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door F. Berhitu en G.A. Boonstra 

Franky Berhitu is sinds 1 november j.l. maatschappe
lijk werker bij de gemeente Alphen aan den Rijn; voor 
die tijd was hij drugshulpverlener voor Molukse jon
geren op Walcheren. 

Etnische jongeren in Nederland, in 
het bijzonder in het onderwijs 

I. Inleiding 
In de jaren '80 is er een stortvloed van informatie gekomen over etnische 
minderheden in Nederland. Wetenschappelijke onderzoekers bestuderen en 
onderzoeken 'het probleem', in radio- en t.v.-programma's wordt er aandacht a an 
besteed, politici spreken over de multi-etnische samenleving, emancipatie en 
identiteitsbeleving van !eden van etnische groepen. Kortom: etnische minderheden 
zijn 'in', (hoewel?); dit artikel is in die zin een van de vele. 

Om te beginnen Iaten we een Turkse en 
Molukse jongere aan het woord, die 
ieder op hun eigen wijze hun eigen, 
unieke situatie onder woorden brengen. 
Vee! artikelen gaan over allochtonen, 
buitenlanders, etnische minderheden. Zij 
zijn object van onderzoek, beschouwing 
etc. Het leek ons goed om twee van hen 
in dit artikel uitgebreid aan het woord te 
Iaten, daar we menen dat hun gevoelens 
en ervaringen in zekere mate representa
tief zijn voor de groep waartoe ze beho
ren. Invoelend vermogen van de lezer 
wordt verondersteld. 

Uitdrukkelijk wordt stilgestaan bij het 
onderwijs, intercultureel onderwijs. Ook 
wij spreken over etnische jongeren in 
generaliseerbare termen. Op zich is dit 
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een valkuil, daar de situatie van Molukse 
jongeren een heel andere is dan die van 
Surinaamse jongeren of die van Marok
kaanse meisjes. Ook beseffen we dat dit 
artikel per definitie onvolkomen, te be
knopt is, geen compleet overzicht geeft. 
Het is het oplichten van een tipje van de 
sluier. 

2. Een Turkse jongere aan bet woord 
Hij was 10 jaar toen zijn vader naar 
Holland ging om te werken. Twee jaar 
later voegde de rest van zijn familie 
(moeder, broer, zus) zich bij zijn vader in 
Holland. Hij wilde graag mee, maar 
moest achter blijven om te studeren. Hij 
voelde zich in de steek gelaten, intens 
bedroefd, eenzaam. Waarom? Waar
om? .... Houden ze niet van mij? Wat 
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moet ik hier zonder vader en moeder? 
Een neef, directeur van een middelbare 
school, ving hem op. Met hem ging hij 
anderhalf jaar later op vakantie naar Ne
derland. Toen heeft hij gezien hoe hard 
het Ieven hier was, Nederland was geen 
paradijs voor gastarbeiders. Hij was blij 
om weer terug te gaan naar Turkije. Stu
deerde hard, haalde het einddiploma van 
de middelbare school en ging naar het 
Lise (voorbereiding voor de universiteit). 
Het ging ook hier goed. Hij had zijn 
teleurstellingen verwerkt en had weer 
perspectieven voor de toekomst. In deze 
tijd was het erg onrustig in Turkije. Ter
reur op straat, op school. Het Ieven was 
gevaarlijk. 
In 1978 kwam zijn vader met vakantie 
naar Turkije en nam hem mee naar Ne
derland in verband met het roerige poli
tieke klimaat in Turkije. Zijn mening 
telde niet mee. Hij was minderjarig. 
Voor de tweede keer beslisten anderen 
over de loop van zijn Ieven, op een wijze 
die hij niet wilde. Zijn gevoelens, ideeen, 
wensen telden niet mee. Een week later 
was hij afwashulp in een restaurant, van 
11.00- 15.00 uur en van 17.30- 23.00 uur, 
zeven dagen in de week. Hij was als 
verdoofd, confuus. Het leek wei of hij 
enkellichamelijk functioneerde. Zijn 
geest werkte niet, hij onderging. 
Na een jaar begonnen de problemen 
thuis. Hij werd als het ware wakker. Hij 
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miste zijn neef, de sfeer in Turkije, zijn 
school en studie. Hij moest enorm aan 
zijn ouders wennen. Gedurende de jaren 
van gescheiden Ieven, was hij ze ant
wend. Ze bemoeiden zich overal mee. 
Van enige vrijheid van denken, praten en 
doen was geen sprake meer. Doordat hij 
geen Nederlands sprak, voelde hij zich 
dom, minderwaardig. Hij werd zelfs bang 
om op straat te lopen, etc. 
Hij besloot om Nederlands te leren, maar 
dat viel tegen. De lesstof was zo kinder
achtig. Hij ervaarde het dat je behandeld 
werd als een klein kind. Hij verzuimde de 
lessen, maar de vrijwilligster, een lerares 
Nederlands, ving hem op. Zij stimuleer
de hem om autorijlessen, zwemlessen te 
nemen en op dansles te gaan. 
Een wereld ging voor hem open. Door 
het contact met Nederlanders nam zijn 
Nederlandse spreekvaardigheid toe, 
evenals zijn zelfvertrouwen en zelfres
pect. Thuis vonden ze deze activiteiten 
niet goed; het werd belachelijk gemaakt. 
Nederlands leren, waarom? Je bent een 
Turk, daar moet je trots op zijn. We gaan 
toch terug. Hij kon bij zijn ouders (voor
namelijk zijn vader) niet (meer) met zijn 
problemen, vragen, verhalen terecht. Hij 
stond alleen. Hij ging zijn situatie steeds 
meer begrijpen. Hij moest gaan kiezen. 
Kiezen voor (zelf)ontwikkeling in het 
hier en nu met aile consequenties van
dien of kiezen voor passiviteit, kinderlij-

