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Inleiding
Ieder mens is uniek. Ieder mens is bijzonder. Toch heeft men de neiging elkaar in hokjes te
plaatsen met behulp van vooroordelen en stereotyperingen. We hebben vrij snel een oordeel
klaar en handelen hier ook naar. We denken vaak alles over een persoon te weten aan de
hand van hetgeen dat wij visueel waar kunnen nemen en de beperkte kennis die we van een
persoon hebben.
Discriminatie komt al eeuwenlang voor en is vandaag de dag nog steeds aan de orde. Niet
alleen volwassenen discrimineren, kinderen op basisscholen doen dit helaas ook. In
november 2010 verscheen het verslag van een onderzoek naar discriminatie op
basisscholen. Hieruit kwam naar voren dat er op alle basisscholen in Amsterdam sprake was
van incidenten waarbij gediscrimineerd werd. De meeste incidenten spelen zich af tussen
leerlingen op het schoolplein. Het rapport staat vol met voorbeelden: een meisje dat een
hoofddoek draagt en daarom bedreigd wordt met de dood. Een homoseksuele leraar die in
de klas erg geliefd is, maar buiten de klas door zijn leerlingen wordt uitgescholden voor
'homo'.
Art.1 is de landelijke vereniging ter voorkoming en bestrijding van discriminatie. De leden van
Art.1 zijn lokaal en regionaal werkende antidiscriminatiebureaus (ADB's) en meldpunten. Zij
bieden onder meer ondersteuning en advies bij klachten, organiseren projecten, geven
voorlichting en registreren discriminatie gerelateerde meldingen en klachten.
Het Anti Discriminatie Bureau Zeeland geeft voorlichting op basisscholen, maar ook op het
middelbaar- en beroepsonderwijs. Zij bespreken onder ander vooroordelen, maken mensen
bewust van de gevolgen van discriminatie en geven uitleg over de wetgeving. Zij wilden
naast deze voorlichting andere projecten opstarten waar basisscholen gebruik van kunnen
maken. Voor groep 7 en 8 van de basisschool hebben zij een kunstproject in het teken van
discriminatie opgestart waarbij gastlessen gegeven worden. Zij wilden daarnaast voor groep
5 en 6 (leerlingen van ongeveer acht tot tien jaar oud) lesmateriaal met het thema
discriminatie waar alle basisscholen binnen Zeeland gebruik van zouden kunnen maken. In
opdracht van en in samenwerking met dit Anti Discriminatie Bureau ben ik op onderzoek
gegaan naar hoe discriminatie op basisscholen voorkomen en bestreden kan worden.
Het doel van dit onderzoek is discriminatie op basisscholen te voorkomen en bestrijden, dit
wordt bereikt door kinderen met behulp van lesmateriaal meer bewust te maken van
discriminatie. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt:
Op welke manier kan het bewustzijn van discriminatie effectief vergroot worden bij
leerlingen uit groep 5 en 6 van de basisschool?
Om de criteria voor het lesmateriaal vast te kunnen stellen moeten eerst een aantal
deelvragen beantwoord worden. Deze vragen staan op de volgende pagina weergegeven.
De antwoorden op deze vragen zoek ik in de theorie. Aan de hand van deze bevindingen
kan ik criteria opstellen waar lesmateriaal aan moet voldoen om het bewustzijn van
discriminatie onder leerlingen in groep 5 en 6 effectief te vergroten. Geleid door deze criteria
heb ik lesmateriaal ontworpen voor het Anti Discriminatie Bureau Zeeland dat door de
basisscholen binnen Zeeland gebruikt kan worden.
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Hoofdvraag
Op welke manier kan het bewustzijn van discriminatie effectief vergroot worden bij leerlingen
uit groep 5 en 6 van de basisschool?
Deelvragen
-

Wanneer is er sprake van discriminatie?
Wat zijn de mogelijke oorzaken van discriminatie?
Wat zijn de mogelijke gevolgen van discriminatie?
Wat zegt de Nederlandse wetgeving over discriminatie?

