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JENNEKE RINGNALDA-LELS 

Intercultureel onderwi,js, waartoe en hoe? 

Racisme 

De Minderhedennota, in 1983 door Binnenlandse 
Zaken uitgebracht, spreekt zorgelijk van een 'toe
nemende mate (waarin) autochtone Nederlan
ders een negatieve houding aannemen tegenover 
leden van minderheidsgroepen'. I Het is een nette 
manier van uitdrukken voor het feit dat in Ne
derland het racisme hand over hand toeneemt en 
in steeds openlijker vormen. 

Een van de manieren die in de Minderheden
nota genoemd worden om dit verschijnsel tegen 
te gaan, is de invoering van intercultureel onder
wijs op de scholen. 

Racisme manifesteert zich in de samenleving 
in verschillende vormen. Een veel gebruikte on
derscheiding is de volgende. 
I. Politiek racisme: dit komt direct of indirect tot 

uiting in organisaties als de Centrumpartij in 
Nederland en de Ku Klux Klan in de Ver
enigde Staten. 

2. Institutioneel racisme: dit kan worden aangetrof
fen in de werking van gevestigde en algemeen 
gerespecteerde instellingen in de samenleving. 
Het omvat maatregelen en activiteiten van 
bijv. overheid, bedrijfsleven, makelaarskanto
ren en verenigingen die discriminerend zijn 
t.o.v. minderheden. 

3. Individueel racisme: dit speelt, vaak onbewust, 
mee in het denken van personen. flet komt 

naar voren in gedrag en spraakgebruik en 
geeft uitdrukking aan stereotype opvattingen 
over anderen. Het is het wij-zij denken, ge
baseerd op impliciete gevoelens van eigen su
perioriteit. 

Aangenomen moet worden dat het vooral deze 
laatste vorm van racisme is waar intercultureel 
onderwijs zich op zou moeten richten, in de hoop 
dat dat op de lange duur doorwerkt in de andere 
twee vormen. Intercultureel onderwijs moet vol
gens de Nota leerlingen (alle leerlingen) 'ver
trouwd maken met de verschillende culturen en 
begrip bijbrengen voor de fundamentele gelijk
waardigheid van die culturen'. ' . .. Het is een stre
ven om in alle vakken op een zodanige wijze in
houd te geven aan dit onderwijs, dat in het hele 
lesprogramma rekening wordt gehouden met het 
feit dat in Nederland een multiculturele samen
leving bestaat.'2 

Verenigde Staten 

Aangezien ik juist enige jaren heb doorgebracht 
in de multiculturele saITlenleving van de Ver
enigde Staten had ik gelegenheid om - op be
perkte schaal - na te gaan of er op dit terrein iets 
is ondernomen en bereikt en zo ja, wat. De zoveel 
langere ervaring in dat land met etnische min
derheden van bovendien zoveel uiteen lopende 
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achtergronden doet toch verwachten dat daar 

voor ons iets te leren valt. 
Het resultaat van deze verkenningen was he

laas niet erg bemoedigend. Afgezien van een aan
tal individuele leerkrachten en teams, die met 

bewonderenswaardige moed en optimisme bezig 
waren om anti-racistische hervormingen aan te 
brengen in hun klas of school, was er in de school
praktijk weinig van inspanning te merken om sy
stematisch het verschijnsel van etnisch vooroor
deel tegen te gaan. Zelfs viel het mij op dat er 
met een lichte verbazing werd gereageerd op 
mijn vraagstelling. Dit was des te teleurstellen
der, omdat dit speelde in New Vork en omgeving 
- een gebied dat doorgaat voor één van de meer 
progressieve gedeeltes van de vs. 

Op het terrein van de research over het ontstaan 
en bestrijden van etnisch vooroordeel is veel werk 
verzet. De desegregatie-wetgeving van 1954 is 
daartoe een sterke stimulans geweest en heeft on
derzoekers gelegenheid geboden om op verschil
lende aspecten van de 'integratie' studies te doen. 
Toch is het opvallend dat er in vergelijking met 
het enorme aantal onderzoeken naar de gevolgen 
van de desegregatie op het gebied van schoolpresta
ties zo weinig is gepubliceerd op' het gebied van 
de sociale relaties tussen de attitudes ten opzichte 
van de verschillende 'geïntegreerde' groepen. 
Daar zijn wel verklaringen voor (heeft meer tijd 
nodig om aan het licht te komen; moeilijker te 
onderzoeken; is niet de eerste, maar een afgeleide 
bedoeling van de schooldesegregratie), maar toch 
kan de vraag gesteld worden: hoe groot is de be
langstelling voor het onderwerp bij de overwe
gend blanke onderzoekers? 