Gert Boonstra is werkzaam als pedagoog bij het Regi
onaal Pedagogisch Centrum Zeeland 
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ke gehoorzaamheid, afstompen, geen stu
die en ontwikkeling etc. 
Op het werk ging het goed, hij maakte 
promotie van afwashulp tot chef-kok. Hij 
had alles afgekeken, maar had geen di
ploma's. Hij kwam in contact met een 
Molukse dame, die hem stimuleerde om 
een cursus cafebedrijf te volgen. Zij was 
bereid om hem elke dag huiswerkbegelei
ding te geven. 
Ook nu was de reactie thuis negatief, wat 
hem kwetste en bedroefd maakte. De 
kloof met thuis werd alleen maar groter. 
De afstand tussen hem en de 'Turkse 
wereld' wordt grater. Thuis nemen de 
botsingen toe, het is soms ondraaglijk. 
Geen begrip, geen stimulans, enkel kri
tiek en afkeuring. Hij weet het, hij zal 
ook de volgende stap: zelfstandig gaan 
wonen, moeten nemen. Maar het doet 
hem pijn, waarom moet het zo? Hij be
grijpt zijn vader wel. Die is in 1970 uit 
Turkije vertrokken, is blijven Ieven als in 
die tijd. Alleen, de tijd stond ook in 
Turkije niet stil. Hij en vele andere Tur
ken houden krampachtig vast aan toen 
(water niet meer is). Oat wil niet zeggen, 
dat hij zijn Turks-zijn wegstopt of ver
loochent. Alleen, hij beleeft die en geeft 
ze vorm in de Nederlandse situatie. Zijn 
vader begrijpt dat tot zijn grote verdriet 
niet. 

3. Een Molukse jongere aan bet woord 
In tegenstelling tot de Turkse jongere 
heeft hij zijn gedachten, ideeen. gevoe
lens zelf op papier gezet en er daarmee 
een heel eigen dimensie aan gegeven. 
We nodigen de lezer uit om met ons deze 
reis naar het verleden en naar het hier en 
nu met hem te maken en zijn waarden op 
ons in te Iaten werken. Onze beoordelin
gen en interpretaties even weg te bannen 
en te luisteren (wat is dat moeilijk in onze 
praat-praat-maar-maatschappij) naar wat 
hij ons wil vertellen. 

'Het verhaal dat ik u wil vertellen is het 
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verhaal van de pijn over de dingen die zo 
anders zouden kunnen zijn. Het is de pijn 
die u gezien heeft maar misschien zelf 
niet gevoeld hebt. 

Op het moment dat je niets minder hebt 
als een stukje land, het water, de zon, de 
goede en minder prettige kanten die de 
natuur je schenkt en je familie, dan ligt 
de zin van het Ieven in de orde van 'zorg 
dater brood op de plank komt' en naast 
het brood: huilen en dansen met je 
vrouw, kinderen, broers, zusters, vader 
en moeder. Hier zou het verhaal op kun
nen houden en verder kunnen gaan met 
'En ze leefden nog lang en gelukkig 

' 
Maar er verscheen een vreemdeling aan 
de horizon. Hij werd hartelijk ontvangen 
volgens de adat, die men van zijn ouders 
had geleerd. Hij kreeg te eten en te drin
ken, een slaapplaats werd gereed ge
maakt, maar de vreemdeling was niet 
tevreden. Hij wilde meer. De vreemde
ling bleek een koekoeksjong te zijn. 
Eerst probeerde je hem weg te sturen, 
maar helaas, ondanks het feit dat het 
koekoeksjong toen nog geen kruisraket
ten had, was hij fysiek tach sterker. 
Er moest een andere politick gevonden 
worden voor het dagelijkse brood, want 
je vrouw en kinderen had je nag en er 
was nog een neef gekomen en een nicht. 
En die moesten ook eten. 
Toen de vreemdeling kwam, had hij de 
Bijbel en jij hetland. Daarna had hij het 
land en jij de Bijbel. De vreemdeling 
regelde het goed voor je. Hij zei: 'Je kunt 
voor mij gaan werken'. Bijna werd je 
hetzelfde als hi j. 1 e werd een geverfde 
vogel. En je dacht dat het goed was. 
Zelfs toen je onder de wapenen ging. 
Want je had jouw God de naam van zijn 
God gegeven en die God vond het goed 
wat zijn volgelingen deden, althans dat 
vertelden ze. Soms moest en ging je erg 
ver als soldaat van Oranje, maar waar je 
ook ging, de band met het huis en de 
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familie bleef. Er waren altijd mensen van 
jouw volk, die dezelfde weg moesten be
wandelen. Soms waren het mensen uit 
hetzelfde dorp, of ze kwamen van het
zelfde eiland. Of het waren pela-geno
ten1, die hetzelfde lot deelden, geheel in 
de geest van het verbond tot bloedbroe
derschap dat je voorouders hadden geslo
ten met de mensen van het andere dorp. 
Een verbond dat voor hen heilig is, en 
ook voor jou, de kinderen en je kinds
kinderen. En af en toe reisden je vrouw 
en kinderen met je mee. Als je naar huis 
kon gaan dan ging je. Je had verlof, er 
was een bruiloft, er waren problemen bij 
de achtergebleven familie, een belijdenis
feest, een begrafenis, als je voelde dat je 
moest gaan, ging je. 

