feest centraal 
en naast de informatie over het feest zijn er ook hier allerlei activiteiten, zoals samen 
lekkere hapjes maken: schaafijs bij Keti Koti en amandelbonbons bij het Suikerfeest.15 
Waarom dit belangrijk is voor meerdere mensen, legt Schreurs hieronder heel helder uit: 

“Feesten, religieuze en niet-religieuze, zijn bij uitstek gelegenheden die omringd zijn met 
gebruiken en rituelen en zijn vaak erg belangrijk voor gemeenschappen. Zij ontlenen er hun 
identiteit aan en de feesten zorgen voor saamhorigheid. Het doorgeven van de feesttradities 
aan nieuwe generaties, die deze op hun beurt weer aanpassen aan hun eigen ideeën, hoort 

daar ook bij. Dat is immaterieel erfgoed. We merkten dat er behoefte was aan uitleg over de 
feesten, niet alleen bij kinderen, ook bij volwassenen. Kennis over allerlei feestdagen was 

aan het afnemen.”16

- D. Schreurs, Programmaleider Feest!
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Tijdens het onderzoek bleek de te gebruiken terminologie rondom cultuur, etniciteit, 
immigratie en de multiculturele samenleving een heikel punt. Veel termen die te maken 
hebben met verschillende groepen mensen, etniciteit, cultuur en nationaliteit zijn 
gevoelige bewoordingen die bij diverse personen een hele andere betekenis of lading 
kunnen hebben. 
Onder andere omdat een deel van de terminologie te herleiden is naar ons koloniale 
verleden en daarmee een bepaalde negatieve lading in zich draagt. Daarnaast worden 
veel termen, zoals ‘allochtoon’ niet objectief ervaren, maar voelen ze voor de ontvanger 
als label, op een negatieve manier. En, veel mensen gebruiken de termen ook in die zin: 
om de wereld begrijpelijker te maken, maar ook om mensen op een bepaalde manier 
te karakteriseren. Veel termen blijken hierdoor een (negatief) waardeoordeel in zich te 
dragen. Ook is een deel van de terminologie niet toereikend in betekenis en kan het zijn 
dat ze anders begrepen worden dan dat ze bedoeld zijn.
Er moet dus goed gekeken worden naar welke benamingen en termen er wel of niet 
gebruikt kunnen worden zonder mensen te kwetsen of in een hokje te plaatsen en om 
onvolledigheid te voorkomen. De communicatie kan al vergemakkelijkt worden door 
minder te praten in termen als ‘wij’ en ‘zij’, zodat er niet door de taal zelf al een kloof 
wordt gecreëerd. Een tweede is dat generaliserende termen vermeden kunnen worden 
en dat groepen het beste benoemt kunnen worden met een benaming die zij zichzelf 
geven. Tot slot kan het voorkomen dat er geen goede termen voorhanden zijn en dan 
is het essentieel om duidelijke context en uitleg te geven aan wat er vanuit de spreker 
bedoelt wordt met de gebruikte termen. 

Samenvatting
Terminologie rondom culturele diversiteit

Culturele diversiteit in het onderwijs

Dat er culturele diversiteit is binnen de Nederlandse samenleving is boven alles een 
feit: er is een breed scala aan verschillende culturen, die onderscheiden kunnen 
worden op basis van etnografie, sociale codes en waarden en normen. We leven in een 
multiculturele samenleving en een steeds meer verbonden mondiale gemeenschap waar 
we de culturele diversiteit niet uit de weg kunnen gaan. De verscheidenheid aan culturen 
sluiten daarnaast aan bij de identiteit van de populatie en er zijn dan ook verschillende 
mogelijkheden tot identificatie met een bepaalde groep of cultuur.  De term ‘culturele 
diversiteit’ heeft in dit onderzoek de volgende definitie:  “De verscheidenheid in de 
samenleving, omgeving, school en klas die verwijst naar verschillen in cultuur als één 
van de vele dimensies van interne (groeps)verschillen, waarbij cultuur gezien kan 
worden als een ‘dynamisch geheel van denkmodellen en gedragspatronen gedeeld door 
een samenleving, gemeenschap of groepering’. Religie, taal en etniciteit zijn andere 
dimensies van interne (groeps)verschillen die heel dicht raken aan culturele diversiteit, 
en in relatie met elkaar aan bod kunnen komen.” Echter, door te spreken over enkel 
de verschillen en door deze verschillen te zien als breuklijnen tussen culturen, negeert 
men de poreusheid van culturele grenzen en de veranderlijkheid van de cultuur. Het 
is essentieel om in het achterhoofd te houden dat culturen zich blijven vernieuwen en 
dat de individuen binnen een cultuur bezitten over een groot creatief vermogen zichzelf 
opnieuw uit te vinden. Culturen staan, net als mensen, in relatie tot elkaar.
Door leerlingen voor te bereiden op het samenleven in een multiculturele samenleving, 
ontwikkel en vergroot je hun inlevingsvermogen en het vermogen zich te verplaatsen 
in een ander en zijn of haar visie. Wie in staat is dit te doen, schrikt minder voor wat 
anders of onverwachts is en zal zich makkelijker kunnen verhouden tot de ander. Ook 
zorgt aandacht voor verschillende achtergronden voor het bespreken en behouden van 
allerlei culturele rijkdom en kennis en geeft het de leerlingen steun bij het vormen van 
hun identiteit. Een beeldend docent laat de leerlingen kennis maken met kunst. Het 
is hierbij belangrijk dat de docent bij het kijken naar en praten over kunst zorgt voor 
‘aanknopingspunten’, Dingen die raken aan de referentiekaders van de leerlingen. Dan 
kan kunst weer betekenis krijgen voor leerlingen. Dan is er sprake van kwaliteits- en 
intercultureel onderwijs. 
Docenten vinden het echter lastig op de verschillende achtergronden van de leerlingen 
op een respectvolle manier te betrekken in het onderwijs. Dat het belangrijk is, staat 
buiten kijf, maar kennis over de achtergronden van waaruit kinderen denken en 
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beleven en over juiste aanpak om deze achtergronden aan de orde te stellen ontbreekt. 
Tegelijkertijd wordt er schoolbreed ook weinig planmatig ingevuld of uitgevoerd. In de 
toegenomen aandacht die er is voor het bevorderen van burgerschap blijkt kennismaken 
met verschillende culturen een lage prioriteit te hebben. De meeste scholen organiseren 
geen doelgerichte activiteiten, maar kennen een praktijk waarin leerlingen terloops 
met diversiteit in aanraking komen. Doordat niet duidelijk is welke kennis er gebruikt 
en overgedragen moet worden en op welke wijze dit gedaan moet worden, lijken veel 
plannen in het water te vallen. Wat overblijft zijn incidentele acties, projectdagen of 
excursies.

Kunstdocent met een cultureel diverse klas

Als docent van de verschillende kunstvakken kan er binnen het eigen vak ruimte 
gemaakt worden voor het bespre-ken en onderzoeken van de verschillende 
achtergronden van de leerlingen en de verschillende kunstzinnige rijk-dommen die er 
te vinden zijn in de diverse culturen. Maar hoe dat gedaan moet worden, blijkt moeilijk. 
Een reden waarom het moeizaam kan zijn om als docent hier aandacht aan te schenken 
is dat de school zelf hier geen of geen duidelijke visie over heeft geformuleerd. Het 
is dus in eerste instantie van belang dat de school zelf hier als instelling op inspeelt. 
Binnen school kunnen er dan activiteiten zoals intervisiemomenten, studiedagen en 
externe workshops georganiseerd worden voor docenten. De docent zelf kan veel kennis 
halen uit de eigen praktijkervaring en het lezen van boeken of educatieve bladen. Wel is 
er behoefte aan extra bij-/nascholing. 
Om als docent een goede voorbeeldfunctie te kunnen vervullen, dient deze te 
beschikken over ‘culturele sensibili-teit’ en vaardigheden voor interculturele 
communicatie. Ook het afstemmen van de pedagogische stijl is belangrijk, omdat 
verschillende groepen leerlingen andere behoeftes hebben wat betreft de rol en 
houding van de docent. Daarnaast is het van belang dat de docent gemotiveerd is om 
de leerlingen en hun achtergrond te leren kennen, een open en respectvolle houding 
heeft ten opzichte van de culturele diversiteit, zelfkennis en inlevingsvermogen heeft, 
duidelijke regels stelt binnen de klas, stereotyperingen probeert te voorkomen en de 
leerlingen stimuleert in hun inlevingsvermogen, contact met elkaar en gedrag met hen 
samen reflecteert. Ook moet er ruimte zijn om ach-tergrond en gedrag bespreekbaar 
te maken. Het meest essentiële hierin is een veilige sfeer binnen de groep en het 
klaslokaal. 
Binnen de lesstof kan er ook aandacht worden gegeven aan de culturele diversiteit. 
Om ervoor te zorgen dat dit constructief is voor een open en respectvolle houding zijn 
verschillende zaken van belang: Het voorkomen van stereotyperingen en etnocentrisme 
in het lesmateriaal en spreken van de docent, verdieping in de verschillende culturen, 
gelijkwaardigheid van bespreken (positieve beeldvorming) en het benadrukken van 
variatie binnen cultu-ren. Bij het bespreken van een verscheidenheid aan culturen is 
het ook zeker van belang deze kenmerken te (laten) koppelen aan de eigen cultuur van 
de leerlingen. Het spiegelen aan andere culturen en achtergronden stelt de leerlingen 
in staat wederzijds begrip op te bouwen. Dit kan gedaan worden met de stappen 
beschrijven, vergelijken, reflecteren en waarderen. Ook kan er met de leerlingen 
geoefend worden om situaties vanuit verschillende per-spectieven te bekijken. Praktisch 
gezien is een afwisseling van werkvormen en het vragen aan de leerlingen om hun 
kennis te delen heel waardevol. 
Tot slot zijn er een aantal valkuilen waar op gelet dient te worden als culturele diversiteit 
aan bod komt: onduidelijk-heid in taalgebruik wat leidt tot culturele verwarring, het 
gebruiken van onbewuste stereotyperingen, het spreken voor een ander, leerlingen tot 
ambassadeur maken, etnocentrisme in het curriculum en angst voor groepsvorming. 
Belangrijk hierbij is dat er in de communicatie genoeg duidelijkheid geschept wordt 
over verwachtingen, leerlingen als individu gezien worden en worden gevraagd om hun 
kennis en ervaring zonder de verwachting dat zij de kennis in pacht hebben over hun 
eigen achtergrond. Door variatie van visies en besproken geschiedenis en gebieden kan 
ook het curriculum getackeld worden.

Kunst is een universeel verschijnsel en zo oud als de mensheid zelf. Het feit dat er 
meerdere interpretaties mogelijk zijn en dat er ruimte is voor het vertellen van een 
eigen verhaal, maakt kunst een goed medium om met de leerlingen in gesprek te 

De besprekende kracht van kunst
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gaan. Het bekijken en bespreken van kunst net zo goed als het maken van kunst. 
Wat allereerst belangrijk is, is dat er een veilige sfeer is om met elkaar in gesprek te 
gaan. Daarbij is het van belang dat er naar de leerlingen geluisterd wordt door zowel 
klasgenoten als docent. Zeker als de docent niet dezelfde achtergrond heeft als de 
leerlingen die zich aangesproken voelen, kan het verstandig zijn een neutrale positie 
in te nemen en vooral veel te bevragen om zo vooral ruimte aan de leerlingen te 
laten en niks voor hen in te vullen. Ten tweede kunnen kunstwerken goed dienen als 
bliksemafleiders. Leerlingen en docent staan dan niet in het luchtledige te praten en 
als er dan een discussie of wat heftiger gesprek ontstaat, is er een voorbeeld via welk 
het gesprek gaat, in plaats van dat het een één op één aanval wordt. Ook kunnen 
kunstwerken goed gebruikt worden als aanleiding tot een gesprek over de actualiteit. 
Binnen discussies kan een kunstwerp of voorbeeld ook goed gebruikt worden om 
bepaalde sterk heersende meningen te nuanceren. Een andere manier om kunstwerken 
of voorbeelden te gebruiken is om de leerlingen aan de hand hiervan te vragen naar 
hun eigen verhaal of ideeën. Zeker als leerlingen iets herkennen in een kunstwerk, 
kan dit erg goed. Naast enkel bespreken van en via een kunstwerk of voorbeeld kan 
iets doen ook heel goed werken. Door leerlingen iets te laten tekenen naar aanleiding 
van een kunstwerk, of er een te laten kiezen of fotograferen, of door gebruik te maken 
van ‘Visual Thinking strategies’ met een opdracht kan de docent aan de hand van de 
daaruit voortkomende resultaten met de leerlingen in gesprek, of kunnen de leerlingen 
onderling in gesprek. Alles bij elkaar genomen zijn er een heleboel verschillende 
manieren waarop kunst culturen en allerlei thematiek bespreekbaar kan maken. Bij alle 
opties staat centraal dat er verschillende visies, culturen, achtergronden en meningen 
aan bod kunnen komen en verder uitgediept kunnen worden. Kortom, kunst kan 
leerlingen laten nadenken over wie zij zijn en waar ze voor staan en tegelijkertijd slaat 
het bruggen naar de leefwereld van anderen, waardoor respect en openheid bevorderd 
kunnen worden.tekst