Etnisch vooroordeel 

Voorafgaand aan het weergeven van mijn bevin
dingen, lijkt het mij zinvol om stil te staan bij het 
begrip etnisch vooroordeel. De term wordt meest-

al alleen gebruikt wanneer er sprake is van een 
onterechte en negatieve benadering van een an
dere etnische groep. Op zich zelf is dat al een 
significant verschijnsel: men kàmt niet zo gauw 

op het idee dat men ook over de eigen etnische 
groep een vertekend beeld kan hebben. Etnisch 
vooroordeel heeft - in mijn opvatting - nl. even 
goed te maken met de (vaak onbewuste) veron
derstellingen t.a.v. de eigen groep/cultuur, waar
door deze meestal mooier en beter lijkt dan zij in 
werkelijkheid is. Veel Nederlanders zien zichzelf 
niet als een etnische groep, niet als één van de 
partners in de multiculturele samenleving. Zij 
hebben meer de opvatting dat mensen van an
dere etnische groepen niet alleen de plicht heb
ben, maar ook heimelijk verlangen om zoveel en 
zo snel mogelijk op de Nederlandse wijze te gaan 
leven, omdat dat zo'n prima wijze van leven is. De 
oplossing voor een multiculturele samenleving 
moet volgens hen dan ook gezocht worden in een 
snelle en soepele aanpassing van de allochtonen 
aan de Nederlandse cultuur, met achterlating in 
het land van herkomst van de eigen culturele er
fenis. 

Gelukkig is dat niet de strekking van de Min
derhedennota, want daarin wordt ruimte ge
maakt voor onderwijs in de eigen taal en cultuur 
van de minderheidsgroepen, met leerkrachten uit 
het land van herkomst. Bovendien wordt gesteld 
dat het onderwijs de acculturatie van minder
heden en de overige leden van de Nederlandse samenle
ving dient te bevorderen. 

Het begrip etnisch vooroordeel zou ik - vrij naar 
Gordon Allport 3 - als volgt willen omschrijven: 

een gevoel van antipathie of sympathie, geba
seerd op onjuiste en starre generalisaties dat, al 
of niet tot uiting gebracht, is gericht op een groep 
als geheel of op een individu behorend tot die 
groep. Het resultaat is dat het object van voor
oordeel wordt benadeeld of bevoordeeld zonder 



idee'66 I Intercultureel onderwijs I blz. 10 

dat dit te maken heeft met zijn of haar eigen ge

drag. 

Eigen omgeving 

Om te onderzoeken hoe etnisch vooroordeel bij 

kinderen moet worden tegengegaan of moet wor
den afgeleerd, is het van belang om eerst na te 
gaan hoe het ontstaat, hoe het is aangeleerd. Het 

blijkt dat deze attitude bij kinderen niet zozeer 
gevormd wordt door rechtstreeks contact met 
personen uit een andere etnische groep als wel 
door het contact met de heersende attitudes in 
hun omgeving. De opvattingen krijgen vorm 
door hun ervaring met belangrijke volwassenen 
en door de boodschappen die zij in hun omgeving 
ontvangen. 

Gebleken is dat kinderen al op zeer vroege leef
tijd leren dat er fysieke en culturele verschillen 
zijn tussen mensen en wat de heersende opvatting 
is t.a.v. die verschillen. Dit kunnen verschillen 
zijn in sekse, in leeftijdsgroep, in sociaal-econo
mische status en in etnische achtergrond. Etnisch 
vooroordeel is geen geïsoleerd verschijnsel, het is 
één variant van de stereotype opvattingen die in 
een samenleving heersen. Het feit dat ik mij in 
dit artikel beperk tot die ene variant wil niet zeg
gen dat deze los van de andere varianten ont
staat, bestaat en bestreden kan worden. 