En de tijd kabbelde voort. En nog steeds 
was het Ieven niet bij brood aileen. Bij 
elke mogelijke gelegenheid werd er met 
elkaar gepraat. Bij bruiloften, bij begra
fenissen, bij bijeenkomsten van de dorps
en eilandverenigingen die ook buiten de 
eigen grand functioneerden. Alle moge
lijk zaken werden besproken, de laatste 
roddels, de heldenverhalen, familieza
ken, verhalen over de voorouders, het 
dorp, de pela's. 0 ja, dat dorp heeft een 
nieuwe moskee nodig. In die streek is de 
oogst mislukt, er moet geld worden inge
zameld. En politick was als het Ieven van 
alledag. En ondanks dater ook al kran
ten waren en de pakketboot regelmatig 
ging was je sneller op de hoogte over de 
gebeurtenissen die speelden random je 
dierbaren op de Molukken of ergens an
ders. Want je dromen, visioenen en de 
Molukse trom, de tifa zijn nog steeds 
sneller. 
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de Wereldoorlog was voorbij en even 
leek het alsof het weer goed zou worden. 
De wind voerde andere vogels met zich 
mee, vogels die bijna hetzelfde uiterlijk 
hadden als ji j, als je geen geverfde vogel 
zou zijn. Blanda Hitam, zwarte Hol
lander. 
Het koekoeksjong werd weer een vreem
deling. Hij moest weer naar zijn land 
terug, vanwaar de wind hem hierheen 
gevoerd had. 
En toen jij terug wilde keren naar je nest 
was de natte moesson nog niet aangebro
ken, die de verf in een bui van tranen van 
je af kon spoelen. Je kreeg een mogelijk
heid om weer naar huis te gaan, dacht je. 
Maar de vreemdeling werd weer een koe
koeksjong. De buurman, die woonde aan 
de andere kant van de zee, op het eiland 
Java was in je huis gekomen. Hij dacht 
dat hij dezelfde was als jij en als jij dacht 
dat dit niet zo zou zijn dan zou het enkel 
een kwestie zijn van een ander bruin 
verfje. En die andere vreemdeling, die je 
eerst gekoesterd had als het jong van de 
koekoek, had de aard van het beestje nog 
niet verloren. 
De regelingen die hij voor je had getrof
fen over het ontslag uit zijn dienst, waar
voor je dacht naar huis te kunnen keren, 
werden door hem niet hard gemaakt. Je 
moest hard vechten om in plaats van een 
lege dop een half ei te krijgen. En zelfs 
toen je dat had, verzon de vreemdeling 
een regeling, waardoor je nog niet kreeg 
waar je recht op had. 
J e stak het grate water over, nog steeds 
onder de wapenen, omdat je dacht dat 
autoriteit hetzelfde was als respect voor, 
vertrouwen in, zoals je geleerd was door 
de ouderen. Bestemming Tanah Blanda-
Holland- het Westen waar de zon onder

Weer began het te veranderen, de Twee- gaat. 

1 Voor Molukkers is het belangrijk de kampong te vermelden waar de familic oorspronkelijk vandaan 
komt. vooral vanwegc de mogelijke pela-relaties. Als dorpen ccn pela-verbond hebben gesloten (een snort 
overeenkomst van wcderzijdse bijstand) mogen personcn uit die dorpcn niet met elkaar trouwcn. 
Over pela-verwantschappen op de Molukkcn is door de Duitse antropoloog Dieter Bartels een proefschrift 
geschrcven. getitcld Guarding the invisible mountain, (Cornell University. 1977). 
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In Holland aangekomen werd je, na eeu
wen trouwe dienst, je uniform ontnomen 
door middel van een gestencild vodje 
papier. Het was erg, eerst was je nog iets, 
soldaat van Oranje, toen werd je niets. 
Maar je bleef je gedragen zoals het een 
gast, iemand op doorreis betaamt. Je 
leefde daar met je lotgenoten, de ge
dwongen werklozen, je vrouw en kinde
reo, zonder status en statenloos. En als je 
wilde werken om wat bij te verdienen, 
omdat de aardappels die je voorgescho
teld kreeg niet smaakten en het zakgeld 
niet toereikend was om andere dingen te 
doen, zei je gastheer dat zwartwerkers 
niet gewenst waren. 
Want de vakbonden vonden toen a! dat 
de positie van de Nederlandse arbeider in 
gevaar kwam. En dit in hetland waar het 
Ieven goed is. 
Ondertussen kon je nog steeds niet naar 
huis en merkte je dat het geld, de bedrij
ven, het algemeen belang, belangrijker 
waren dan jij. Maar je had nog steeds 
hoop, want in de gebeden die je had was 
nog steeds plaats voor Koningin en Moe
derland. En elk jaar ging je naar Den 
Haag om op een vreedzame wijze de 
overheid van hetland, waar je noodge
dwongen gast bent, duidelijk te maken 
dat hun winters koud zijn, maar nog kou
der hun hart. Je probeerde hen duidelijk 
te maken dat in jouw huis politiek gelijk 
is aan een man, een man- een woord, een 
woord. En je merkte wederom dat ze 
daarvan geen kaas hadden gegeten. 