Culturele diversiteit in opdrachten

Door niet-westerse kunst in het lesprogramma te integreren, in de vorm van 
voorbeelden en aangepaste opdrachten maak je leerlingen meer bewust van hun eigen 
achtergrond. Het is daarbij van belang dat de docent bij het kijken naar en praten over 
kunst zorgt voor ‘aanknopingspunten’: dingen die raken aan de referentiekaders van 
de leerlingen. Ook al bestaande opdrachten kunnen door kleine aanpassingen meer 
aansluiten bij de culturele diversiteit van een klas. Zo kan de docent door een meer 
open houding en wat meer vragen zorgen voor ruimte voor de leerlingen, zodat er 
gebruik gemaakt kan worden van hun eigen culturele kennis en inbreng. Vaak kennen 
leerlingen goede voorbeelden die aansluiten bij de opdracht. Daarnaast kunnen bij 
al bestaande opdrachten wel nieuwe, en meer diverse, voorbeelden gebruik worden. 
Ook kunnen er binnen de leerdoelen nieuwe doelen geformuleerd worden omtrent 
de verwerking van eigen interesses of het visualiseren van ideeën uit een bepaalde 
(sub)cultuur waar de leerling zich thuis in voelt. Naast kleine aanpassingen zijn er ook 
mogelijkheden om grotere projecten op te zetten, of om opdrachten uit te bouwen. 
waarbij de focus verandert van een vrij oppervlakkige betekenis voor de leerling naar 
een wat dieper onderzoek, zelfs al binnen de eigen achtergrond. Een andere optie is 
schoolbreed projecten op te zetten met als doel verschillende contexten, groeperingen 
en overtuigingen te bespreken. Leerlingen kunnen hierbij worden gestimuleerd om 
meer te leren van andere achtergronden en maatschappelijke thema’s vanuit meerdere 
perspectieven te bezien en om hun eigen opvattingen te relativeren en hun eigen 
leefstijl niet als de ‘enige waarheid’ te zien. Hierbij kan samenwerking gezocht worden 
met docenten van andere vakken zoals geschiedenis, maatschappijleer, biologie, LO/
gym, verschillende talen, muziek en drama/theater.
Ook het zoeken van samenwerking buiten school, met verschillende culturele instanties, 
kan heel stimulerend werken voor zowel de leerlingen als de docenten. Bij een goede 
samenwerking tussen de school en de culturele instelling(en) kan de binnenschoolse 
tijd die beschikbaar is voor kunst- en cultuureducatie aangevuld worden en de kwaliteit 
ervan worden verbeterd. Buiten schooltijd kan het kunst- en cultuuronderwijs op allerlei 
manieren worden geïntensiveerd, zodat de leerlingen hun creatieve talenten optimaal 
kunnen ontwikkelen en ontdekken, ze maximaal de kans krijgen kennis te maken met 
kunst en cultuur en hier plezier aan te beleven. Deze ervaringen zijn heel bevorderlijk 
voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen en daarnaast doen ze veel kennis 
op over andere visies op de wereld en verschillende achtergronden en ontwikkelen ze 
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vaardigheden die goed burgerschap stimuleren. Naast de voordelen voor de leerlingen, 
is een goede samenwerking tussen scholen en culturele instellingen ook erg goed 
voor de deskundigheid van de docenten. Ze kunnen steunen op expertise vanuit de 
instelling en mettertijd deze kennis zich eigen maken. Voor de culturele instellingen 
is het belangrijkste doel het relevant willen zijn voor de maatschappij: ze willen de 
mogelijkheid benutten om kennis door te kunnen geven en een anders vaak ‘dode’ 
collectie weer te laten leven. 

Conclusie
Op welke manier kunnen kunstdocenten binnen hun vak de culturele diversiteit 
ondersteunen en onderzoeken met de leerlingen in de onderbouw van het 
voortgezet onderwijs in de Randstad?

Dat er culturele diversiteit is binnen de Nederlandse samenleving is overduidelijk 
een feit: We leven in een multiculturele samenleving en een steeds meer verbonden 
mondiale gemeenschap waar we de culturele diversiteit niet uit de weg kunnen gaan. 
Een logisch vervolg is dat de leerlingen hierop voorbereidt dienen te worden. Voor het 
onderwijs in het algemeen is het daarom belangrijk om de leerlingen te helpen bij het 
ontwikkelen en vergroten van inlevingsvermogen en het vermogen zich te verplaatsen in 
een ander en zijn of haar visie. Wie in staat is dit te doen, schrikt namelijk minder voor 
wat anders of onverwachts is en zal zich makkelijker kunnen verhouden tot de ander. 
Ook zorgt aandacht voor verschillende achtergronden voor het bespreken en behouden 
van allerlei culturele rijkdom en kennis en geeft het de leerlingen steun bij het vormen 
van hun identiteit. Een beeldend docent in het bijzonder laat de leerlingen kennis maken 
met kunst en heeft hiermee een bijzonder gereedschap om met de leerlingen deze 
vaardigheden te ontwikkelen. Los van de visie van de school kan de docent hier zelf al 
veel aan doen. Belangrijk hierbij is dat het pedagogisch klimaat goed is: dat wil zeggen, 
er heerst een veilige en prettige sfeer in de klas en de docent heeft de juiste motivatie 
en open en respectvolle houding om met de klas de culturele diversiteit te onderzoeken. 
De lesstof is hierbij ook cruciaal. Deze geeft de inhoud aan de les en bepaald de focus 
van het leren. Om ervoor te zorgen dat dit leren constructief is voor een open en 
respectvolle houding en ook te maken heeft met de culturele diversiteit kan een docent 
de volgende dingen doen:

o Het lesmateriaal minder etnocentrisch maken door diverse voorbeelden  
 te gebruiken vanuit verschillende gebieden en achtergronden. Hiermee kan  
 ook meteen onduidelijkheid in taal en het gebruik stereotyperingen getackeld  
 worden. Dit kan gedaan worden door meerdere culturen in hun geheel met  
 de leerlingen te bekijken op een gelijkwaardige manier en hen deze, door middel  
 van kenmerken of herkenningspunten, te laten koppelen aan hun eigen  
 achtergrond. Op deze manier ontstaat er bij de leerlingen ook wederzijds begrip. 
o De opdrachten meer toespitsen op de culturele achtergronden door binnen de  
 leerdoelen doelen op te nemen gericht op de verwerking van eigen interesses of  
 het visualiseren van ideeën uit een bepaalde (sub)cultuur waar de leerling zich  
 thuis in voelt
o Bij uitleg ruimte geven aan leerlingen om hun kennis met de docent en de klas te  
 delen door middel van voorbeelden die zij kennen en die passen bij de opdracht  
 zodat er gebruik gemaakt kan worden van hun eigen culturele kennis en inbreng.  
 Op deze manier is er minder risico dat de docent spreekt voor leerlingen met een  
 andere achtergrond. Belangrijk hierbij blijft wel dat leerlingen niet gezien worden  
 als ambassadeur.
o Bij het bespreken van kunst kunnen er ook weer meer diverse voorbeelden  
 genomen worden. Deze kunnen naast de voorbeeldfunctie ook de functie hebben  
 van aanleiding tot actualiteit of eigen verhaal van de leerling of activiteit,  
 nuancering van heersende meningen of bliksemafleider binnen een discussie.  
 Bij alle opties is het van belang dat er naar de leerlingen geluisterd wordt door  
 zowel klasgenoten als docent. 

Naast de kleine aanpassingen, kan er met verloop van tijd ook gekozen worden om 
opdrachten wat verder uit te bouwen om zo de culturele diversiteit er meer bij te 
betrekken of om met de sectie een aantal nieuwe opdrachten te ontwikkelen. Daarnaast 
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kan aansluiting gezocht worden met andere secties om schoolbreed projecten op te 
zetten of vakken met elkaar in verbinding te brengen. Ook kan de sectie samenwerking 
opzoeken buiten school, met verschillende culturele instanties, om zo de culturele (en 
algemene) ontwikkeling van de leerlingen extra te stimuleren en zelf meer kennis op te 
doen.
Alles bij elkaar genomen zijn er verschillende mogelijkheden die meer of minder moeite 
kosten, maar het is in alle gevallen belangrijk dat er verschillende visies, culturen en 
achtergronden aan bod kunnen komen. Het lesmateriaal moet uiteindelijk een focus 
krijgen waarin ook niet-westerse kunst een plaats heeft en er ook aandacht besteed 
wordt aan hedendaagse autonome kunst uit andere culturen dan de westerse. Kunst kan 
leerlingen laten nadenken over wie zij zijn en waar ze voor staan en tegelijkertijd slaat 
het bruggen naar de leefwereld van anderen, waardoor respect en openheid bevorderd 
kunnen worden.
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Jan	van	Rossem	geeft	nu	7,	bijna	8	jaar,	les	op	het	Ithaka	(ISK)	in	Utrecht/
Maarssen.	
Interview afgenomen door Soscha Webbink op 8 maart 2017.

Wat	voor	leerling	populatie	is	er	op	uw	school?	
Vaak wordt er gezegd dat we veel vluchtelingen hebben. Nu is dat wel zo, maar we zijn 
een schakelklas voor allerlei leerlingen die niet zomaar door kunnen stromen naar het 
reguliere voortgezet onderwijs in Nederland. Dit heeft dan vooral te maken met taal. Het 
kunnen dus ook Franse of Duitse leerlingen zijn. Onze taak als school is om de leerlingen 
voor te bereiden en klaar te stomen voor het reguliere onderwijs. En, niet alleen op 
gebied van taal en het juiste niveau wat betreft leren en leerachterstanden, maar ook op 
gebied van cultuur; hoe gaan wij hier in Nederland met elkaar om? 
De eerste fase is vooral taalgericht en de tweede fase is meer leerachterstanden 
wegwerken en aansluiting op school en sociaal vlak. 

Zijn	hierbinnen	dingen	of	groepen	die	opvallen?	
Op dit moment hebben we veel Syriërs, daarvoor hebben we een golf Somaliërs gehad 
en daarvoor, toen ik net kwam, waren er vooral veel Irakezen en Afghanen. Het beweegt 
dus heel erg mee met wat er in de wereld en op politiek gebied gebeurt. 

Hoe	reageren	de	leerlingen	op	elkaar	en	elkaars	achtergrond?	
Op dit moment is het een beetje lastig voor de leerlingen die niet Syrisch zijn. Dit is op 
dit moment voor 80% echt de dominante groep. Dit is twee kanten op nadelig. Nadelig 
voor de niet Syrische leerlingen omdat er minder aansluiting gevonden wordt en nadelig 
voor de Syriërs zelf, omdat ze bij elkaar blijven. Het is voor hen nu moeilijker om te 
mixen, Nederlands te praten, in te burgeren. Als je bij elkaar zit dan blijf je sneller in je 
eigen taal praten. Het is dus een nadeel. 
Je ziet dus dat de achtergronden van de leerlingen uitmaken. Zeker als leerlingen oorlog 
hebben meegemaakt. 
We hebben nu bijvoorbeeld een grote groep van jongens die vooruitgestuurd zijn door 
de familie. Dat heeft natuurlijk veel effect; die jongen is alleen hier gekomen, als jongen 
van 16/17, die moet dan alleen de hele procedure door en als de familie dan komt na 
een halfjaar, herkennen ze elkaar bijna niet meer, aangezien die jongen natuurlijk al 
weer zo veranderd is. Die jongen is dan al teveel ‘verwesterd’ of vervreemd van hun 
bekende omgeving. Op school zijn ze vaak erg ontregeld. Onrustig, geen focus, heel erg 
met zichzelf bezig, moeilijk bereikbaar als docent. 

Wat	is	volgens	u	culturele	diversiteit	in	de	klas?
Die is er gewoon. Je hebt een enorme diversiteit aan leerlingen vanuit een ander land, 
vanuit een andere cultuur en die zitten samen in de klas. Dus je komt er hier op school 
niet onderuit. En je wilt daar de ruimte aan geven, die leerling en zijn achtergrond mag 
bestaan, dat hoort bij zijn persoon dus dat is er gewoon.

Wat	merkt	u	hier	van	in	uw	lessen?	
Binnen de lessen zoeken de leerlingen over het algemeen meer de afleiding, dan een 
ingang om het te hebben over de problematiek waarmee ze kampen en wat ze allemaal 
hebben meegemaakt. Dat is veel te vroeg, daar willen ze het helemaal niet over hebben. 
De meeste leerlingen hebben daar geen behoefte aan. Dit is natuurlijk niet bij iedereen 
het geval, maar bij een grote groep wel. 
De trots vanuit het eigen land is er wel heel sterk. De cultuur komt duidelijk naar voren 
in wat ze maken en ook duidelijk in de muziek die ze graag draaien. Daar vertellen ze 
erg graag over. 