Kinderen merken dat er een algemeen erken
de, bepaalde manier van spreken, kleden, voeden 
en leven in de samenleving bestaat. Zij krijgen 
die boodschap door via de taal en het gedrag van 
de volwassenen om hen heen, via de tv, boeken, 
speelgoed ete. Kinderen uit minderheidsgroepen 
gaan geleidelijk aan beseffen dat er iets mis is met 
hen, omdat zij tot een 'andere' categorie behoren, 
die een 'andere' taal spreekt en 'anders' leeft. Dit 
besef kan remmend werken op de ontwikkeling 
van een positief zelfbeeld. 

Kinderen behorend tot de dominante cultuur, 

in dit geval de autochtone Nederlanders, worden 

zelden geconfronteerd met het feit dat de maat

schappij eenzijdig op hun groep georiënteerd is 
en impliciet uitgaat van de superioriteit van de 
eigen cultuur. De 'white-is-right' -mentaliteit 

wordt stilzwijgend overgedragen aan de nieuwe 

generatie. Volwassenen in deze groep spreken 
zelden met (hun) kinderen over etniciteit, et
nische verschillen en racisme; sommigen veron

derstellen dat het vermijden van het onderwerp 
ertoe leidt dat het kind opgroeit tot een onbevoor
oordeelde, 'kleurenblinde' man of vrouw. Het 

gevolg is echter dat deze kinderen niet leren in
zien dat zij zelf ook tot een culturele, etnische 
groep behoren en dat de waarden, gebruiken en 
opvattingen van hun eigen (dominante) cultuur 
geen unieke universele betekenis bezitten. Het 
idee van 'kleurenblindheid' en het vermijden van 
een discussie met kinderen over etnische en cultu
rele verschillen laat het kind aan zichzelf over
geleverd bij het verwerken van zijn/haar ervarin
gen met die verschillen. Door de ontkenning van 
etnische verschillen wordt geen recht gedaan aan 
het hele kind, daarbij inbegrepen zijn/haar et
nische achtergrond. Het maakt het moeilijk voor 
een kind om in een multi-etnische samenleving 
op een realistische en open manier met zich zelf 
en andere mensen om te gaan. 

Evenals elk ander vooroordeel is rassen voor
oordeel dus schadelijk voor de ontwikkeling van 
alle kinderen. 

Intercultureel onderwiJs,' ervaringen in New York 

Kernvraag bij de plannen tot invoering van in
tercultureelonderwijs is nu: hoe moet dit onder
wijs worden ingevuld, wil het inderdaad bijdra
gen aan het verminderen, tegengaan of voorkó
men van etnisch vooroordeel? 

Vrij algemeen wordt de opvatting gehuldigd 
dat kennis van een andere cultuur automatisch tot 
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gevolg heeft dat de houding t.a.v. die cultuur to

leranter en positiever wordt. Uit onderzoek is ge
bleken dat deze veronderstelling niet helemaal 
opgaat. Blijkbaar is daar meer voor nodig. We 
zouden kunnen stellen, dat etnisch vooroordeel 

twee dimensies heeft, een cognitieve dimensie 
(kennis, informatie) en een affectieve dimensie 
(gevoel, de emotionele lading). Bij de bestrijding 
van vooroordeel in het onderwijs zal aan beide 
aspecten aandacht besteed moeten worden. 

Met deze gedachten in het achterhoofd ben ik 
mijn speurtocht in New Vork begonnen. De vol
gende maatregelen, strategieën en materialen 
ben ik tegengekomen. 

1. Trainingsprogramma's voor leerkrachten 
Deze zijn vooral bedoeld om leerkrachten bewust 
te maken van hun eigen onbewuste assumpties, 
gedrag en verwachtingen; om ze te wijzen op het 
belang van het bespreekbaar maken van het on
derwerp 'stereotypering'. 

Men spreekt wel van het verborgen leerplan. 
Daarmee wordt bedoeld: het geheel aan waarden 
en opvattingen en oordelen dat een leerkracht 
door zijn/haar optreden overdraagt aan de leer
lingen en dat geheel losstaat van en in bepaalde 
gevallen zelfs haaks staat op het officiële leerplan. 

Trainingen, mits goed geleid, kunnen een uit
stekend middel vormen om dit verborgen leer
plan boven water te krijgen, waardoor het her
kenbaar en hanteerbaar wordt voor de leerkracht 
in kwestie. 