-

Hoe ontstaan vooroordelen en stereotyperingen?
Hoe en in hoeverre kunnen mensen invloed hebben op elkaars gedachten, gevoelens
en gedragingen?

-

Hoe verloopt de sociale ontwikkeling?
Wat kunnen we van kinderen in de leeftijd van acht tot tien jaar verwachten op sociaal
gebied?
Hoe vormen kinderen een beeld van zichzelf en van elkaar?
Hoe leren kinderen sociale omgangsnormen en sociaal gedrag?
Hoe kan de sociale ontwikkeling positief beïnvloed worden?

-

Hoe verloopt de morele ontwikkeling?
Wat kunnen we van kinderen in de leeftijd van acht tot tien jaar verwachten op moreel
gebied?
Hoe leert een kind zich gedragen naar de algemeen geldende (morele) normen en
waarden?
Hoe kan de morele ontwikkeling positief beïnvloed worden?
Hoe verloopt de cognitieve ontwikkeling?
Wat kunnen we van kinderen in de leeftijd van acht tot tien jaar verwachten op
cognitief gebied?
Hoe kan de cognitieve ontwikkeling positief beïnvloed worden?

-

Welke visies op opvoeding en onderwijs sluiten aan bij het bestrijden en voorkomen
van discriminatie?

-

Hoe leren kinderen?
Welke kennis en vaardigheden dienen aangeleerd te worden om het bewustzijn van
discriminatie onder kinderen in de leeftijd van acht tot tien jaar te vergroten?
Welke werkvormen en activiteiten zijn geschikt bij het vergroten van het bewustzijn
van discriminatie?