Wat	is	uw	aanpak	t.o.v.	de	culturele	achtergrond	van	uzelf	en	leerlingen?	
Dat moet er gewoon kunnen zijn. Het zou eigenlijk geen eens een item moeten zijn, 
want dan ga je kunstmatig met die achtergrond en identiteit bezig. Die kinderen werken 
allemaal op hun eigen manier en daar zit automatisch die achtergrond al in. Maar het 
moet niet kunstmatig opgelegd worden, dat is onzin. Het gaat om de persoon en niet om 
de cultuur an sich. 
Als je meer kijkt naar de personen, dan is het verwantschap met de personen veel 
belangrijker dan de culturele achtergrond. Dat zou dan eigenlijk niet eens belangrijk 
moeten zijn. 
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Ligt	dit	vooral	op	het	gebied	van	de	sociale	omgang,	of	gebruikt	u	het	ook	in	de	
lesstof?	
Kunt	u	hier	voorbeelden	van	geven?
Ik geef de leerlingen eerst middelen, schilderen en tekenen, waarmee ze heel veel in 
kunnen uiten. Zeker omdat ze talig nog veel moeite hebben. Ik laat ze tekenen waar ze 
vandaan komen, waar ze nu wonen, wat ze later willen worden. Hierdoor wordt het bijna 
meer een middel om te communiceren, omdat de taalbarrière er niet is. 
Door te laten zien dat wat ze doen goed is, voelen de leerlingen zich ook gewaardeerd 
en veilig en kun je weer een stapje verder. In de loop van de tijd verschuif ik een beetje 
om ze ook meer in groepsverband gaan werken. Zo stimuleer je het klassenverband, het 
sociale karakter. En de laatste verschuiving is dan het stimuleren van de eigen inbreng 
en de eigenheid. De opdrachten worden dan ook steeds vrijer. En dan kiezen ze zelf. 
De omslag van opgelegd en vrijheid is wel lastig. De leerlingen zijn uit hun eigen cultuur 
vaak niet gewend dat ze zelf mogen kiezen, terwijl dat bij ons in de cultuur juist heel 
belangrijk gevonden wordt, assertiviteit. Maar dat is dus ook iets wat gestimuleerd 
wordt door middel van keuzevrijheid vergroten binnen de opeenvolgende opdrachten. 

Hoe	weet	u	als	docent	op	welke	manier	u	om	moet	gaan	met	de	achtergrond	
van	leerlingen?	En	wat	doet	u	om	bepaalde	gevoelige	dingen	bespreekbaar	te	
maken?	(aanslagen,	taboes).
Dat doe ik niet. Zoals ik net al zei, leerlingen willen het daar vaak helemaal niet over 
hebben, of weten nog niet helemaal hoe ze zich moeten uitdrukken. Dus dat doe ik 
gewoon niet. 

Bent	u	bekend	met	vormen	van	nascholing	op	dit	gebied	(culturele	diversiteit	
in	de	klas)?	
Je ontwikkeld je heel erg als docent, het gaat vooral om ervaring. Dus je omgang met 
de leerlingen en hoe je op ze reageert, dat ontwikkelt/verandert door de jaren heen. 
Bij mij is het vooral praktijkervaring die voor mij het belangrijkst geweest is. En ik lees 
wel eens een keer een boek of ik ga naar een lezing van het een of ander. Dat is altijd 
wel inspirerend. Je hebt tenslotte af en toe gewoon weer wat stimulans nodig. Maar 
er is meer dan genoeg waar je gebruik van kunt maken. Magazines, boeken, lezingen, 
cursussen, bijeenkomsten, noem het maar op.
Je kunt ook zelf op school de boel overhoop halen: een videojournaal opzetten, een 
open podium organiseren, etc. Dat zorgt ook al voor veel nieuwe inspiratie. 

Kunt	u	mij	over	de	volgende	werken	vertellen	of	u	ze	zou	laten	zien,	waarom	
wel/niet?	En,	welke	reactie	u	hierop	zou	krijgen?
Kanttekening: je moet wel een goede aanloop of heldere richting hebben waarbinnen je 
de werken laat zien. 

Banksy	-	Kissing	Coppers	(2004),	the	side	of	the	Prince	Albert	Pub,	Brighton,	
England.
Ja, dat laat ik wel zien. Ik zie wel wat voor reactie ik er op krijg. 
Of ik laat het zien en er komt helemaal geen reactie, of er komt een gesprek op gang. Ik 
ga me niet laten tegenhouden om dit soort dingen met ze te bespreken. 

Banksy	–	Anti-immigration	Pigeons	(2014),	Clacton-on-Sea,	England.
Zou ik ook laten zien, eigenlijk op dezelfde manier als de andere. Ik zou hem echter niet 
expres opzoeken. Het moet dan wel een veilige klas zijn en binnen een bepaald thema 
of onderzoek. Dit is voor veel leerlingen hier een kwetsbaar onderwerp. Dus bij deze zou 
ik wel moeten kijken hoe ver ik kan gaan bij de verschillende klassen.

Spencer	Tunick	–	San	Sebastian	(2206),	Spain.
Grensgeval. Hangt ook een beetje van de klas af, bij de hogere niveauklassen zou ik 
dat wellicht wel doen. Bij de jongere klassen zou ik het zeker niet doen. Dan komen er 
alleen maar reacties, maar kun je geen gesprek op gang brengen. Bij de hogere klassen 
(voorbereiding op HBO) kun je hier een interessant gesprek over voeren. 

Marina	Abramovic	and	Ulay	–	Imponderabilia	(1977),	Bologna.
Dit is heel conceptueel. Dit is voor hen gewoon ‘langs blote mensen lopen’ zijn. Het 
conceptuele is voor de leerlingen hier eigenlijk nog helemaal niet aan de orde, dat is een 
stap te ver. Dus deze zou ik niet bespreken. 
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Philip	Ruch	–	Eating	Refugees	(2016),	Berlin.	
Ik zou dit nu, met alle vluchtelingen op deze school, absoluut niet laten zien. Dit is te 
kwetsend. Je wrijft hun status nog een keer in, met alle onzekerheden en twijfel. Het 
is hier juist belangrijk dat ze er mogen zijn en dit zullen zij zien als aanval op hen als 
persoon.

Bernadette	Herber	geeft	al	27	jaar	tekenles	in	de	onderbouw	van	het	St.	
Bonifatiuscollege	College,	een	HAVO	VWO	school	in	Utrecht.
Interview afgenomen door Soscha Webbink op 13 maart 2017.

Wat	voor	leerling	populatie	is	er	op	uw	school?	
Het is een HAVO VWO school, dus toch wel leerlingen van hoger opgeleide ouders. De 
school is daarom wat witter, maar niet compleet wit. Ik zou het een gemengde school 
noemen. De meerderheid bestaat wel uit leerlingen met een Nederlandse achtergrond, 
zeg dat per klas van 30 leerlingen er 5 een Niet-Nederlandse achtergrond hebben. 

Zijn	hierbinnen	dingen	of	groepen	die	opvallen?	
Het milieu van de meeste leerlingen is toch hoger opgeleid, dus je hebt te maken met 
een wat ‘hogere’ sociale klasse.

Hoe	reageren	de	leerlingen	op	elkaar	en	elkaars	achtergrond?
Het is naar mijn idee heel erg ontspannen. Leerlingen hebben geen moeite met 
samenwerken en zeggen zich veilig te voelen hier op school. Wel zeggen ze dat ‘ze’ de 
hele tijd bij elkaar klitten. Maar tegelijkertijd klitten de hockeymeisjes en voetbaljongens 
ook bij elkaar. Ik vind niet dat onze Marokkaanse of Turkse leerlingen meer 
samenklonteren dan andere leerlingen. Ik zie dat dus ook helemaal niet als probleem. 
Die groepsvorming is er wel, maar die is er bij leerlingen onderling altijd. Ze zoeken een 
groep op waar ze zich thuis bij voelen, waar ze zich verwant mee voelen. Ik vind dat een 
natuurlijke beweging. Tegelijkertijd worden die groepjes ook binnen opdrachten weer 
makkelijk losgelaten. Dus dat is niet echt iets geks. 

Wat	merkt	u	hier	van	in	uw	lessen?	
De groepsdynamiek ligt heel erg aan de klas en ik merk verder niet iets speciaals. 
Ze reageren wel eens anders dan je verwacht, maar ik heb het idee dat we heel erg 
stempelen door middel van ons vooroordelen/stereotypen. Ik vind dat onzin, als een 
leerling brutaal is, is hij brutaal, los van het feit of het een Marokkaans jongetje is of een 
Nederlands meisje. Bij een Marokkaan zou het echter wel sneller opvallen, omdat het 
het stereotype versterkt. 
Wat er binnen mijn vak wel opvalt, is dat leerlingen met een andere achtergrond vaak 
minder bagage en kennis hebben wat betreft naar musea gaan en kennis over kunst. 
Met die opmerking moet je echter wel voorzichtig zijn, want ik denk dat het ook heel 
erg afhankelijk is van de sociale klasse, misschien nog wel meer dan cultuur gebonden. 
Hoger opgeleide Turkse ouders gaan wellicht wel met hun kinderen naar musea en 
theater, terwijl Nederlandse kinderen ut een lager milieu met minder geld, juist weer 
niet naar dat soort dingen toe gaan. En we zijn gewend om het onderscheid op basis van 
cultuur te maken, ook door de politiek, maar ik vraag me af in hoeverre dat klopt. 

Is	hier	iets	in	veranderd	gedurende	uw	loopbaan	als	docent?
Toen ik begon was het Boni een witte ‘kak’ school, zoals het Stedelijk Gymnasium 
een stukje verderop nog steeds is. Daarna hebben we een periode gehad waarin we 
veel meer Marokkaanse en Turkse en anderszins cultureel diverse leerlingen hadden 
op school, totdat de cito-eisen weer werden verhoogd. Toen zag je ineens weer een 
daling in de diversiteit. De school is nu weer witter aan het worden. Blijkbaar scoren de 
leerlingen met een andere achtergrond dan toch lager op de cito, waardoor ze dan hier 
niet zomaar meer binnen komen.

Wat	is	volgens	u	culturele	diversiteit	in	de	klas?
in een klas zitten kinderen met allemaal hun eigen bagage vanuit thuis, wat ze van hun 
ouders hebben meegekregen, wat ze gewend zijn. 
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Ligt	dit	vooral	op	het	gebied	van	de	sociale	omgang,	of	gebruikt	u	het	ook	in	de	
lesstof? 
Wat ik meestal doe is het niet erg benadrukken, maar als ik het over typografie heb, dan 
laat ik niet alleen het westerse alfabet zien, maar ook de versieringen op moskeeën. En 
als ze een gebouw moeten ontwerpen, hoeft dat niet alleen maar een kerk te zijn. Dus 
ik gebruik het liefst meer dan alleen de Westerse kunst canon.
Soms laat ik ze ook een kunstwerk van thuis natekenen en dan weet ik dat leerlingen 
met een islamitische achtergrond wellicht geen afbeeldingen thuis hebben, maar hele 
mooie kalligrafische teksten. En dat weet ik en daar houd ik dan rekening mee, maar dat 
is naar mijn idee ook gewoon differentiatie. 
Op gebied van sociale omgang ben ik er verder niet bewust mee bezig. Wel houd ik in de 
gaten dat als de leerlingen moeten samenwerken er groepjes kunnen ontstaan die niet 
goed bij elkaar passen, maar dat heeft vaak niet specifiek met cultuur te maken. 
Het gaat in eerste instantie om de kinderen en de dynamiek in de klas en pas daarna 
komt die cultuur misschien om de hoek kijken. Het kan zijn dat een jongen moeite heeft 
met de meisjes in de klas, en dat hij Marokkaans is, maar het kan net zo goed een 
Nederlandse jongen zijn. 

Hoe	weet	u	als	docent	op	welke	manier	u	om	moet	gaan	met	de	achtergrond	
van	leerlingen?	
Ik ben heel erg goed opgeleid. In mijn tijd waren er op de docentenopleiding vakken 
die heel erg focusten op het feit dat jij uit een bepaald milieu komt en dat je straks 
leerlingen voor je hebt die uit volledig andere werelden komen met andere waarden en 
ideeën. 
Je bent zo gewend om in je eigen ‘bubbel’ te leven, met je eigen vrienden en werk en 
familie, en als je dan les gaat geven kan het zijn dat een heel simpel woord (naar jou 
idee) door een deel van de groep heel anders opgevat wordt. Ik heb dus ook een vak 
gehad: “Nederlands voor allen” wat hierover ging. Veel mensen vonden dit een heel soft 
vak, maar mij heeft het heel erg geholpen.
Daarnaast ligt het ook aan wat voor docent je bent. Als je empathisch bent en bereid om 
te kijken en te luisteren, dan gaat het vrijwel vanzelf. 