Belangrijke volwassenen in het leven van een 
kind spelen een grote rol in de oordeelsvorming. 
Onderwijsgevenden behoren daartoe en het is 
daarom van groot belang dat zij zich helder be
wust zijn van hun eigen vooroordelen, verwach
tingen en ideeën t.a.v. andere etnische groepen. 

2. Contact ouders-school en ouders onderling 

Sociale afstand houdt het vooroordeel in stand. 4 

Dit gaat ook op voor ouders van kinderen op de
zelfde school. Als een school er in slaagt om ou
ders uit verschillende etnische groepen er toe te 

brengen om met elkaar over de school en de kin
deren van gedachten te wisselen, dan bestaat de 
kans dat dit een heilzame werking heeft op de 
onderlinge verstandhouding. In een van de scho
len die ik in New Vork bezocht, organiseerde men 
zogenaamde 'workshops' voor ouders, waarbij 
een onderwerp als bijvoorbeeld 'racisme in kin
derboeken' centraal stond. Hoewel - ook daar -
de opkomst altijd onder de 30% lag, waren de 
bijeenkomsten toch van gemengde samenstelling 
en er heerste een verrassend open en constructie
ve sfeer tussen de deelnemers onderling. Hierbij 
moet opgemerkt worden dat alle aanwezigen En
gels spraken, zodat de taal geen probleem vorm
de. Dit kan in ons land wel het geval zijn bij scho
len met veel kinderen uit minderheidsgroepen. 

3. Multi-etnische samenstelling van het schoolteam 
Het is gebleken dat de aanwezigheid van leer
krachten uit mindetheidsgroepen in het school
team een positieve werking heeft op kinderen uit 
die groepen. Hoewel het aanstellen van deze leer
krachten op zichzelf niet uitdrukkelijk is bedoeld 
als een maatregel om racisme tegen te gaan, heeft 
het een duidelijk effect in die zin. Het versterkt 
de gevoelens van identiteit en zelfrespect van de 
leerlingen van dezelfde afkomst. 

Het aanstellen van assistent-onderwijzers uit 
o.a. Turkije en Marokko moet dan ook vanuit dit 
opzicht worden toegejuicht en aangemoedigd. 

4. Anti-racistische leerplannen, leergangen en program
ma's 
Vele pogingen zijn in de vs ondernomen om in 
bestaande leerplannen elementen op te nemen 
die recht doen aan de veelkleurigheid van de sa-
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menieving daar, maar ' ... schools must not con

fuse their token black history into an overwhel
mingly white curriculum with a real social and 
historical change'. 5 

Nergens is sprake van wat in de Minderheden

nota wordt genoemd 'een streven om in alle vak
ken op zodanige wijze inhoud te geven aan in
tercultureel onderwijs, dat in het hele lespro
gramma rekening wordt gehouden met het feit 
dat ( ... ) een multiculturele samenleving be
staat. '6 Ik heb een aantal interessante program
ma's ontdekt die wellicht, in aangepaste vorm, 
bruikbaar zouden kunnen zijn in de Nederlandse 
situatie: 
a. Leergang (Winning Justiee for All' - een geheel 
van 35 lessen en activiteiten, dat gemakkelijk in
gepast kan worden in het leerplan van de hoogste 
klassen van de basisschool. Het begint met het 
begrip stereotype, de historische ontwikkeling 
van discriminatie, de culturele elementen die ste
reotypen ondersteunen en het eindigt met de 
analyse van hedendaagse vormen van discri
minatie. 
b. Currieulumontwerp van Diaz voor de bestudering 
van etnische overleveringen. Hierbij wordt de 
originele cultuur van elke in het land (of in de 
school) aanwezige etnische groep omschreven 
aan de hand van een groot aantal kenmerken en 
categorieën. Vervolgens wordt bekeken wat wel 
en wat niet bewaard is gebleven in het nieuwe 
land en wat de oorzaak daarvan zou kunnen zijn. 

De keuze van kenmerken van culturen, bijv. 
literatuur of economie, bepaalt de toepasbaar
heid van het ontwerp op bepaalde vakken. Het 
ontwerp kan bijdragen tot een beter begrip van 
wat etniciteit is, terwijl de interculturele ervarin
gen ertoe kunnen leiden dat bekrompen opvat
tingen over de eigen cultuur worden doorbroken. 