-
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Samenvatting
In dit onderzoek ga ik op zoek naar criteria voor lesmateriaal waarmee het bewustzijn van
discriminatie onder kinderen effectief vergroot kan worden. Deze criteria zijn specifiek gericht
op leerlingen uit groep 5 en 6 van de basisschool.
Hoofdvraag
Op welke manier kan het bewustzijn van discriminatie effectief vergroot worden bij leerlingen
uit groep 5 en 6 van de basisschool?
Om tot het antwoord op deze vraag te komen heb ik verschillende deelvragen opgesteld die
ik na theoretisch onderzoek uitgewerkt heb in zeven hoofdstukken. Om een beeld te
schetsen van de inhoud van dit onderzoek aan bod staat hieronder per hoofdstuk een korte
samenvatting weergegeven.
1. Discriminatie
Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van
kenmerken die er niet toe doen. Discriminatie komt in Nederland vaak voor maar is bij wet
verboden en strafbaar. Discriminatie is het gevolg van een combinatie van erfelijke factoren
en omgevingsfactoren. De sociale omgeving van het kind speelt een belangrijke rol bij het
aanleren van gewenst gedrag doordat kinderen jarenlang het gedrag van anderen
observeren en imiteren. Angst, onbegrip en disacceptatie zijn mogelijk belangrijke factoren
bij de aanzet tot discriminatie. De gevolgen van discriminatie zijn niet te overzien omdat deze
per persoon kunnen verschillen. Voorbeelden van mogelijke gevolgen: een negatief
zelfbeeld, gezondheidsproblemen, psychische problemen, demotivatie, beneden eigen
niveau presteren en (zelf)moord.
2. Sociale psychologie
De sociale psychologie betreft de wetenschappelijke studie naar de manier waarop mensen
elkaars gedachten, gevoelens en gedragingen kunnen beïnvloeden. Bijna alles wat een
mens doet en denkt gaat automatisch. Hierbij worden opgeslagen kennis, herinneringen en
ervaringen gebruikt om het denken en de manier van handelen in nieuwe situaties te
bepalen. Kennis van vooroordelen en stereotypen kunnen onbewust leiden tot het
automatisch onterecht behandelen van mensen. Vooroordelen, stereotypen en discriminatie
kunnen veranderd en verminderd worden door onder andere regelmatig gelijkwaardig
contact met leden van de betreffende groep. Op basisscholen kan hiermee gestart worden
door coöperatieve werkvormen veelvuldig in te zetten. Het aanleren van sociale
vaardigheden kan daarnaast vroegtijdig de mate van agressief gedrag terugdringen.
3. De sociale ontwikkeling
De sociale ontwikkeling betreft de manier waarop interacties en sociale relaties in de loop
van de tijd groeien en veranderen bij mensen. Sociale contacten leren kinderen wat
(on)gewenst en (on)gepast gedrag is. Het is dus van groot belang dat contacten met andere
kinderen en volwassenen bevorderd worden. In de omgang met leeftijdsgenootjes doet een
kind ook verscheidene sociale vaardigheden op. Ze leren voor zichzelf opkomen, leiding
geven, onderhandelen, samenwerken, elkaar helpen en beschermen, omgaan met conflicten
en conflicten oplossen. Sociale vaardigheden stimuleren onder andere het respectvol met
elkaar omgaan, handelen naar algemeen geaccepteerde waarden en normen en het
respecteren van verschillen in levensbeschouwing en cultuur. Naast sociale vaardigheden
zijn ook emotionele vaardigheden belangrijk in de omgang met anderen, het aangaan en
onderhouden van relaties en het functioneren van een mens in de maatschappij. Emoties
beheersen is erg belangrijk omdat deze impulsen zijn tot handelen.
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4. De morele ontwikkeling
De morele ontwikkeling betreft de rijping van iemands rechtvaardigheidsgevoel, zijn besef
van goed en fout en zijn gedrag met betrekking tot die zaken. Moreel gedrag wordt net als
ander gedrag sterk beïnvloed door emoties. Empathie, schuld en schaamte zijn belangrijke
emotionele gevoelens omdat zij moreel gedrag stimuleren. Kinderen hebben al op jonge
leeftijd een beeld van gewenst gedrag. Vanaf een jaar of negen is het geweten een deel van
de persoonlijkheid geworden. Kinderen houden zich vanaf dat moment aan de normen en
waarden omdat ze deze zelf aanhangen, niet omdat ze bang zijn bestraft te worden.
Kinderen moeten niet alleen ontdekken wat waardevol voor henzelf is maar ook wat bijdraagt
aan een menswaardige samenleving.
5. De cognitieve ontwikkeling
De cognitieve ontwikkeling betreft de manier waarop het gedrag van mensen wordt
beïnvloed door groei en verandering in hun intellectuele vermogens. Kinderen nemen sneller
kennis op wanneer het verwant is aan datgene dat het kind boeit. Sociale interacties tussen
kinderen en volwassenen kunnen leiden tot cognitieve groei. De taalontwikkeling is erg
belangrijk omdat aangetoond is dat kinderen zichzelf effectiever kunnen beheersen
naarmate hun taalvaardigheid toeneemt. De cognitieve ontwikkeling wordt pas voldoende
gestimuleerd wanneer kinderen aangezet worden tot nadenken en redeneren. De
(uitgesproken) verwachtingen van leerkrachten hebben veel invloed op de cognitieve
ontwikkeling van kinderen. Als leerkrachten discrimineren of bevooroordeeld zijn kan dit
onnodig nadelige gevolgen hebben voor de prestaties en het zelfbeeld van leerlingen.
6. Visies op opvoeding en onderwijs
In dit hoofdstuk gaan we op zoek naar de visies op opvoeding en onderwijs die aansluiten bij
het voorkomen en bestrijden van discriminatie. De opvoedingsstijl met gezag en begrip heeft
de meest wenselijke effecten in relatie tot het voorkomen en bestrijden van discriminatie. In
deze stijl vinden we sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, zelfdiscipline, vriendelijkheid en
het zelfstandig hanteren van sociale regels en normen. Het Coöperatief leren en het
Probleem gestuurd leren blijken geschikte onderwijsvormen om het bewustzijn van
discriminatie te vergroten. Samenwerking, zelfstandigheid en individuele
verantwoordelijkheid zijn overeenkomsten tussen deze twee onderwijsvormen. Door het
samenwerken verwerven kinderen sociale vaardigheden die erg belangrijk zijn bij het
voorkomen en bestrijden van discriminatie.
7. Leren: kennis en vaardigheden
Er zijn wettelijk vastgestelde kerndoelen waar basisscholen hun onderwijs op moeten
afstemmen. Deze kerndoelen geven aan wat de leerlingen aan het einde van de basisschool
moeten kennen en kunnen. Scholen zijn wel vrij in de keuze hoe ze deze kerndoelen
bereiken. De kerndoelen zijn uitgewerkt in leerlijnen. Deze leerlijnen geven per leerjaar aan
wat de kinderen aan het einde van het schooljaar moeten kennen en kunnen. Bij het
vergroten van het bewustzijn van discriminatie is het belangrijk dat de leeromgeving
emotioneel veilig is. Een kind leert makkelijker wanneer hij zich veilig en prettig voelt. .
Wanneer de leerstof volledig is geïntegreerd kan het creatief worden toegepast. Over het
algemeen kan gesteld worden dat men het meest leert van discussies voeren, ervaring
opdoen en uitleg geven.
Aan de hand van deze informatie kom ik tot criteria waar lesmateriaal aan moet voldoen om
het bewustzijn van discriminatie bij leerlingen te vergroten. Dit lesmateriaal bestaat uit een
handleiding en een antwoordenboek voor de leerkracht en een werkboek voor de leerlingen.
Bij dit lesmateriaal zijn een aantal andere materialen gezocht om het geheel de vorm te
geven van een leskist. Deze leskist is uitgetest in de praktijk met een positief resultaat. Het
lesmateriaal dat ik ontworpen heb vergroot daadwerkelijk het bewustzijn van discriminatie bij
leerlingen uit groep 5 en 6 van de basisschool.
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1. Discriminatie
In het jaar 2010 hebben bijna alle basisscholen in Amsterdam te maken met incidenten
waarbij sprake is van discriminatie. Leerlingen en ouders spreken van discriminatie terwijl
leerkrachten en directeuren de incidenten onder pesten plaatsen.1 Hoeveel leerlingen op
basisscholen gediscrimineerd worden is niet bekend. Veel incidenten worden niet
gerapporteerd of worden niet als discriminatie beschouwd. Klachten komen voornamelijk van
ouders omdat basisschoolleerlingen vaak nog geen besef hebben van het begrip
discriminatie.
Discriminatie heeft aandacht nodig op basisscholen omdat het op basisscholen in Nederland
voorkomt. Discriminatie is in Nederland verboden en kan ernstige gevolgen voor de
slachtoffers hebben. In dit eerste hoofdstuk bekijken we onder andere de definitie van
discriminatie en de mogelijke oorzaken en gevolgen.