En	wat	doet	u	om	bepaalde	gevoelige	dingen	bespreekbaar	te	maken?	
(aanslagen,	taboes).	
Ik doe dat zelden eigenlijk. Behalve als het ter sprake komt door de leerlingen zelf. 
Dan reageer ik wel en probeer ik het gesprek of de discussie te leiden. Maar ik zou het 
niet opzoeken. Waarschijnlijk omdat ik dan teveel vakdocent ben met te weinig uren en 
teveel te doen. Ik vind eigenlijk wel dat je het zou moeten doen, maar ik denk zelf vaak 
‘dat doe je maar in de mentorles’. 

Bent	u	bekend	met	vormen	van	nascholing	op	dit	gebied	(culturele	diversiteit	
in	de	klas)?	
Nee, en voor mij is dat niet nodig. Ik denk als je aandacht, rust en empathie hebt, je 
heel ver komt. Maar daar moet ik wel bijzeggen dat ik heel veel gehad heb aan mijn 
opleiding en dat wellicht andere docenten wel behoefte hebben aan nascholing. Dat kan 
ik me wel goed voorstellen. 

Wat	gaat	er	al	goed	in	de	lessen	als	het	gaat	om	het	samenbrengen	van	de	
leerlingen	van	verschillende	achtergronden?	Wat	kan	er	beter	/	wat	zou	u	
graag	veranderd	zien	/	willen	aanpakken?
Ik denk dat het belangrijk is om veel van elkaar te weten, om elkaar te kennen. Het 
moet naar mijn idee dus eigenlijk schoolbreed gebeuren. Je moet wel oppassen, want 
het moet niet geforceerd worden. En niet teveel op de cultuur focussen, want er zijn 
veel meer verschillen die veel belangrijker zijn. De economische positie van mensen, de 
sociale klasse, is soms zelfs van meer invloed.

Op	welke	manier	kan	kunst	een	rol	spelen	in	het	bespreekbaar	maken	van	
bepaalde	situaties	of	in	het	algemeen	de	culturele	achtergrond	van	de	
verschillende	leerlingen?
Op allerlei manieren! Kunst is juist de neerslag van alle verschillende inspiratiebronnen. 
Allerlei invloeden komen er in terug. Sowieso zijn kunstenaars voortdurend bezig met 
wat er in de wereld om hen heen gebeurt. Dus dat kun je hartstikke goed gebruiken om 
dingen bespreekbaar te maken. 
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Kunt	u	mij	over	de	volgende	werken	vertellen	of	u	ze	zou	laten	zien,	waarom	
wel/niet?	En,	welke	reactie	u	hierop	zou	krijgen?

Banksy	-	Kissing	Coppers	(2004),	the	side	of	the	Prince	Albert	Pub,	Brighton,	
England.
Deze laat ik al zien, met name in de tweede klas. Ik behandel veel van zijn werk, want 
het maakt dingen zichtbaar en bespreekbaar. Klassen reageren ook heel verschillend, 
dat is wel interessant. Ik ga dan het gesprek met ze aan. 

Banksy	–	Anti-immigration	Pigeons	(2014),	Clacton-on-Sea,	England.
Deze ken ik nog niet, hij is wel goed! Vanaf nu laat ik hem ook zien. Ook weer om met 
de leerlingen in gesprek te gaan. Er is naar mijn idee geen reden om dit niet te laten 
zien. 

Spencer	Tunick	–	San	Sebastian	(2206),	Spain.
Ik heb totaal geen probleem met dit werk, zou het best laten zien. In de derde klas 
hebben we het heel erg over kunstbeschouwing en analyses. Dus daar zou ik dit werk 
best kunnen gebruiken. Ook als uitgangspunt om het te hebben over kunst. Ik zou dan 
reacties krijgen als ‘bah’, bloot is vies tenslotte. Maar waarom dan? Heel vaak moet 
je de reacties bevragen op een algemene manier. Je moet het niet persoonlijk maken, 
maar het wel bevragen, dus ‘waarom vinden mensen bloot vies?’ in plaats van ‘waarom 
vind jij bloot vies?’. 

Marina	Abramovic	and	Ulay	–	Imponderabilia	(1977),	Bologna.
Zou ik ook laten zien. Maar je ziet dan ook wel dat we een HAVO VWO school zijn en 
leerlingen dus al vaak wat meer verschillende dingen gezien hebben. En soms ook niet 
en dan is er een leerling die heel heftig reageert waar je dan het gesprek mee aan kunt 
gaan. 

 

Mascha	Keersmaekers	geeft	11	jaar	les	aan	‘secundary’	(11-18	jaar)	van	de	
International	School	Utrecht.
Interview afgenomen door Soscha Webbink op 15 maart 2017. 

Wat	voor	leerling	populatie	is	er	op	uw	school?	
Vooral kinderen van expats, of mensen die naar Nederland komen, of Nederlanders die 
weer terug komen en waarvan de kinderen in het buitenland ook op een internationale 
school gezeten hebben.

Zijn	hierbinnen	dingen	of	groepen	die	opvallen?	
We hebben op dit moment best veel Indische leerlingen. Verder veel binnen Europa 
en Engelstalige leerlingen. Het enige werelddeel dat erg ondervertegenwoordigd is, is 
Afrika. Verder heel divers. 

Hoe	reageren	de	leerlingen	op	elkaar	en	elkaars	achtergrond?	
Heel gemakkelijk. We hebben ook veel verloop op school, dus veel nieuwe of 
vertrekkende leerlingen, en binnen een week of twee merk je al niet meer wie er nieuw 
was. De kinderen zijn ook allemaal minimaal 1 keer verhuisd en hebben dus allemaal al 
een keer in de situatie gezeten dat ze de ‘nieuwe’ waren. Dus ze nemen elkaar heel erg 
op, misschien juist ook wel omdat het zo’n mix is in de klas. 

Wat	merkt	u	hier	van	in	uw	lessen?	
Ze hebben een open houding, maar het blijven natuurlijk pubers. Wat ik merk is dat 
ze elkaar heel snel accepteren en dat ze naar mijn idee niet heel erg naar achtergrond 
kijken. 
Wat ik als docent heel leuk vindt om te zien is dat tieners gewoon tieners zijn in iedere 
cultuur. Dat daar gewoon universele aspecten zijn waar ze allemaal mee bezig zijn. 
Cultureel verschilt het wel eens hoe ze met emoties omgaan bijvoorbeeld. Ik heb een 
Aziatische leerling gehad en die was enorm overstuur, maar die zei vervolgens niks. Die 
klapte volledig dicht. Die kwam vers uit Japan, was nog nooit weg geweest en sprak 
amper Engels, dus die was heel erg ontheemd. Je merkt dan wel dat, met name in 
Japan en China, er in die Aziatische cultuur heel anders tegen emotie aangekeken wordt. 
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Is	hier	iets	in	veranderd	gedurende	uw	loopbaan	als	docent?
Nu veel Indische mensen, maar het ligt ook aan waar de school ligt en welke bedrijven 
er in de buurt zitten. In Eindhoven had ik bijvoorbeeld nog meer Indische leerlingen, 
omdat dat vlak bij de TU ligt. Daar zitten dus veel Aziatische expats. Hier in Utrecht 
hebben we veel leerlingen van Expats die bij Nike werken.
De laatste jaren zien we ook steeds meer Oost-Europese expats en hun kinderen. Ook 
omdat het met de economische crisis goedkoper was om werknemers binnen Europa te 
zoeken. Een bedrijf betaalt veel voor buitenlandse werknemers. Maar dat begint nu ook 
weer minder te worden. 
We zijn dus eigenlijk heel erg afhankelijk van het bedrijfsleven, daar komt onze 
populatie vandaan. 

Wat	is	volgens	u	culturele	diversiteit	in	de	klas?
Het is grappig, want op school wordt er ook veel gefocust op de diversiteit. Hier noemen 
we dat ‘international mindedness’. Dat betekent dat je moet leren door verschillende 
brillen te kunnen kijken en dat wat voor jou de juiste manier lijkt, voor een ander heel 
vreemd kan zijn om, voor hen, hele logische redenen. Je moet het naar mijn idee echter 
ook andersom zien: niet de verschillen, maar juist de overeenkomsten zoeken. Die zijn 
er over het algemeen eigenlijk zelfs meer!
De diversiteit is een verrijking, maar door er heel erg op te focussen, kan het ook in de 
weg gaan zitten. 

Wat	is	uw	aanpak	t.o.v.	de	culturele	achtergrond	van	uzelf	en	leerlingen?	
Ligt	dit	vooral	op	het	gebied	van	de	sociale	omgang,	of	gebruikt	u	het	ook	in	de	
lesstof? 
Ik geef sowieso de voorkeur aan de term ‘international mindedness’ omdat die niet 
alleen de verschillen, maar ook de overeenkomsten en gelijkheid omarmt. En, ja! Ik vind 
het belangrijk dat we daar wat mee doen. Zeker bij de kunstlessen moet je daar wat 
mee, want je kunt het niet alleen over de Nederlandse cultuur hebben als je leerlingen 
hebt met hele andere achtergronden. Dan laat je de leerlingen buiten beschouwing. Het 
is wel lastig want mijn opleiding is natuurlijk heel erg Westers georiënteerd, dus mijn 
voorbeelden komen daar al gauw vandaan. Dus ik probeer heel erg andere voorbeelden 
te zoeken of leerlingen te vragen om voorbeelden. 
Maar in gedrag en groepsdynamiek loopt dat eigenlijk redelijk vanzelf. Omdat het zo’n 
onderdeel is van de school dat iedereen overal vandaan komt. Het kan simpelweg geen 
issue zijn, want iedereen komt van een andere plek. Iedereen is anders, dus het is hier 
normaal om anders te zijn. 
Waar ik wel op let is dat als ik zie dat er onbegrip ontstaat door, vermoedelijk, culturele 
verschillen dat we dat met elkaar bespreken. Omdat we een school zijn met veel 
verschillende culturen is het vrij makkelijk om zoiets bespreekbaar te maken. 
We hadden een keer een schoolreisje naar Praag een paar jaar geleden en dat viel 
precies gelijk met de ramadan en daar moesten we wel even een aanpassing aan 
maken. Er waren een paar meisjes die daar aan meededen en die het dan niet trokken 
om de hele dag te lopen. Sommige andere leerlingen vonden dat lastig omdat die 
meisjes dan een soort voorkeurspositie zouden krijgen. Dus daar moesten we het met 
de leerlingen even over hebben om uit te leggen hoe dat dan werkt met de ramadan 
en waarom het dan lastig is met al het lopen. Het alleen al benoemen bleek al genoeg, 
want de leerlingen vonden het wel logisch. 
Wat betreft mijn eigen achtergrond: mijn opleiding was Westers georiënteerd, maar 
ik heb een relatie met een Fin en mijn oma komt uit Rusland, dus ik heb toch wel wat 
andere linkjes dan alleen Nederlands. Mijn omgeving is wel erg internationaal. Dat groeit 
ook. In het begin moest ik mezelf er (voor mijn lessen) wel erg op wijzen, wat betreft 
voorbeelden, maar dat gaat nu veel makkelijker. Mijn repertoire groeit steeds meer, 
maar dat is een extra stapje wat ik moet zetten. 
Wat ik interessant vind aan kunst uit andere gebieden, wij zijn een behoorlijk 
geprivilegieerde omgeving en in andere landen is kunst echt nodig. Kunst heeft de 
noodzaak om mensen een stem te geven, het is veel maatschappelijker. 