Er waren wei problemen, maar die lagen 
buiten jezelf. Als die er wareP.., werden 
deze zoals in het Oosten, besproken bin
nen de familie en woongemeenschap, 
waarna de kampraad of de belangenvere
niging ze aan jouw gastheer overbracht. 
Maar toen a! merkte je dat jouw oplos
sing voor de problemen die zij aan het 
creeren waren terzijde werd gelegd. In 
een land waar het meer een maatschappij 
is dan een samenleving, schijnt er geen 

CHRISTEN DEMOCRA TISCHE VERKENNINGEN 11184 

plaats te zijn voor 'Wijzen uit het 
Oosten'. 
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Hadden ze jou eerst je grond ontnomen, 
je uniform en staat van dienst, later ging 
men er toe over om je je-zelf te ont
nemen. 
Zelfs de voormalige concentratiekampen 
waarin je werd gehuisvest, hadden nog 
iets comfortabels. Wanneer de stoppen 
doorsloegen, omdat de elektrische ka
chels de kilte van het land niet konden 
verwerken, dan waren kaarslicht en men
selijke warmte voldoende om het Ieven in 
jete houden. En soms als je uiting gaf 
aan het feit dat je behandeld wenste te 
worden zoals een mens behandeld zou 
moeten worden, werd je gedeporteerd 
naar een ander kamp, met andere rad
draaiers. Maar dan zat je bij elkaar. 
Toen kwam de tijd dat ze je je-zelf wil
den gaan ontnemen. Wilde je eerst gaan 
werken om meer te zijn als een verzorgd 
kasplantje, later moest je in de laagst 
betaalde banen van de maatschappij je 
brood gaan verdienen. En zo werd je een 
van de eerste gastarbeiders. Je werd in 
een huis gestopt, waarvan de grond en 
fundamenten nog niet verzakt waren. Bij 
elkaar wonen, maar ook uit elkaar. Ieder 
voor zich en God voor ons allen. Er was 
wei plaats voor je vrouw en twee kinde
ren. Maar je vader, moeder en de ande-
ren ....... ? Ach, dat is uw probleem, leg u 
bij de feiten neer, wees realistisch. Kijk 
eens wat wij allemaal voor je doen. 
Dank jewel zeggen hoeft niet, dankbaar
heid wordt wei verwacht. Want ze wilden 
dat je hetzelfde zou worden a is zi j. Alsof 
je niet werkte of ging winkelen, naar 
school ging, lid van een sportvereniging 
was, naar film en disco ging, waar je 
aileen niet binnen mocht, omdat je geen 
stropdas droeg of zwart was. 
Wat was er nog van je overgebleven? 
Wat het nog niet genoeg? Soms denk je 
wei eens: als ze me wit konden spuiten, 
zouden ze dan ophouden en tevreden 
zijn ...... ?' 
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4. De multi-etnische samenleving en het 
onderwijs 
De verhalen, c.q. boodschappen van de 
Turkse en Molukse jongere spreken voor 
zich. We hebben geen behoefte aan een 
uitgebreide analyse daarvan. Toch is het 
verhaal van de hier geboren Molukse 
jongere opvallend. Het grijpt terug op 
een stuk geschiedenis, waarvan vele Ne
derlanders vinden, dat het verleden tijd 
is. Oat is het ook voor hen, aileen niet 
voor vele Molukkers. Het is als het ware 
een traumatische ervaring die voor vele 
Molukse jongeren nog doorzet in het hier 
en nu (jeugdwerkloosheid, drugsproble
matiek, identiteitsontwikkeling etc.). 
De Turkse jongere is een voorbeeld van 
iemand die na de leerplichtige leeftijd op 
zichzelf is aangewezen, daarbij steun on
dervindt van Nederlandse vrijwilligers, 
maar geen steun, opvang vindt in organi
saties, voorzieningen e. d. die afgestemd 
zijn op hem en mede-lotgenoten. Als er 
ergens sprake is van 'survival of the fit
test' dan is het in zijn geval. We denken 
dat datgene wat nu volgt in dit artikel 
gelezen moet worden vanuit het voor
gaande. Dan bestaat de mogelijkheid dat 
men achter de woorden kinderen, vol
wassenen, groepen voelt, die emancipe
ren in een samenleving, waar gesproken 
wordt over wederzijdse aanpassing van 
autochtonen en allochtonen. 
Dit is echter een misvatting, want we 
hebben niet te maken met een gelijk
waardige situatie tussen 'minderheden en 
de overige !eden van de samenleving', 
maar met een meerderheid-minderheids
relatie. De minderheid gaat het contact 
met de meerderheid aan vanuit een ge
heel andere uitgangssituatie, namelijk 
ontegenzeggelijk zwakker dan die van de 
meerderheid. Een samenleving die door 
duidelijke veranderingen in samenstel
ling van de Nederlandse bevolking multi
etnisch genoemd wordt. Dit als gevolg 
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van de komst van Zuid-molukkers, lndi
sche Nederlanders, Surinamers, Antillia
nen, Turken, Marokkanen, Chinezen. 
Het heeft enige tijd geduurd tot men in 
Nederland ging spreken van de multi
etnische, multi-cultureel geworden Ne
derlandse samenleving. In 1979 wees de 
Wetenschappelijke Raad voor het Rege
ringsbeleid in haar rapport 'Etnische 
minderheden' (1979) op dit feit. De toen
malige overheid nam dit standpunt daar
na over. Dit alles betekent dat men er
kent dat naast autochtone Nederlanders 
er zich in Nederland talrijke etnische 
groepen bevinden met een eigen culture
le traditie en een eigen geschiedenis. 
We komen deze constatering tegen in 
allerlei officiele nota's en beleidsplannen. 
Op zich verheugend, daar het geen vrij
blijvende constatering is, maar een met 
consequenties voor bijvoorbeeld het on
derwijs, de werkgelegenheid, huisvesting, 
welzijnsbeleid. 