1.1 De definitie
Wanneer je op zoek gaat naar de betekenis van discriminatie zijn er verschillende
beschrijvingen te vinden. Aan de hand van onderstaande beschrijvingen zal het begrip een
duidelijke inhoud krijgen.
In het Wetboek van Strafrecht staat discriminatie als volgt beschreven:
Discriminatie

‘Elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die
ten doel heeft of tot gevolg kan hebben dat de erkenning, het genot of
de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel
terrein of op andere terreinen van het openbare leven, wordt
tenietgedaan of aangetast’2

Deze beschrijving dient gehanteerd te worden bij juridische processen omtrent discriminatie.
Omdat deze beschrijving door veel mensen als gecompliceerd kan worden beschouwd zal
deze niet aangehouden worden binnen dit onderzoek. De beschrijving van discriminatie moet
binnen dit onderzoek helder geformuleerd zijn. De doelgroep (kinderen in de leeftijd van acht
tot tien jaar) moeten deze beschrijving kunnen begrijpen. De volgende twee beschrijvingen
van discriminatie zijn beknopter en zullen meer duidelijkheid scheppen.
Discriminatie

‘Het maken van ongeoorloofd onderscheid: rassendiscriminatie’3

Discriminatie

‘Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen
op basis van kenmerken die er niet toe doen. Dan moet je denken aan
afkomst, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie,
handicap of chronische ziekte.’ 4