Hoe	weet	u	als	docent	op	welke	manier	u	om	moet	gaan	met	de	achtergrond	
van	leerlingen?	En	wat	doet	u	om	bepaalde	gevoelige	dingen	bespreekbaar	te	
maken?	(aanslagen,	taboes).	
Daar heb ik een voorbeeld bij: een aantal jaar geleden, zeg een jaar of 4. Toen heb 
ik een opdracht gegeven over Ai Weiwei, omdat ze op schoolreis zouden gaan naar 
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Berlijn en daar konden ze een tentoonstelling van hem zien. Daar wilde ik ze wel op 
voorbereiden, want anders is het lastig te doorgronden wat je daar nou zit. In die klas 
zat echter een Chinese leerling en ik ging met de klas de documentaire kijken van Ai 
Weiwei en ik merkte dat ik het toch lastig vond. Ik wilde het bespreekbaar maken dus 
van tevoren heb ik aangegeven dat dit is hoe Ai Weiwei denkt over het leven en zijn 
land en dat het heel goed kan dat mensen het daar mee eens zijn, of juist heel anders 
denken over hun land. Gelukkig merkte ik dat de klas ook echt wel open stond voor het 
horen van de mening van de Chinese leerling die we in de klas hadden. Ook dit had ik al 
aangegeven, dat we het over een kunstenaar zouden hebben uit een bepaalde cultuur 
en dat er vanuit dat land ook 1 leerling in de klas zit. Het kan dus ook zomaar zijn dat 
ze het helemaal niet met elkaar eens zijn! 
Dus ik heb het van tevoren wel duidelijk aangegeven en geprobeerd zo goed mogelijk 
in te leiden. Het enige lastige was dat deze leerling nog niet zo goed Engels sprak. 
Verstaan wel, maar zich uitdrukken was nog erg lastig Dus hij kon wel alles volgen, 
maar kon zich niet goed uitleggen. Aan het eind van de les heb ik dan ook meteen de 
moeder van de leerling gemaild om uit te leggen wat we gedaan hadden in de les en 
hoe ik dacht dat de leerling het ervaren had. Ook heb ik haar in die mail gevraagd of ze 
het alsjeblieft met de leerling zou kunnen nabespreken, om even te peilen hoe hij het 
ervaren had. Van haar kreeg ik later een reactie dat haar zoon het helemaal niet erg had 
gevonden maar vooral heel interessant en dat hij het leuk vond om het over zijn land te 
hebben. 
Meestal ga ik gewoon het gesprek aan met de klas, pubers hebben vaak enorm veel 
meningen, maar als leerlingen zich niet goed kunnen uitdrukken of niet veel van zichzelf 
laten zien, kan het lastig zijn om nou goed te peilen wat ze vinden.

Bent	u	bekend	met	vormen	van	nascholing	op	dit	gebied	(culturele	diversiteit	
in	de	klas)?	
Niet echt, maar ik zou het heel erg leuk vinden om extra scholing te krijgen op gebied 
van international mindedness. Bijscholing qua kunstgeschiedenis en theorie zou ik ook 
erg leuk vinden en ook wel behoefte aan hebben. Ik zou het heel goed vinden als dat op 
kunstacademies wat meer in de opleiding zou zitten, die internationale blik. 

Op	welke	manier	kan	kunst	een	rol	spelen	in	het	bespreekbaar	maken	van	
bepaalde	situaties	of	in	het	algemeen	de	culturele	achtergrond	van	de	
verschillende	leerlingen?
We werken hier niet echt met kunstperiodes of met kunststromingen, maar meer met 
onderwerpen. Ook omdat we binnen ons internationale schoolsysteem werken met 
“Global Context”. Dat zijn 6 gebieden die bij alle vakken gebruikt worden en deze 
gebieden omvatten bij elkaar de hele wereld van het kind/ de leerling. De zes gebieden 
zijn: ‘Orientation in space and time’, ‘globalization and sustainability’, ‘fairness and 
development’, ‘scientific and technical innovation’, ‘identities and relationships’ en 
‘personal and cultural expression’. De laatste is het aller makkelijkst te linken met 
kunst, maar je kunt met allemaal prima werken. Ik gebruik dus meer een onderwerp 
en dan zoek ik daar voorbeelden bij. Die voorbeelden kunnen natuurlijk overal vandaan 
komen en dat probeer ik dan zo divers mogelijk te doen. Of ik vraag de leerlingen 
om voorbeelden aan te dragen vanuit wat zij kennen, hun eigen cultuur. Het is wel zo 
dat kunst voor alle jongeren vaak nog voelt als een ‘ver van hun bed show’, dus extra 
enthousiasme over herkenbare voorbeelden heb ik nog niet gemerkt. Wel merk ik dat ze 
de variëteit heel leuk vinden.
Ik heb een opdracht gedaan die aansloot bij ‘identities and relationships’ en daarbij 
hebben we gekeken naar hoe verschillende kunstwerken onderlinge relaties tussen 
mensen, of identiteit, laten zien. daar zaten ook een Japans, Afrikaans en Westerse 
kunstwerken tussen. Die diversiteit sprak aan, omdat de leerlingen zagen dat er binnen 
die werken een andere manier van uitbeelden/uitdrukken was. Of dat dan komt door 
de cultuur of door de kunstenaar, dat is niet altijd duidelijk en ik weet ook niet of de 
leerlingen dat door hebben. 
Vaak probeer ik gewoon zo divers mogelijke voorbeelden te geven, zodat de leerlingen 
ook beter inzicht krijgen in wat kunst nu eigenlijk is: dat het meer is dan schilderijen 
en beelden. Het feit dat je ook nog eens uit verschillende culturen en werelddelen kan 
putten, verrijkt alleen maar je bronnen en het beeld dat je schept. 
Veel kunst is maatschappijkritisch, Niet-Westers, maar ook Westerse kunst, en ik vind 
het interessant om die dan aan te halen en met de leerlingen te bespreken wat er nou te 
zien is en waarom de kunstenaar dat zou doen, etc. 
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Ik heb ook een opdracht gedaan waarbij de leerlingen een kunstwerk moesten kiezen 
(uit een selectie) en moeten analyseren. Maar voorafgaand hebben we eerst een 
gesprek over hoe een bepaald onderwerp binnen verschillende culturen bekeken wordt. 

Kunt	u	mij	over	de	volgende	werken	vertellen	of	u	ze	zou	laten	zien,	waarom	
wel/niet?	En,	welke	reactie	u	hierop	zou	krijgen?

Banksy	-	Kissing	Coppers	(2004),	the	side	of	the	Prince	Albert	Pub,	Brighton,	
England.
Ik zou het juist wel laten zien, maar dat ligt misschien een beetje aan de klas. Ik zou er 
in ieder geval niet zomaar aan voorbij gaan, maar het gesprek aangaan: daar is kunst 
ook voor bedoeld. 

Banksy	–	Anti-immigration	Pigeons	(2014),	Clacton-on-Sea,	England.
Ook een goed voorbeeld. Ik vind dit soort kunstwerken juist heel fijn om een goed 
gesprek binnen de klas aan te kunnen gaan. 

Spencer	Tunick	–	San	Sebastian	(2206),	Spain.
Vind ik een lastiger voorbeeld: naakt. Sowieso merk ik dat de leerlingen met bloot 
sowieso al snel moeite hebben: een half abstract kubistisch werk met een naakte vrouw 
is al vies. Het is verf jongens en de borsten zijn vierkant, het valt hartstikke mee. 
Hel ligt ook aan de leeftijd. Als ik dit werk laat zien, zou dat in de bovenbouw zijn, zodat 
ik het iets beter met ze kan bespreken omdat ze dan beter zijn in het afstand kunnen 
nemen van het werk en zichzelf. 
Maar naakt is lastig, zeker gezien alle verschillende culturele achtergronden hier. In 
Nederland zijn we daar wat makkelijker in dan bijvoorbeeld Amerikanen of Islamieten. 
Je moet tenslotte ook aan ouders kunnen verantwoorden waarom je iets laat zien. Die 
confrontatie doet me wel twee keer nadenken over het doel wat ik met een werk dan 
heb. 

Marina	Abramovic	and	Ulay	–	Imponderabilia	(1977),	Bologna.
Deze gebruik ik wel als voorbeeld. Soms laat ik hem niet zien, maar omschrijf ik hem, 
maar dat ligt aan de klas. Het is een goed voorbeeld om te denken over de relaties 
tussen mensen en hoe wij ons tot elkaar verhouden. 

Annabel	Kjar,	geeft	nu	2	jaar	design	en	visual	arts	aan	zowel	‘primary’	als	
‘secundary’	(4-10,	11-18	jaar)	van	de	International	School	Utrecht.
Interview afgenomen door Soscha Webbink op 20 maart 2017. 

Wat	voor	leerling	populatie	is	er	op	uw	school?	
Internationaal, dus wellicht 20% zijn Nederlandse leerlingen die remigreren. De rest 
is echter allemaal van buiten Nederland. Vaak zijn het leerlingen die eerder op een 
international school gezeten hebben en de manier van werken hier heel prettig vinden. 
We werken niet met niveaus en het is heel zelfstandig en vanuit hun eigen onderzoek 
werken. Het lijkt een beetje op het ‘nieuwe leren’, maar dit gaat nog een stapje verder. 

Zijn	hierbinnen	dingen	of	groepen	die	opvallen?	
Niet van culturele aard, wel as je het hebt over zelfstandig werken en gebruiken van 
eigen inbreng. Je hebt regelmatig leerlingen die hier veel moeite mee hebben. Ook 
heb je te maken met het feit dat leerlingen hier in het Engels onderwijs volgen, maar 
dat dit hun derde, vierde of 5e taal is. Er wordt in de eerste 2 jaar ook extra Engels 
gegeven, maar daarna wordt geacht dat je dit kunt. Dat kan wel eens pittig zijn voor de 
leerlingen. 
Twee jaar geleden kwam er een jongen uit China en hij was een hele andere 
autoriteitsvorm, schoolcultuur, gewend: de docent was absoluut de baas, het was erg 
op discipline gericht en het uitvoeren van opgedragen taken. Hier is iedereen veel 
opener en je hebt recht op een eigen mening. Docenten zijn wel de baas, maar veel 
flexibeler. Dat was al erg wennen voor hem. Daarnaast moest hij ook nog eens vanuit 
eigen fascinaties en interesses aan het werk en dat zorgde bij hem voor de reactie, “Ja..
maar, wat moet ik nou DOEN?” Hij wist niet hoe hij moest werken uit eigen interesse, 
welke interesse dat dan zou moeten zijn, maar hij kreeg ook geen strak omkaderde 
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opdrachten. Dus hij viel in een zwart gat. Dus dat is af en toe erg lastig, om de 
leerlingen op te vangen.

Hoe	reageren	de	leerlingen	op	elkaar	en	elkaars	achtergrond?	
Ik heb nooit meegemaakt dat leerlingen anders benaderd worden vanwege hun afkomst. 
Wel is het zo dat je moeilijk benaderbaar bent als je niet dezelfde taal spreekt. Ondanks 
dat wordt er altijd wel een manier gezocht om met elkaar te kunnen communiceren. 
Iedereen hier is anders, dus het is heel gek om iemand te treiteren omdat je anders 
bent. Soms wordt er wel eens geplaagd met bril, of sproeten of er worden flauwe 
grapjes gemaakt. Er is echter geen minderheid die pech heeft, want iedereen hier is in 
feite een minderheid. 

Wat	is	volgens	u	culturele	diversiteit	in	de	klas?
De verschillen zijn er en ze maken ons beter. Samen zijn we sterker. Hier is het 
‘International Mindedness’, het is een mindset die je hebt en die cultuur en achtergrond 
omvat, samenbrengt waardoor je sterker bent. We zijn global citizens!

Wat	merkt	u	hier	van	in	uw	lessen?	
Binnen mijn opleiding hebben we op een gegeven moment ook gekeken naar een 
lessenreeks voor Islamitische leerlingen. Waar dus geen afbeeldingen van mensen of 
dieren in mogen. Daar ga je dan meer kijken naar geometrie, architectuur, patronen. Ik 
heb hem alleen nog niet kunnen gebruiken.
Er wordt hier ook niet echt gekeken naar geloof.

Op	welke	manier	kan	kunst	een	rol	spelen	in	het	bespreekbaar	maken	van	
bepaalde	situaties	of	in	het	algemeen	de	culturele	achtergrond	van	de	
verschillende	leerlingen?
Het proces van iets maken of iets zien, maakt iets bij je los. Het product kan ook weer 
bij anderen iets doen. Ook het reflecteren op wat je gemaakt hebt, via taal, muziek, 
vlog, etc. kan ook weer duidelijkheid geven over wat je gedaan hebt, waarom, wat doet 
het met je, etc. 

 
Zinzi	Rozema	geeft	al	9	jaar	les	als	docent	tekenen/Kunst	algemeen	en	CKV	
aan	VMBO,	HAVO	en	VWO	van	het	Gregorius	College	Utrecht.
Interview afgenomen door Soscha Webbink op 22 maart 2017. 

Wat	voor	leerling	populatie	is	er	op	uw	school?	
dit is een echte stadse school, we hebben veel leerlingen met een migratieachtergrond. 
Veel Marokkaanse en Turkse leerlingen, maar ook Grieks, Afrikaans, Zuid-Amerikaans, 
verzin het maar. 
We hebben dus een grote diversiteit en dat zorgt voor dingen die wij ook weer moeten 
leren. Onze leerling populatie verandert, dus wij moeten mee kunnen veranderen.

Zijn	hierbinnen	dingen	of	groepen	die	opvallen?	
Los van de achtergrond van de leerlingen, zien we wel steeds meer het binnenkomen 
van straatcultuur. De leerlingen hebben steeds meer een andere houding en gedraging 
buiten school dan binnen school. Ze hebben buiten andere regels en normen en waarden 
dan wij hier binnen hebben en daar moet je ze soms aan herinneren: dat ze niet door 
elkaar heen praten, petjes afdoen en rustig gaan zitten bijvoorbeeld.
Verder mixen de leerlingen wel prima met elkaar, ook in de pauzes. Ook in 
samenwerking met jongerenwerk Utrecht hebben we dat onderzocht en daaruit bleek 
dat hier op school de leerlingen niet samenklonteren op basis van cultuur of etniciteit, 
maar meer op basis van vriendengroepen. 