Voor veel etnische jongeren is het Neder
landse onderwijs de eerste en belang
rijkste verschijningsvorm van de Neder
landse samenleving. 
Onderwijs heeft zich in de loop der jaren 
ontwikkeld tot een maatschappelijke fac
tor van de eerste orde. Het genoten on
derwijs, het aantal behaalde diploma's 
bepaalt de waarde van individuele jonge
ren, autochtoon of allochtoon, op dear
beidsmarkt. Vandaar ook dat in kringen 
van etnische minderheden en het 'Neder
landse circuit' gewezen wordt op het be
lang van het onderwijs voor de emancipa
tie van etnische jongeren. Emancipatie 
hier opgevat als 'het zich emanciperen' 
van mensen en groepen ..... een leerpro
ces gericht op het bereiken van twee doe
len: de zelfverwerkelijking van mensen en 
de gelijkwaardering van en tussen men
sen en groepen. 2

) 

In het onderwijs gaat het er dan ook om 

2 W.E. van Stegeren: Welzijn en emancipatie, Meppel, !9R2. 
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oe uostakeJs weg te nemen die verbinde
ren, dat etniscbe jongeren dezelfde kan
sen bebben als Nederlandse jongeren. 
Dit dan wei ingebed in bet daadwerkelijk 
ruimte scbeppen in bet onderwijs voor de 
eigen culturele acbtergrond van etniscbe 
jongeren. We gaan daar in paragraaf 5 
uitgebreid op in. 

Van Escb en anderen3 komen na zeer 
recent onderzoek met betrekking total
locbtone leerlingen in bet voortgezet on
derwijs tot de volgende conclusies, c.q. 
probleembevorderende factoren: 
• de onderwijskansen van allochtone 

leerlingen in de beginfase van bet 
voortgezet onderwijs zijn in bet alge
meen niet rooskleurig (onder onder
wijskansen wordt verstaan bet met 
succes bet voortgezet onderwijs vol
tooien); 

• voor oudere allochtone leerlingen met 
weinig onderwijservaringen in bet land 
van herkomst is de J .S.K. eindonder
wijs; 

• een probleembevorderende factor is 
de geringe afstemming van de leerstof 
op bet beginniveau van de leerlingen; 

• bet overwegende klassikale onderwijs 
en bet daaraan gekoppelde gebrek aan 
diverse didactische werkvormen; 

• bet soms 'kinderachtige' karakter van 
de lesstof voor analfabete leerlingen; 

• bet geen rol spelen van de mondelinge 
taalvaardigheid in de eigen taal van de 
leerling in bet totale onderwijsgebeu
ren. Van Esch spreekt met voorzich
tigheid over de ondersteunende rol 
van de eerste taal bi j bet verwerven 
van de tweede taal: bet Nederlands. 

Ook doen zij een aantal suggesties voor 
verbetering van de onderwijspraktijk, na
melijk: 
• bij bet onderwijs aan allochtone leer

lingen zou meer en beter aangesloten 
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moeten worden bij de competentie die 
allochtone leerlingen in hun moeder
taal bezitten; 

• bet onderwijsleerproces van allochto
ne leerlingen zou meer gevarieerd 
moeten worden; 

• bet onderwijsleerproces zou beter af
gestemd moeten worden op de begin
situatie van allochtone leerlingen; 

• er zou naar gestreefd moeten worden, 
dat de contactmogelijkheden tussen 
allochtone en autochtone leerlingen 
vergroot worden; 

• bet verdient aanbeveling dat over de 
gehele linie gestreefd wordt naar een 
interculturele invulling van de leerstof. 
Ook andere dan wereldorientatie- of 
aardrijkskunde/geschiedenislessen lij
ken daarvoor geschikt. Of zo'n bena
dering leidt tot een grotere tolerantie 
van leerlingen en leerkrachten ten op
zichte van andere culturen dan de 
eigen cultuur, valt vooralsnog moeilijk 
te zeggen. Daarvoor zijn de pogingen 
om tot een interculturele invulling van 
de lesstof te komen nog vee! te 
schaars. 