5. Leermiddelen 

a. BOEKEN 

Zowel in Nederland als in de Verenigde Staten 
blijken veel kinderboeken en schoolboeken im

pliciete racistische tendenzen te bevatten. De us 
Commission on Civil Rights constateert in een 
rapport, getiteld 'Characters in Textbooks' , dat 
'in many books white boys still dominate, white 
girls still cry a lot, minority boys must still over
come all odds before they can be accepted and 
minority girls still do not exist'. 7 Maar ook in ons 
land wijzen onderzoekingen in die richting. Een 
recent onderzoeksverslag van twee sociologen 
over hun analyse van 25 schoolboeken gebruikt 
in het basisonderwijs, constateert dat in vrijwel 
alle 25 boeken elementen te vinden zijn, die be
schouwd kunnen worden als mogelijke onder
steuning voor racisme.8 Een organisatie waar ik 
in New Vork mee in aanraking kwam9, heeft 
richtlijnen ontwikkeld aan de hand waarvan kin
derboeken beoordeeld kunnen worden op de aan
wezigheid van stereotype opvattingen of afgelei
den daarvan: een bijzonder nuttige handleiding 
voor al diegenen die te maken hebben met het 
uitgeven, selecteren en gebruiken van deze boe
ken (kinderen, ouders, leerkrachten, bibliothe
ken, uitgevers). I 0 Voorzover mij bekend is zoiets 
in Nederland nog niet aanwezig. Dat is jammer, 
des te meer omdat al van het bestaan van zo'n 
handleiding een goede invloed uitgaat op de sa
menstellers en schrijvers van die boeken. 

b. AUDIO-VISUEEL MATERIAAL 

De hierboven vermelde organisatie 'on interrac
ial books for children' heeft ook diverse filmstrips 
gemaakt, waarin het kritisch denken van kinde
ren wordt aangemoedigd over het gedrag van 
mensen en over hun eigen gedrag en ideeën. Hoe 
stereotypen ontstaan en gebruikt worden om dis
criminatie te rechtvaardigen. Onderwijzel\S die 
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deze filmstrips hebben gebruikt, waren verrast 

over de resultaten. Wellicht is kennisname van 
deze filmstrips door de samenstellers van school
films in Nederland zinvol. 

De opkomst van de computer als leermiddel 

maakt het noodzakelijk om er op toe te zien dat 
de software vrij van vooroordeel wordt ontwik
keld. In de vs waar, door de snelle en brede in
voering van de computer in het onderwijs, het 
ontbroken heeft aan voldoende tijd en controle, 
zijn alweer de nodige brokken gemaakt. 

6. Klasse-activiteiten 

a. ROLLENSPEL 

Een activiteit, die vooral op de emotionele di
mensie van vooroordeel inspeelt, is het uitvoeren 
van een rollenspel, waarbij kinderen van de ene 
etnische groep zich moeten inleven in de situatie 
van kinderen uit de andere. Mits goed geleid, kan 
een rollenspel een doorbraak betekenen in een 
bepaald conflict of bij een bepaalde gevestigde 
manier van omgang in een klas tussen kinderen 
van verschillende achtergrond. Universele gevoe
lens en behoeften kunnen er door aan het licht 
komen en wederzijds begrip kan ontstaan of toe
nemen. 

b. FEESTEN VAN ETNISCHE MINDERHEDEN 

Een aantal van de 'verlichte' scholen die ik be
zocht, besteedden aan de feestdagen van de min
derheidsgroepen evenveel aandacht als aan de 
traditioneel blank-Amerikaanse hoogtijdagen, 
zoals Thanksgiving en Kerstmis. Met behulp van 
ouders uit de betreffende groepen werden in de 
loop van het jaar achtereenvolgens Driekonin
gendag (Latijns Amerika), Kwanza (Afrika), 
Hannuka Uoods) en Chinees Nieuwjaar uitbun
dig en geheel in stijl gevierd. Respect voor de ver
schillende culturen en een behoefte aan beter be
grip voor de tradities wordt hiermee uitgedrukt. 