Hoe	reageren	de	leerlingen	op	elkaar	en	elkaars	achtergrond?	
Ze reageren er denk ik wel op, maar dat is heel verschillend per groep en hun dynamiek. 
Als docent ben je daar vaak vrij voorzichtig in en probeer je iedereen te bedienen, 
terwijl leerlingen naar elkaar veel harder zijn. Maar als de groepsdynamiek goed is, 
dan kunnen ze veel generaliserende opmerkingen “Ja, maar bij jullie werkt dat zo!” wel 
hebben, terwijl je dat als docent echt niet kan maken. De hele klas valt dan over je 
heen, wat op zich ook weer een interessante reactie is. 
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Wat	is	volgens	u	culturele	diversiteit	in	de	klas?
Een variatie/rijkdom aan culturele achtergronden in een groep leerlingen die je in de 
klas hebt.

Wat	merkt	u	hier	van	in	uw	lessen?	
Je merkt het vooral aan het referentiekader van leerlingen. Vooral het visuele 
referentiekader is bij leerlingen met een migratieachtergrond heel anders. Symboliek 
en iconen, een bepaalde beeldentaal die zich bij ons vormt, onbewust, vormt zich bij 
die leerlingen op basis van andere voorbeelden. Dus die bekende beeldentaal komt niet 
overeen bij alle leerlingen. 
De ene leerling heeft bijvoorbeeld thuis een paar abstracte schilderijen hangen omdat 
zijn ouders dat mooi vinden, terwijl bij veel andere leerlingen er eerder een grote 
kalligrafische tekst hangt met iets als ‘God is groot’ in het Arabisch en een klok in het 
midden. Misschien met nog een paar foto’s erbij. Dat is dus heel anders en zorgt ook 
voor een ander referentiekader. 
Bij CKV probeer ik daar ook op in te gaan met een opdracht als ‘Wat zijn de 5 mooiste 
dingen in jou huis?’ dan visualiseer je het en kunnen de leerlingen het van elkaar ook 
zien en beginnen te begrijpen. 

Zijn	er	dingen	die	u	opgevallen	zijn	op	positieve	of	negatieve	zin?
Wat je wel vaak merkt bij leerlingen met een (vaak) Marokkaanse of Turkse achtergrond 
kunst niet als nuttig ervaren wordt. Het is leuk dat je iets moois kunt maken, maar je 
kunt er niet je werk van maken. Je kunt beter studeren om dokter of advocaat worden. 
Het idee dat het een verrijking voor je ontwikkeling is, dat concept is voor hen nog niet 
echt aan de orde. Sowieso het begrijpen van (abstracte) kunst is bij alle leerlingen te 
ver gegrepen, terwijl de waardering voor ambacht er ook bij alle leerlingen is. Als dat 
herkenbaar is, kunnen ze er makkelijker iets mee dan wanneer het ambachtelijk niet 
‘sterk’ is en het concept belangrijker is. Dat vinden eigenlijk alle leerlingen moeilijk.

Wat	is	uw	aanpak	t.o.v.	de	culturele	achtergrond	van	uzelf	en	leerlingen?	
Ligt	dit	vooral	op	het	gebied	van	de	sociale	omgang,	of	gebruikt	u	het	ook	in	de	
lesstof? 
Je hebt als docent een bepaalde voorbeeldfunctie, dus je moet voorzichtiger zijn met 
generaliseren. Ook als ik voorbeelden geef, probeer ik vanuit alle hoeken iets aan te 
bieden. Daarnaast is het jezelf kwetsbaar opstellen door te laten weten dat je misschien 
niet alle voorbeelden hebt, ook een goede manier. Dan vraag ik de leerlingen of zij 
nog voorbeelden weten en dan mogen zie die via YouTube of google opzoeken en dan 
bekijken en bespreken we die ook. Dus juist ook de leerling inzetten en hen de ruimte 
geven kennis te delen. Ik heb tenslotte de kennis ook niet in pacht. Het tonen van 
interesse en ruimte bieden aan werkt vaak al heel goed. 
Leuk is bijvoorbeeld ook als je voorbeelden laat zien van Islamitische kunst, dat je 
de leerlingen iets geeft om trots op te zijn tegenover de negatieve nieuwsitems die 
regelmatig voorbij komen. Of om de vergelijking te maken tussen het Midden-Oosten en 
Europa ten tijde van de Middeleeuwen. Toen liepen ze in het Midden-Oosten enorm voor 
qua ontwikkelingen en cultuur. 
Met Arabische patronen doen we ook veel, geometrische patronen. Ik laat de leerlingen 
dan nadenken waarom dit juist de sterkste kunstvorm is in islamitische landen. De 
leerlingen komen er dan achter dat door het iconoclasme er een enorm specialisme 
ontstaat in een specifieke kunstvorm. Bij dit project moesten de leerlingen dus ook met 
elkaar een heel tegelpatroon inkleuren en die hangen nu geplastificeerd door de hele 
school als muurdecoratie. 

Is	dit	gedurende	uw	loopbaan	veranderd?
Ik denk het wel. De laatste jaren zijn we binnen de sectie wel steeds meer bezig met 
het maken van praktijkopdrachten die inspelen op de leerling populatie. In het begin 
moet je als startend docent ook eerst even wennen. Nu zijn we bezig met ontwikkelen, 
uitproberen, etc.

Hoe	weet	u	als	docent	op	welke	manier	u	om	moet	gaan	met	de	achtergrond	
van	leerlingen?	En	wat	doet	u	om	bepaalde	gevoelige	dingen	bespreekbaar	te	
maken?	(aanslagen,	taboes). 
Je moet vooral veel doen en ervaren. Het belangrijkste is vertrouwen bieden aan je 
leerling. Als er een veilige sfeer is en jij als docent te vertrouwen bent, dan is dat voor 
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iedere leerling een plek om zichzelf te kunnen zijn en open te zijn naar jou als docent. 
Bij de ene klas zal dat ook beter gaan dan in de andere klas. 
Ik probeer wat betreft gevoelige thema’s wel altijd de ruimte te zoeken om daarover in 
gesprek te kunnen. Zodat de leerlingen ook de ruimte krijgen om even te ventileren. 
Toen met Parijs, Charlie, hebben we aan de hand van post-It’s emotie en ratio laten 
opschrijven. Eerst opschrijven: wat doet het met je? En plak die allemaal bij emotie, en 
daarna wat vind je er van? Dan heb je ook van alles om de leerlingen naar te vragen en 
met ze te bespreken als ze het gesprek op willen zoeken. 

Bent	u	bekend	met	vormen	van	nascholing	op	dit	gebied	(culturele	diversiteit	
in	de	klas)?	
We hebben er ook studiemiddagen over, over de verschillende culturen, maar ook 
straatcultuur en wij-cultuur versus zij-cultuur, etc. Dus vanuit school wordt daar gelukkig 
wel al naar gekeken.
Verder is het denk ik nog wel interessant als er binnen het kunstvak, vanuit het 
kunstexpertisecentrum studiemiddagen of workshops worden verzorgd met dit 
thema, want dat gebeurt nu nog maar heel weinig. In de eindtermen heb je ook 
enkel ‘subculturen’ en ‘crossovers’ als thema’s die aansluiten bij diversiteit. Ja, en 
primitivisme, maar dat is een hele verwrongen en kolonialistische manier van kijken die 
niet meer echt van deze tijd. Ik snap wel dat we niet overal ruimte aan kunnen geven, 
maar wellicht moet er ondertussen een kleine verschuiving komen in onze focus en de 
methodes. 

Op	welke	manier	kan	kunst	een	rol	spelen	in	het	bespreekbaar	maken	van	
bepaalde	situaties	of	in	het	algemeen	de	culturele	achtergrond	van	de	
verschillende	leerlingen?
Het mooie van kunst is dat het op meerdere manieren geïnterpreteerd kan worden. Er is 
dus niet maar 1 waarheid. Iedereen kan vertellen wat er voor hen belangrijk aan is. 
Bijvoorbeeld: laat leerlingen de schilderijen van Marlene Dumas zien (Mohammed B., 
Osama bin Laden) en laat ze het eerst eens observeren zonder verdere informatie, en 
vertel ze daarna wie het is. En wat doet het dan met ze? Welk idee hebben ze dan, als 
ze de achtergrond kennen, bij het werk? Hoe anders is dat ten opzichte van het idee dat 
je eerder had? 
Dit zijn mooie voorbeelden hoe je met andere ogen kunt kijken en zo kun je de 
leerlingen ook leren om verschillende brillen op te zetten, zich te verplaatsen in een 
ander en zijn of haar achtergrond of referentiekader. Zo kun je allerlei verschillen en 
overeenkomsten bespreekbaar maken.
Ook met het hele Charlie-gebeuren hebben we de vormgeving van kranten bekeken. 
Hoe spelen ze in op gevoelens? De Telegraaf was hartstikke hysterisch, terwijl een 
andere krant veel objectiever erover schreef en strakker was vormgegeven. Hier hebben 
we het ook met leerlingen over gehad, welk gevoel het geeft en wat ze daar dan van 
vinden. 

Kunt	u	mij	over	de	volgende	werken	vertellen	of	u	ze	zou	laten	zien,	waarom	
wel/niet?	En,	welke	reactie	u	hierop	zou	krijgen?

Banksy	-	Kissing	Coppers	(2004),	the	side	of	the	Prince	Albert	Pub,	Brighton,	
England.
Die zou ik zeker laten zien. Zeker in de bovenbouw zijn ze fan van Banksy. Sommige 
leerlingen zullen het ‘vies’ vinden, of ongemakkelijk, maar dat geeft goed de ruimte om 
het gesprek aan te gaan. 

Banksy	–	Anti-immigration	Pigeons	(2014),	Clacton-on-Sea,	England.
Zou ik ook laten zien. Ik zou dan gaan vragen wat ze denken dat Banksy hier mee wil, 
of ze het goed vinden dat een kunstenaar zich hier mee bemoeit, of moet kunst alleen 
maar mooi zijn? Je kunt ook hier het gesprek weer mee opzoeken. 

Spencer	Tunick	–	San	Sebastian	(2206),	Spain.
Ook deze zou ik laten zien, wellicht wel alleen in de bovenbouw. In de onderbouw 
zouden ze er wat onrustig van worden. 
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Marina	Abramovic	and	Ulay	–	Imponderabilia	(1977),	Bologna.
Deze gebruik ik ook wel eens als voorbeeld. Ook het ‘The artist is present’ performance 
heb ik een keer met de leerlingen nagedaan. Dat vonden ze heel gek, maar ook wel heel 
interessant. Dat zou ik echter ook niet in de brugklas doen. 

Philip	Ruch	–	Eating	Refugees	(2016),	Berlin.
Dit zou ik graag met de leerlingen bespreken. Ik denk dat veel leerlingen dit wel een tof 
idee vinden. Dat provocerende spreekt ze wel aan en kunst mag wel ergens over gaan. 
Vragen oproepen en schoppen tegen heilige huisjes, daar houden ze wel van. 
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Lisa	Kleeven	is	sinds	2	jaar	coördinator	(geen	‘hoofd’)	van	het	Educatie	Team	
binnen	het	Tropenmuseum	te	Amsterdam.	
Interview afgenomen door Soscha Webbink op 4 april 2017.

Wat	is	de	insteek/visie	van	het	Tropenmuseum?
Samen met het Afrika Museum, Berg en Dal en het Volkenkundig Museum, Leiden is 
er een visie opgesteld die vooral gericht is op het stimuleren van een ‘open blik’ en het 
laten zien dat mensen ondanks allerlei verschillen ook heel erg op elkaar lijken. 

Waarom	is	dit	belangrijk?
Omdat we als samenleving bestaan uit een heleboel verschillende mensen, we zijn 
allemaal uniek. Door meer van elkaar te weten, kun je conflict voorkomen. Je moet 
leren om soms wat langer na te denken of af te wachten voordat je een oordeel hebt. 
Daarnaast is het ook leuk om te leren op welke andere manieren mensen kunnen kijken 
naar de wereld om hen heen. 