Het zou aanbeveling verdienen, wanneer 
door een beperkt aantal scholen geexpe
rimenteerd wordt met een multi-/inter
culturele totaalbenadering, waarbij de to
lerantie van leerlingen ten opzichte van 
elkaars culturen centraal dient te staan. 
Aangezien bet multi-/intercultureelleer
materiaal schaars is, zal aan de ontwikke
ling daarvan vee! aandacht besteed moe
ten worden. 

Tot zover Van Esch e.a. Uit enerzijds 
zijn conclusies en anderzijds zijn sugges
ties voor verbetering blijkt dat ons onder
wijs nog niet is ingespeeld op zijn multi
etnische schoolbevolking en de multi-et
nische samenleving. 

3 W. van Esch, H. van Moeniralam. B. Gademann: S. V.O. rapport, Harlingen, 1983. 
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5. Wat is intercultureel onderwijs en op
voeding 
Het leek ons goed om eens nader stil te 
staan bij het begrip intercultureel onder
wijs. Va.l Esch noemde het als een van 
zijn suggesties voor verbetering van de 
schoolpraktijk. In het 'Beleidsplan cultu
rele minderheden in het onderwijs' 
(1981) worden twee doelstellingen van 
het onderwijsbeleid met betrekking tot 
etnische minderheden in het onderwijs 
genoemd, namelijk: 
'1. Het onderwijs dient de !eden van de 

minderheidsgroepen voor te bereiden 
op en in staat te stellen tot volwaardig 
sociaal-economisch maatschappelijk 
en democratisch functioneren en par
ticiperen in de Nederlandse samenle
ving, met de mogelij.kheid zulks te 
doen vanuit de eigen culturele achter
grond. 

2. Het onderwijs dient o.m. via intercul
tureel onderwijs, de acculturatie van 
de minderheden en de overige !eden 
in de Nederlandse samenleving te be
vorderen'. 

Intercultureel onderwijs is in het beleids
plan een middel om het acculturatiepro
ces van de minderheid en de meerderheid 
in gang te zetten en te bevorderen. Ac
culturatie wordt daarbij omschreven als 
'een tweezijdig of meerzijdig proces van 
elkaar leren kennen, aanvaarden en 
waarderen en het zich openstellen voor 
elkaars culturen of elementen daarvan'. 
Intercultureel onderwijs is in deze om
schrijving een opdracht voor meerder
heid en minderheid. 
Deze nadrukkelijke stellingname bleef 
niet zonder effecten. In de Wet op het 
Basisonderwijs (W.B.O.) wordt intercul
tureel onderwijs meegenomen in het al
gemeen onderwijsbeleid. In artikel 8 van 
de W.B.O. lezen we dat het schoolwerk
plan ( = een overzicht van de organisatie 

'toevoeging auteurs. 
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en de inhoud van het onderwijs) moet 
voldoen aan de volgende criteria: 
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'1. Het onderwijs wordt zodanig inge
richt dat de leerlingen een ononder
broken ontwikkelingsproces kunnen 
doorlopen. Het wordt afgestemd op 
de voortgang in de ontwikkeling van 
leerlingen. 

2. Het onderwijs richt zich vooral op de 
emotionele en de verstandelijke ont
wikkeling, en op het ontwikkelen van 
creativiteit, op het verwerven van 
noodzakelijke kennis en van sociale, 
culturele en lichamelijke vaardig
heden. 

3. Het onderwijs gaat er mede van uit 
dat de leerlingen opgroeien in een 
multi-culturele samenleving.' 

De overheid legt in de W.B.O. een dui
delijke relatie tussen het onderwijs en de 
multi-etnische samenleving. Deze relatie 
werd onlangs ook gelegd in de Minderhe
dennota: 
'Een van de factoren in onze samenleving 
die een belangrijke bijdrage kunnen leve
ren aan een waarlijk multi-culturele en 
multiraciale samenleving is het onder
wijs. Daarom zal de regering trachten 
vorm te geven aan de multi-culturele sa
menleving door alle kinderen voor te be
reiden op het samenleven met groepen 
van verschillende etnische en culturele 
achtergrond. Dit interculturele onderwijs 
is geen apart vak, maar een onderwijs
principe waarbij nadrukkelijk rekening 
wordt gehouden met de huidige levens
omstandigheden en interculturele con
flicten waarmee autochtone (en allochto
ne4) kinderen moeten leren omgaan.' 
(Minderhedennota, pagina 105). 