Hoe genoten mijn eigen kinderen niet, toen er in 

Amerika vijf minuten lang iets over Sinterklaas 
op televisie was te zien! 

c. SCHOOLREISJES ( EDUCATIONAL SCHOOL-

TRIPS ) 

Bij de keuze van de bestemming voor een school
reis of van een voorstelling, film of concert met 
een klas zouden niet alleen westers-georiënteerde 
onderwerpen aan bod moeten komen. Te denken 
valt aan tentoonstellingen van volkskunst uit be
paalde - in de klas vertegenwoordigde - culturen, 
aan uitv.oeringen van orkesten uit diverse landen 
en aan bepaalde cultuurgebonden festivals. 

d. BOEKBESPREKING 

Het in de klas bespreken van boeken, waarin ste
reotype opvattingen over mensen voorkomen, 
kan kinderen oplettend maken op en gevoelig 
maken voor het onderwerp. Een voorbeeld hier
van werd mij gegeven door een onderwijzeres van 
een vijfde klas. Na een flinke periode waarin zij 
de geschiedenis, het leven en de waarden van de 
Amerikaanse Indianen in de klas behandelde, 
bracht zij een stapel boeken mee voor de kinderen 
ter beoordeling. De vernederende wijze waarop 
in sommige boeken de Indianen werden afge
schilderd, was aanleiding voor de klas om aan 
auteurs en uitgevers verontwaardigde brieven te 
gaan schrijven en om ze te waarschuwen voor 
dergelijke misstappen in de toekomst. We zien 
hier drie elementen bij elkaar: informatie, emotie 
en actie. 

Samenvatting en conclusie 

Vooroordeel is een verschijnsel dat gebaseerd is 
op stereotype opvattingen over bepaalde groepen 
in de samenleving. Deze opvattingen worden in 
allerlei vormen meer door de omgeving aan kin
deren overgedragen, dan door rechtstreeks con-
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tact met deze groepen. Eén van de vooroordelen 

in de Nederlandse samenleving is het etnisch voor
oordeel dat zich bij de dominante - autochtone 
- groep richt op etnische minderheden, maar, in 

mijn opvatting, evengoed te maken heeft met de 
opvatting over de eigen Nederlandse superiori
teit. 

Het onderwijs is wellicht één van de geëigende 
manieren om het groeiend vooroordeel in N eder
land tegen te gaan. De overheid suggereert in de 
Minderhedennota de invoering van intercultu
reel onderwijs. 

Intercultureel onderwijs kan gemakkelijk wor
den opgevat als een gerichte uitbreiding van het 
vak wereldoriëntatie. De formulering in de Min
derhedennota doet vermoeden dat men vooral 
denkt aan een verbreding en verdieping van de 
kennis van andere culturen om daardoor de leer
lingen tot een beter begrip en een tolerantere hou
ding te brengen. 

In deze vorm vraagt intercultureel onderwijs 
voornamelijk om wat studietijd voor de leer
kracht, wat sleutelen aan de lesroosters en wat 
aangepast lesmateriaal. Naar mijn mening zal in
tercultureel onderwijs niet veel kans hebben om 
het beoogde resultaat van grotere tolerantie te 

bereiken, als het niet naast de cognitieve dimensie 
ook de affectieve dimensie betrekt. Als niet de on
derwijsgevenden zelf in hun houding laten blij
ken dat respect, openheid en belangstelling voor 

anderen ten grondslag moeten liggen aan het le
ren kennen van die anderen. Beide dimensies zijn 
belangrijk, zij vullen elkaar aan en ondersteunen 
elkaar. 

Wellicht kunnen een aantal van de maatrege
len en strategieën, aangetroffen op scholen in 
New Vork worden gebruikt voor de invulling van 
het intercultureel onderwijs in Nederland. 

I. Minderhedennota, p. 103. 

2. Ibid. p. 27. 
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7. us Commission on Civil Rights, Characters in Textbooks. 
8. H. v.d. Berg en P. Reinsch, Racisme in schoolboeken. Het 

gladde ijs van het Westerse gelijk. 
9. De Council on lnterracial Books for Children. 

10. Guidelines for selecting bias-free textbooks and storybooks. 

Sp 
ige 
Ik 
do, 

pa 
mI 

po 

afF 
da 
be 
sta 
ZIC 

eel 

pu 

Ol 
no 
m; 

tij 
on 
bli 

In 
In 

te 
vo 
no 