Op	welke	manier	probeert	u	dit	te	bereiken?
Dit verschilt heel erg per doelgroep. Voor jonge kinderen hebben we bijvoorbeeld leuke 
workshops waar ze een goede ervaring aan opdoen en leren over iets bijzonders uit een 
ander deel uit de wereld. Bij voortgezet onderwijs hebben we het ‘cultuur in de mix’ 
programma waarbij je de leerlingen ook laat nadenken over afkomst en culturen en 
invloeden. 
In de educatieprogramma’s maken we altijd een koppeling tussen wat wij alten zien 
en wat de leerlingen kennen van buiten/thuis. Om zo dicht mogelijk bij de leerlingen 
zelf te blijven. Bijvoorbeeld door in een tentoonstelling te kijken naar de kleine Chinese 
‘Lotusschoentjes’ en vervolgens te vragen hoe dit lijkt op het dragen van hakken? Of 
door te kijken naar tatoeages vanuit bepaalde werelddelen en dan te vragen wie iets bij 
zich draagt wat een bepaalde betekenis heeft, of wie er zelf een tattoo heeft en waarom 
dan? 

Hoe	gaat	u	om	met	cultureel	diverse	bezoekers?
Ik denk dat het heel belangrijk is om dicht bij de bezoeker/leerling te blijven, om ook zo 
te voorkomen dat je gaat generaliseren of verkeerde termen gaat gebruiken. 

Zijn	er	opvallende	verschillen	tussen	de	groepen	die	u	hier	binnen	krijgt?	
Behalve leeftijd? Er komen zoveel verschillende mensen binnen van alle lagen en 
vormen van onderwijs tot zakenlui, stadsbewoners en allerlei projectgroepen en 
initiatieven en daarnaast nog alle losse museumbezoekers. Er zijn heel veel verschillen, 
maar dat is ook eigenlijk de bedoeling. 

Wat	is	volgens	u	culturele	diversiteit	in	de	klas/	binnen	de	samenleving?
Het interessante is dat er binnen de Nederlandse cultuur, en binnen de cultuur van 
allerlei ‘Nederlandse’ kinderen, een heleboel elementen zitten van andere culturen. Denk 
aan gerechten die we eten, muziek die we luisteren, of typische dingen als de tulp en 
de aardappel, die niet eens uit Nederland komen van oorsprong. Het gevaar met praten 
over ‘andere’ culturen is dat je teveel tegenstelling gaat kijken, terwijl je eigenlijk meer 
de overeenkomst op wil zoeken. Dat vind ik ook erg moeilijk in mijn eigen werk. 
Een definitie heb ik niet echt, vaak gaat het wat betreft diversiteit namelijk over 
huidskleur, terwijl we ook programma’s hebben voor doven en slechthorenden. 
Diversiteit gaat volgens mij ook over leeftijd, afkomst, woonplek, beperkingen, gedrag, 
geslacht, etc. alle soorten verschillen die er zijn. Het is niet alleen etnisch, maar juist 
heel breed. Dat maakt het ook ingewikkeld, want het beslaat dus eigenlijk bijna alles. 
Maar zeker binnen het museum is het belangrijk dat je de culturele diversiteit breder 
ziet dan etniciteit. En, dus ook nadenkt over wat cultuur is. 
Het grappige/frappante is ook dat veel witte leerlingen het gevoel hebben dat ze geen 
cultuur hebben, behalve HEMA, klompen en André Hazes. Cultuur is iets voor andere 
mensen. Dat is natuurlijk niet zo, maar dat gevoel is ook erg interessant.

Hoe	reageren	volgens	u	de	leerlingen	op	elkaar	en	elkaars	achtergrond	als	ze	in	
het	museum	zijn?
We hebben een programma voor het voortgezet onderwijs “Cultuur in de mix” dat gaat 
heel erg over dat ze in het museum en tijdens dit programma zien dat er eigenlijk altijd 
al culturen gemixt hebben en dat ze zelf dus ook door allerlei verschillende culturen 
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beïnvloedt worden. Bij de stadse, gemengde klassen werkt het vaak erg goed, die 
herkennen veel. Bij hele witte klassen uit de provincie zie je echter ook vaak een soort 
weerstand en juist aversie in plaats van herkenning. 
 
En	wat	doet	u	om	bepaalde	gevoelige	dingen	bespreekbaar	te	maken?	
(aanslagen,	taboes).
Ik heb eigenlijk nooit het gevoel dat iets niet bespreekbaar is. Het helpt natuurlijk 
heel erg dat je spullen hebt in een museum. Je hebt voorbeelden en staat niet in het 
luchtledige te praten. 
We hebben twee jaar geleden een tentoonstelling gehad, “Secret Love”, over homofilie 
in China (waar het verboden is) en dan kon je aan de hand van de foto’s of collages in 
gesprek gaan. Er is dan een soort bliksemafleider voor zowel docent als leerling. Het 
wordt dan geen en op een discussie. Iets doen werkt ook altijd erg goed. Door mensen 
iets te laten tekenen of uit te kiezen of te fotograferen kun je aan de hand van een actie 
of een resultaat bespreken. Dit geeft meer houvast. 
Je mag hier eigenlijk alles zeggen. Als een leerling echter een racistische opmerking 
maakt, wordt er gevraagd waarom dat gezegd wordt en of de rest van de klas het daar 
mee eens is? Door het bespreekbaar te maken, defuseer je de hele situatie. Soms 
zeggen tieners ook gewoon maar wat ze ergens anders gehoord hebben of zonder na te 
denken. 

Hoe	gaat	u	om	met	de	terminologie	rondom	cultuur,	racisme,	etniciteit	en	
diversiteit?
Het is belangrijk dat je niet praat in ‘wij’ en ‘zij’ en dat je bepaalde groepen mensen 
benoemt bij de naam die zij zelf hebben gegeven. Je zoekt in je bespreken van een 
bepaalde groep ook altijd voorbeelden die je kunt linken aan hoe wij het hier doen of om 
te bevragen hoe wij het doen. Je vergelijkt het dan wel, maar je spreekt niet in termen 
van ‘wij’ tegen ‘zij’. Soms heb je geen andere term dan een generaliserende, zoals 
“Indiaan” (Amerika), omdat die alleen specifieke
Vanuit de tentoonstellingsmakers en het researchcentrum is er op een gegeven moment 
wel een onderzoek gestart over welke terminologie we wel en niet kunnen gebruiken. Dit 
onderzoek loopt ook nog steeds en is voor intern gebruik, maar we denken er dus wel 
heel erg over na. 

Welke	termen	zijn	goed	bruikbaar	en	welke	ziet	u	liever	verdwijnen?
‘Neger’ en ‘stam’ en ‘negroïde’ en ‘blank’ zijn termen die we niet gebruiken, 
voornamelijk omdat dit termen zijn vanuit de koloniale geschiedenis. Veel van dit soort 
woorden kun je omzeilen door er op een andere manier over te praten. We praten wel 
vaak in termen van ‘zwart’ en ‘wit’ omdat dit redelijk neutraal is en je soms toch over 
huidskleur moet praten naar aanleiding van een werk of een vraag van leerlingen. 
 

Bastiaan	Steverink	is	sinds	2010	museumdocent	bij	het	Tropenmuseum.
Interview afgenomen door Soscha Webbink op 26 april 2017.

Zijn	er	opvallende	verschillen	tussen	de	groepen	die	u	hier	binnen	krijgt?	
Interessant om te zien is dat met name scholen vanuit, bijvoorbeeld, de Bijlmer naar dit 
museum gaan, terwijl de wat meer ‘chique’ scholen rondom het Museumplein veel meer 
daar naartoe trekken. 

Zijn	er	opvallende	verschillen	binnen	de	groepen?
Er zit een groot verschil in de groepen. Ik had een keer een groep uit Hogeveen en ik 
vroeg hen “wat denken jullie dat de tropen zijn? En wat verwacht je hier dan te zien?” 
En toen zei een jongen, letterlijk, “Totempalen en negers.” Toen moest ik wel even 
slikken. Wat je dan met zo’n groep doet, die schijnbaar weinig in aanraking geweest is 
met andere culturen, is dat je aan de hand van verschillende voorwerpen ze zich laat 
realiseren dat ondanks dat mensen een andere achtergrond hebben er wel een aantal 
universele waarden zijn. Dus dan kijk ik met hen veel meer naar de overeenkomsten en 
niet naar de verschillen, dat is een beetje koloniaal. 
Aan de andere kant, als je een groep hebt met een veel veelzijdigere etnische 
achtergrond, dan kun je juist voorwerpen in het museum gebruiken om mensen hun 
eigen verhaal te laten vertellen. Het ligt dus heel erg aan de groep in hoeverre je in kunt 
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gaan op hun eigen achtergrond en hun verhalen of dat het meer een kennismaking is 
met die diversiteit. 

Wat	is	volgens	u	culturele	diversiteit	in	de	klas/	binnen	de	samenleving?
Wat culturele diversiteit is, ligt er ook heel erg aan hoe je identiteit ziet. Identiteit is 
tenslotte ook een construct wat van buitenaf benoemt wordt wat heel erg vloeibaar is. 
Hoe je dat benaderd, hier in het Tropenmuseum is er heel veel ruimte voor iedereens 
eigen verhalen en kun je op die manier proberen elkaar beter te begrijpen. Dus ik denk 
dat als je het hebt over diversiteit in de klas, vraag je dan af ‘waar komen die mensen 
vandaan? Wat is hun achtergrond en hun eigenheid?’

Hoe	reageren	volgens	u	de	leerlingen	op	elkaar	en	elkaars	achtergrond	als	ze	in	
het	museum	zijn?
Dat wisselt enorm. Bij het voortgezet onderwijs zijn er zoveel verschillende 
mogelijkheden aan wat ze kunnen doen. Bij een rondleiding vraag ik altijd van tevoren 
wat ze verwachten te gaan zien en te gaan doen en daar kom je later dan weer op 
terug. En hoe de leerlingen op elkaar reageren, loopt dus heel erg uiteen en hangt heel 
erg af van de groep. Van het totempalenvoorbeeld tot een groep waarbij eigenlijk alle 
leerlingen een niet-Nederlandse achtergrond hebben. Maar dat er een grote culturele 
diversiteit is, betekent niet dat die verhalen ook verteld worden. Dat moet je dus goed 
uitvoelen met de groep. Aan de hand daarvan kies je ook je voorwerpen uit die je gaat 
laten zien. 
We hebben hier een ta’ziya staan die door sjiietische moslims in Noord-India wordt 
meegedragen in processies tijdens de Muharram-herdenking, waarna ze het begraven. 
Het bouwwerk zit helemaal vol met allerlei islamitische symbolen. Dit object gebruik ik 
vaak als ik merk dat de groep denkt dat de Islam een homogene groep is, terwijl hij net 
zo gefragmenteerd is als bijvoorbeeld het christendom. Andere groepen, niet in Noord-
India, hebben dit gebruik niet. Het is dus een interessant object om te bespreken. 

Zijn	er	dingen	die	u	opgevallen	zijn	op	positieve	of	negatieve	zin?
Zoals ik al eerder zie, ligt het heel erg aan de groepsdynamiek. Soms nemen leerlingen 
elkaar niet serieus, maar daar moet je dan als rondleider op ingrijpen zodat er wel 
de mogelijkheid is om dat verhaal te laten vertellen. En, het fijne is dat dit hier in het 
museum aan de hand van de voorwerpen kan.
Ga je naar een doodskist uit Ghana gaat kijken, zijn er ook foto’s bij van de begrafenis, 
wat heel ander is dan hoe de meeste mensen een begrafenis ervaren. Hoewel, ook niet 
altijd. Ik had een keer een groep uit de Bijlmer met een meisje wier tante uit Ghana 
kwam en die is begraven in een colafles. Ze hebben in die traditie grafkisten die passen 
bij het leven van de persoon en die tante dronk graag Cola. Zij kon dus het verhaal 
vertellen van haar tante en hoe die begrafenis er uitzag. Dan kun je het gesprek aan 
gaan over wie er nog meer een begrafenis heeft bijgewoond en hoe dat dan ging. Dat is 
ook wat ik bedoel met die universele waarden: dood, liefde, et cetera. 
Soms heb je een groep waar de sfeer heel onveilig is, soms door de groepsdynamiek, 
of doordat ze er al een heel programma op hebben zitten. Dus als de groepsdynamiek 
niet goed is, is het heel lastig alsnog een veilige sfeer te creëren en vaak kun je dat dan 
oplossen door er een luchtigere rondleiding van te maken. 

Wat	is	uw	aanpak	t.o.v.	de	culturele	achtergrond	van	uzelf	en	leerlingen?	
Openheid is heel erg belangrijk. Als je het hebt over gevoelige dingen, seksualiteit 
bijvoorbeeld, dan moet je daar heel erg open op in gaan. Ik ben zelf homoseksueel 
en als dat ter sprake komt, vertel ik dat. Dus soms zal je je ook kwetsbaar op moeten 
stellen voordat de groep dat doet. Daarnaast kun je als witte man maar gedeeltelijk een 
ander zijn of haar geschiedenis vertellen, want het is niet jouw geschiedenis. Dus de 
ruimte geven aan anderen is belangrijk. 