Het antwoord op de multi-etnische sa
menleving wordt gezien in het intercultu
rele onderwijs. Dit alles houdt wel in dat 
intercultureel onderwijs geen specifiek 
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minderhedenbeleid is, maar algemeen 
onderwijsinnovatiebeleid. 

Intercultureel onderwijs en haar doelstel
lingen 
Intercultureel onderwijs oftewel onder
wijs in een multi-etnische samenleving 
kenmerkt zich door een aantal specifieke 
doelstellingen op het niveau van kennis 
en inzicht, vaardigheden en attitude. 
Doe len die met elkaar samenhangen en 
een uitwerking zijn van de door de Inno
vatie Commissie Basisonderwijs (I. C. B.) 
geformuleerde algemene doelstellingen 
van het onderwijs: 

1. Kinderen en jongeren begeleiden bij 
hun ontwikkeling in de meest ruime 
zin van het woord, waarbij rekening 
moet worden gehouden met iedere fa
se in die ontwikkeling en de begelei
ding moet voldoen aan aile eisen van 
de volwassen vrijheid waarop ze zich 
voorbereiden. 

2. Doel is dat jonge mensen uitzicht krij
gen op een zinvolle plaats in de maat
schappij en de toerusting verwerven 
waarmee zi j zelf aan de verdere op
bouw van die maatschappij kunnen 
meewerken. 

Doelen op het gebied van kennis en in
zicht 
Intercultureel onderwijs is onderwijs 
waarbij bewust en systematisch aandacht 
wordt besteed aan het verwerven van 
kennis omtrent etnische, culturele, histo
rische en religieuze achtergronden van de 
etnische groepen en autochtone bevol
kings(groepen) in Nederland. Kennis 
hebben van de reden van vertrek uit bet 
thuisland en de reden van de komst naar 
Nederland. Kennis hebben van de maat
schappelijke en individuele problematiek 
die het verblijf van grote groepen alloch
tone Nederlanders heeft voor enerzijds 
de autochtone bevolking, anderzijds voor 
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de etnische groepen zelf. 
Ook de wijze waarop groepen vorm en 
inhoud geven aan het Ieven in het hier en 
nu dient aan de orde gesteld te worden. 
Kennis-verwerven-over dient op zich af
gestemd te zijn op de cognitieve ontwik
keling van het kind. Het dient te Ieiden 
tot inzicht in onder andere het verschijn
sel dat etnische, culturele, historische en 
religieuze achtergronden van invloed zijn 
op het gedrag van mensen. 

In dit kader spelen onderwijsleermidde
Ien ofwel schoolboeken een belangrijke 
rol. De erkenning dat Nederland een 
multi-etnische samenleving is en het 
daaraan gekoppelde werken aan intercul
tureel onderwijs dient consequenties te 
hebben voor de onderwijsleermiddelen 
(van prentenboek tot film). Hierbij gaat 
het om onder meer twee aspecten, name
lijk: 
a. het wat, ofwel welke leerstofinhouden 

moeten aan de orde gesteld worden in 
bijvoorbeeld het basisonderwijs en 
wanneer; 

b. het hoe, ofwel de vraag op welke wijze 
wordt het in een schoolboek behan
deld, wil er sprake zijn van concrete 
beeldvorming. 

Uit recente publikaties en onderzoek 
blijkt dat wat dit betreft er nog veel te 
doen is. Enerzijds is er een informatiege
brek, etnische minderheden komen niet 
of nauwelijks aan bod in schoolboeken. 
Anderzijds, als er dan al sprake van is, 
gebeurt dit veelal op een manier die leidt 
tot valse beeldvorming, met als gevolg 
het ontstaan van vooroordelen! Toch 
gaat het er niet om dat er nu een kruis
tocht wordt begonnen om schoolboeken 
te screenen. Een zekere screening is no
dig, hoewel het kritisch leren omgaan 
met bepaalde teksten, waarin sprake is 
van stereotypering e.d., een vaardigheid 
is die kinderen op school zich dienen 
eigen te maken. Met andere woorden: 
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met 'slechte' teksten kunnen de gewenste 
doelen ook bereikt worden, misschien 
zelfs beter. 

Doelen op vaardigheidsniveau 
Er zijn een aantal vaardigheidsdoelen die 
o.i. essentieel zijn voor interculturele op
voeding. Opvoeding en onderwijs heb
ben een grote invloed op het waarnemen 
en waarderen van de wereld door bet 
kind. 
In het eerste milieu bieden de ouders bet 
kind bepaalde ideeen, normen, waarden 
en interpretaties aan. De persoonlijke 
levensomstandigheden van ieder kind 
zorgen ervoor dat ieder kind als het de 
basisschool betreedt, een eigen beeld van 
de wereld heeft dat naast overeenkom
sten ook verschillen vertoont met dat van 
een kind uit een ander milieu. 
Als bet kind naar school gaat, krijgt de 
school een groot aandeel in de ontwikke
ling en vorming van bet wereldbeeld of 
referentiekader van bet kind. Het is es
sentieel dat onderwijs kinderen kansen 
biedt te ontdekken dat ze een referen
tiekader hebben en dit veelal onbewust 
gebruiken. Dat het van invloed is op hun 
denken (beoordelen en waarderen van 
..... )en handelen. 
In de klas zijn er talloze onderwijsleersi
tuaties die kinderen kansen geven te ont
dekken dat ze zelf een referentiekader 
hebben, dat andere kinderen er ook een 
hebben en dater verschillen en overeen
komsten tussen bestaan. Het is o.i. een 
taak voor de school om kinderen met bet 
eigen referentiekader en dat van anderen 
te leren omgaan. 