En	wat	doet	u	om	bepaalde	gevoelige	dingen	bespreekbaar	te	maken?	
(aanslagen,	taboes).	
Veel onderwerpen kun je niet wegpoetsen, zoals bijvoorbeeld onze koloniale 
geschiedenis en ik denk dat hoe opener je het gesprek aangaat, hoe minder militant 
zullen de discussies worden.
Een paar weken geleden had ik een groep, een brugklas, en ik weet niet meer hoe 
we op het onderwerp kwamen, maar we hadden het over de positie van de vrouw in 
de maatschappij. Toen hadden we het er zo over en over de verschillen tussen man 
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en vrouw en dat die er in het Westen niet zijn en toen zei ik tegen de meisjes dat het 
in Nederland nog steeds zo is dat je als man in dezelfde functie de facto altijd meer 
verdient als een vrouw in diezelfde functie. En ze vonden het discriminatie, en dat is 
natuurlijk ook zo. 
Het leuke aan bijvoorbeeld de tentoonstelling ‘Body Art’ is dat het heel prikkelend is. Je 
kunt leerlingen dan ook op de man af vragen of ze een tatoeage zouden nemen, of dat 
dat vanuit hun achtergrond gezien wordt als ‘haram’. Ik had laatst een groep waarbij 
een meisje zei dat haar kind later absoluut geen tatoeages zou mogen, want dat is heel 
erg ‘haram’ en toen was er een jongen die zei dat het volgens hem net onder ‘haram’ 
zat en dat het dan eigenlijk wel zou kunnen, maar dat het dan wel taboe was. Dus dan 
moest het wel op een plek zijn die je kan bedekken. Dat was een hele leuke discussie. 
Ik probeer me in dit soort situaties heel neutraal op te stellen, omdat ik die achtergrond 
niet heb.

Op	welke	manier	bespreken	jullie	hier	de	werken	die	er	zijn	met	de	leerlingen?	
Afhankelijk van de groep en wat hun verwachtingen zijn (daar vraag ik ook heel letterlijk 
naar aan het begin van de rondleiding), kan ik bedenken wat ik met ze ga bekijken 
en waar we het ongeveer over gaan hebben. In het begin probeer ik heel erg het ijs 
te breken door zelf iets kwetsbaars te vertellen of een grapje te maken, zodat je een 
bepaalde veiligheid creëert en wat spanning wegneemt. Dan probeer je aan de hand 
van de voorwerpen in het museum de verbinding te maken met de actualiteit. En over 
bijvoorbeeld aanslagen kun je ook gewoon vragen stellen aan de leerlingen, want daar 
hebben ze best sterke meningen over en via zo’n ta’ziya kun je daar dan weer nuance 
in aanbrengen. Je hebt een gebouw vol bliksemafleiders en mogelijkheden tot nuance 
en nieuwe visies. Soms heb je juist een hele apathische groep, pubers die naar het 
museum moeten, en dan kun je juist de voorwerpen nemen met heftige verhalen: om ze 
te activeren. Daar is de tentoonstelling ‘Body Art’ bijvoorbeeld erg geschikt voor.

Op	welke	manier	kan	kunst	een	rol	spelen	in	het	bespreekbaar	maken	van	
bepaalde	situaties	of	cultuur?	
Het maakt dit museum zo geweldig dat je een enorme diverse collectie hebt, maar 
eigenlijk het beste voorwerp dat je hebt, is het gebouw. Dit gebouw is begonnen als 
koloniaal instituut en het hele gebouw is hiervan doordrenkt, want als je gaat kijken 
naar alle decoratie in en aan het gebouw dan is dat enorm koloniaal. Het gebouw is dus 
heel goed bruikbaar om die koloniale geschiedenis te bespreken en zichtbaar te maken: 
het is een groot appropriation artwork van allerlei etnische kunst. Zoals ik al in de 
verschillende voorbeelden vertel is het heel belangrijk om naar de leerlingen te luisteren 
en via de objecten hun verhaal te laten doen. Of je gebruikt de objecten juist om 
bepaalde heersende meningen te nuanceren en ze iets nieuws te laten zien of ervaren. 
Ook hebben we ‘Visual Thinking strategies’, een aantal opdrachten met kijkoefeningen. 
Aan de hand van die kijkoefeningen bespreken we dan de voorwerpen. De leerlingen 
mogen dan bijvoorbeeld 30 seconde kijken en moeten dan een paar vragen 
beantwoorden. Je komt dan tot de conclusie dat het voelt als heel lang kijken, terwijl je 
eigenlijk heel weinig ziet. Aan de hand van de opdrachten kun je dan vervolgens bezig 
met bepaalde onderwerpen. 

Hoe	gaat	u	om	met	de	terminologie	rondom	cultuur,	racisme,	etniciteit	en	
diversiteit?
Bij de rondleiders staat terminologie heel erg op de voorgrond, voor onszelf dan, omdat 
je goed moet letten op hoe je dingen benoemt. We hebben het bijvoorbeeld nooit over 
‘rassen’ of ‘stammen’ of ‘medicijnmannen’, want dat zijn koloniale termen. Überhaupt 
het woord ‘stam’ impliceert dat het een inferieure groep mensen is. 
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Tatiana	Nicolaas	is	een	tweedejaars	student	aan	de	Fine	Art	and	Design	in	
Education	Bachelor	aan	de	HKU.	Ze	is	anderhalf	jaar	geleden	naar	Nederland	
gekomen,	vanaf	Bonaire,	om	hier	te	studeren	en	heeft	al	veel	gedaan	op	gebied	
van	lesgeven	door	middel	van	stages,	danslessen	geven	en	allerlei	projecten.
Interview afgenomen door Soscha Webbink op 29 maart 2017.

If	we	talk	about	cultural	diversity	in	the	classroom.	How	do	you	see	that?	Do	
you	have	experience	with	that?
Yes, I actually used to teach Latin dance classes within a dance group. Since I am in the 
Netherlands I am a life experience coach for other students and children that come from 
the Islands for the first time and need to find a place to live and need to adjust to the 
systems and culture here. Cultural diversity is here, simple as that. Especially in Holland 
we have so many different people. 
When it comes to diversity with kids, in middle school you have an enormous diversity of 
backgrounds. For me as a teacher it is important that they know about this, about each 
other’s backgrounds and stories. 
Two weeks ago we had a project at Gregorius College where I helped. It was at the 
culture day and we did a ‘multi culti project’ so the kids would be able to get to know 
each other. And I said, why don’t we let the children bring food and culture in the 
classroom and show it to the rest? So we did the project about show your food: make 
a presentation. They could go to the grocery stores to get what they needed and they 
could make it at school. During preparation and presentation they got to know each 
other better through the food and at the same time they all had something that they 
could be proud of, something they wanted to show the rest. 
During this project I heard students say to one another “Hey, you make this at home? 
I really like it! You should invite me for dinner!” They wanted to know more about each 
other even though they normally barely talked to each other on a daily basis. So I would 
say, do some kind of ‘multi culti project’ so they can show where they come from and 
what they are proud of. 

And	how	do	you	think	art	classes	can	help	the	students	with	building	of	identity	
through	what	we	make	them	do	and	show	them?	
I think it is very optional. Every art class comes with specific assignments and your end 
goal is that the kids learn certain skills. But what most teachers forget is that they don’t 
include the freedom of speech/background of the students/diversity. Some teachers do 
it differently and give you the freedom to find your own way which almost always results 
in very interesting works of art. This way the children not only learn a skill, but also 
develop themselves and are able to investigate what they think is important. So I think 
art is very important in that sense IF you do it in a supportive, build-in freedom kind of 
way. 

Would	it	be	helpful	to	have	an	assignment	about	all	the	different	cultures,	or	
would	that	be	too	‘forced’?
It is funny that you talk about the different cultures, because a lot of the students won’t 
even know which cultures are there within their class. And as a teacher you need to 
educate them. But you can make multi culti assignments, but you never know what the 
impact is going to be beforehand, because there is a chance they take it the wrong way. 
You have to be very gentle, think about how you are going to introduce it. If you have 
students of a certain background you don’t want to offend them, but you don’t want 
them to become the ‘spokesperson’ for their culture either. So you need to find a way 
to introduce it with an open mind where you show them that you are interested and 
respectful, but don’t know everything about how their way of seeing the world works. 
The only solution I see for this matter is to start with the students, with their interests. 
Don’t go on about cultures, but make it personal and go from their interests and views 
and take it from there. Let a little loose on the culture, start with the subcultures, what 
they are into right now. In that way there might be things they all agree on even though 
they might be from different backgrounds. 

It	is	hard	to	find	the	right	terms	to	describe	certain	groups	of	people	or	how	to	
talk	about	certain	issues	going	on	about	diversity	and	culture.	So	how	do	you	
find	the	right	terms	to	use	without	offending	anyone?	
It is hard indeed, probably mostly because a lot of people don’t experience the terms as 
objective terms anymore but as a label, in a negative way. I don’t like to be called an 
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‘allochtoon’ or an ‘Antilliaan’, but the Antillen as it was doesn’t exist anymore: I’m from 
Bonaire and that is part of the Netherlands, I’m Dutch (the exotic version). So it feels 
like an insult, even though it is an objective term, it is not even meant to be insulting. 
But everyone uses these terms as labels, because that makes it easier to understand 
who someone is. But even within countries you have different kind of people. Sometimes 
you have a student and ask them where they are from and then they will say it like it 
is: I’m a ‘Turk’, even though they come from a specific city or area. Their background 
is so much bigger than just the terms that are used to describe them. The same with 
terms like ‘white’ and ‘black’ schools. We don’t have the right terms anymore. The main 
problem is shame and guilt, I think. Black people don’t have shame about being called 
black anymore, but not everyone has that (yet). And a lot of people don’t think about it 
either, or don’t care that they might offend people.  
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Het voorgaande onderzoek heeft geleid tot een praktisch eindproduct dat te gebruiken is 
binnen de kunstvakken. Dit eindproduct heeft de vorm gekregen van een magazine wat 
te volgen en te vinden is via twee digitale platforms, elk met een eigen functie.
Zoals in de inleiding al is benoemd heeft het magazine (met bijbehorende platforms) 
als doel om ‘aanknopingspunten’ te bieden aan de docenten en hun leerlingen. Het 
magazine bevat een vijftien voorbeelden van  (hedendaagse) niet-Westerse kunstenaars 
die gebruikt kunnen worden in bestaande of nieuwe opdrachten. Op deze manier kan de 
kennis van kunst en cultuur uitgebreid worden tot een meer globaal niveau. Zo kunnen 
zowel allochtone als autochtone leerlingen deze culturele rijkdom onderzoeken en eigen 
maken.

Als eerste is er de Facebookpagina: https://www.facebook.com/OpenUPMag/

De facebookpagina wordt langzaamaan steeds weer uitgebreid door middel van 
wekelijkse updates met nieuwe kunstenaars, evenementen en andere interessante 
dingen om te lezen of te doen. Via de Facebookpagina kan het magazine meer 
bekendheid krijgen en kunnen docenten, leerlingen en geïnteresseerden de pagina en 
losse berichten volgen, liken en delen met anderen.  

Daarnaast is er de website: https://opentheartup.com/

De website is de informatiehouder en uitvalsbasis om kennis op te doen en te 
verspreiden. Als achtergrond is er dit onderzoek te vinden en kan er voor vragen 
contact worden opgenomen met de auteur van zowel het onderzoek als het magazine. 
Daarnaast zijn hier de verschillende uitgaven van Open Up Magazine te vinden en 
kunnen de kunstenaars vanuit de magazines en de Facebookpagina aan de hand van 
categorieën, of ‘tags’, opgezocht worden. 
Het allerbelangrijkste van de website is echter ‘Open Up 2.0’; twee formats (Word en 
inDesign) die door docenten gebruikt kunnen worden om zelf, en samen met leerlingen, 
een eigen magazine te vullen. Dit om de kennis van de docenten te vergroten en 
een aanzetje te geven om samen met eigen leerlingen te kijken naar de rijkdom aan 
kunstenaars en kunstuitingen die zij zelf al kennen. Ook biedt dit initiatief de leerlingen 
de ruimte om zelf vorm te geven aan hun leren en samen iets moois te creëren waar ze 
trots op kunnen zijn. 

Tot slot wordt er op de website aangemoedigd eigen gemaakte magazines door te 
mailen, zodat deze op de website geplaatst kunnen worden. Op deze manier kunnen 
docenten met elkaar een groeiende database creëren en onderhouden waar uiteindelijk 
iedereen van kan leren en profiteren. 
Naast/onder/bij dit onderzoek  zullen de eerste twee uitgaven van Open Up Magazine 
als losse bijlagen te vinden zijn om door te bladeren, te bekijken, te lezen en om 
als inspiratie te gebruiken. Ieder halfjaar zal er een nieuwe Open Up Magazine (1.0) 
geüpload worden op de website.

Dus is de interesse gewekt? Volg de facebookpagina en houdt de website in de gaten!

Open Up Magazine
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