Aansluitend op het citaat uit de Minder
hedennota is het van belang dat 
autochtor.e en allochtone kinderen com
municatievaardigheden leren die functio
neel zijn voor het participeren in een 
multi-etnische samenleving. 
Concreet betekent dit de volgende vaar
digheidsdoelstellingen: 
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- eigen standpunten op een niet-kwet
sende wijze naar voren brengen; 
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- hanteren van conflicten, waarin je als 
persoon zelf participeert; 
hanteren van conflicten tussen andere 
personen; 

- luisteren naar een ander op een zoda
nige wijze, dat men luistert naar de 
hele persoon; met beide oren en ogen, 
gericht op de bedoeling van de ander 
die doorklinkt in de code; 

- luisteren waarbij niet aileen aandacht 
is voor water gezegd wordt maar voor
al op hoe iets gezegd wordt (klank van 
de stem, gelaatsuitdrukking, 
lichaamshouding en gebaren van de 
spreker), die kinderen kunnen verwer
ven in onderwijsleerprocessen, die af
gestemd zijn op hun ontwikkelingsni
veau. Dit impliceert wei dat je aan 
deze doelstellingen al kunt werken 
vanaf de kleuterschool. 

Doelen op attitude-niveau 
Attitudes zijn niet aangeboren. In con
frontatie en wisselwerking met anderen 
worden ze gevormd. Ze zijn aangeleerd 
en als ze eenmaal bestaan is bet moeilijk 
ze te veranderen. Volwassenen en kinde
reo handelen, gedragen zich conform hun 
attitude. Een bepaalde attitude leidt tot 
bepaald gedrag. 

De hiervoor genoemde doelen op het 
niveau van kennis/inzicht en vaardighe
den zijn van belang voor bet vormen van 
een attitude, die adequaat is in de huidige 
samenleving. Intercultureel onderwijs 
betekent voor doelen op attitude-niveau 
dat kinderen een instelling verwerven, 
die er toe leidt dat ze accepteren dat 
mensen in denken en doen verschillen 
door bijvoorbeeld een andere, etnische, 
culturele, religieuze, historische achter
grond. Een attitude, waarbij ze niet a 
priori vooroordelend, beoordelend, ver
oordelend mensen benaderen, maar met 
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een 'open' instelling de ander willen ont
moeten. 

Omgangsstijl en rol van leerkracht 
De kwaliteit van het onderwijsleerproces 
hangt samen met de kwaliteit van het 
pedagogisch klimaat van de klas en de 
school. Dat is op haar beurt gerelateerd 
aan de kwaliteit van de relatie onderwijs
gevende-kind. 
In dit interactieproces speelt de onder
wijsgevende een beslissende rol. Hij is als 
het ware het middel voor de leerlingen 
waardoor ze (bepaalde) kennis- en in
zichtdoelen en doelen op het gebied van 
vaardigheden en attitude kunnen ver
werven. 
Onderwijsgevenden die onderwijzen 
vanuit de overtuiging dat het niet vol
doende is als aileen zijzelf aan hun trek
ken komen in het onderwijsleerproces, 
maar dat dit moet opgaan voor onder
wijsgevende en leerling, scheppen een 
klimaat van (sociaal) leren dat kansen 
biedt om de eerder genoemde doelen op 
het gebied van kennis/inzicht, vaardighe
den en attitude te realiseren. 
Zeggen en doen zijn in het onderwijs 
twee verschillende zaken. Doen betekent 
dat de onderwijsgevende model staat 
voor kinderen in zijn klas. Onderwijsge
venden handelen dan vanuit kennis en 
inzicht in de multi-etnische samenleving. 
Het is geen praten over, maar: kijk naar 
wat ik zelf doe. 
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Conclusie 
Dit artikel is op zich onvolledig. Het 
bestrijkt slechts een beperkt aandachts
terrein met betrekking tot etnische jon
geren. Ook dan zijn we niet volledig, een 
heel essentieel probleemgebied in het on
derwijs is het onderwijs in eigen taal en 
cultuur ( o.e.t.c.) waar we niet aan toe
kwamen. We hebben gekozen voor uitge
breide aandacht voor i. c. o., daar wij van 
mening zijn, dat dit een heel essentiele 
zaak is, die positieve effecten kan hebben 
op de onderwijskansen en het zich welbe
vinden van een ieder in Nederland. 

Intercultureel onderwijs is een zaak die 
principieel op aile scholen thuishoort on
geacht de etnische samenstelling van de 
schoolbevolking. Het heeft als doelgroep 
aile leerlingen die onderwijs ontvangen. 
Het is echter niet voldoende om intercul
tureel onderwijs nate streven, als daar
naast niet barrieres in het onderwijs op
geruimd worden, die de maatschappelij
ke ongelijkheid in stand houden. 