De eerste van deze twee beschrijvingen is naar mijn mening incorrect en onvolledig. In deze
beschrijving wordt niet duidelijk wat er met ongeoorloofd onderscheid bedoeld wordt.
Daarnaast wordt er enkel naar rassendiscriminatie verwezen terwijl er veel meer vormen van
discriminatie zijn. Deze kenmerken zijn belangrijk om discriminatie te kunnen herkennen en
1

http://www.trouw.nl/onderwijs/nieuws/article3281742.ece/Is_het__pesten_of_discriminatie_op_de_basisschoo
l.html
2
http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr.html#1074
3
http://www.vandale.nl
4
https://www.discriminatie.nl/over-discriminatie

12

bestrijden. Discriminatie zal binnen dit onderzoek de tweede beschrijving met zich
meedragen. Deze beschrijving geeft aan dat discriminatie enkel mensen betreft en dat zij
ongelijk behandeld én achtergesteld worden op basis van kenmerken die er niet toe (zouden
moeten) doen.
M. Verkuyten heeft door middel van open en gesloten vragen geprobeerd zicht te krijgen op
de betekenis die kinderen aan het begrip discriminatie geven. Er is aan 193 Nederlandse en
(met name) Turkse en Marokkaanse leerlingen gevraagd of zij wisten wat discriminatie is.
Van de ondervraagde leerlingen gaf 98 procent van de autochtone leerlingen en 84 procent
van de allochtone leerlingen aan te weten wat discriminatie is. Vervolgens was de opdracht
het begrip discriminatie schriftelijk uit te leggen. Hieruit kwam naar voren dat kinderen
voornamelijk drie soorten gedrag als discriminatie zien; ten eerste schelden en pesten, ten
tweede oneerlijk verdelen en ten derde uitsluiting bij spelen.5
Uit verder onderzoek van M. Verkuyten is gebleken dat bijna alle kinderen een voor hen
onaanvaardbare situatie (zoals schelden of uitsluiten) als discriminatie beoordelen wanneer
een autochtoon kind de dader en een allochtoon kind het slachtoffer is. Wanneer deze rollen
omgedraaid worden spreken minder kinderen van discriminatie terwijl de situatie hetzelfde
gebleven is.6
Bovenstaande bevindingen zijn gebaseerd op de resultaten van onderzoeken die uitgevoerd
zijn onder leerlingen uit groep zeven en acht van verscheidene basisscholen in Nederland.
Hoewel dit niet de leeftijdsgroep betreft die binnen dit onderzoek centraal staat zijn deze
bevindingen toch interessant. Dit onderzoek richt zich op leerlingen uit groep 5 en 6 van de
basisschool, dit zijn kinderen rond de leeftijd van acht tot tien jaar oud. Wanneer leerlingen
van groep zeven en acht niet precies weten wat discriminatie is, is het vrij onwaarschijnlijk
dat kinderen uit groep 5 en 6 dat wel weten.
In het lesmateriaal moet het begrip discriminatie duidelijk uitgelegd worden. Leerlingen
moeten onder andere weten dat het bij discriminatie niet gaat om wie de dader is maar om
wat hij doet en waarom hij dat doet. Er is bij discriminatie altijd sprake van een ongelijke
behandeling op basis van kenmerken die er niet toe (zouden moeten) doen.

1.2 Verwante begrippen
Het begrip discriminatie wordt vaak in één adem genoemd met begrippen zoals pesten,
racisme, respect, vooroordelen en stereotypen. Deze begrippen zullen in deze paragraaf
nader uitgelegd worden. De inhoud en betekenis van discriminatie zal hierdoor verder
afgebakend en verduidelijkt worden.
Pesten

‘Pesten is een stelselmatige vorm van agressie waarbij één of meer personen
proberen een andere persoon fysiek, verbaal of psychologisch schade toe te
brengen.’7

Pesten komt op iedere basisschool voor en is dan ook een serieus probleem. Bij pesten is er
sprake van een dader, meelopers en een slachtoffer. Pesten kan verbale en/ of fysieke
vormen aannemen. Voorbeelden van pesten: schelden, dreigen, vernederen, slaan, spugen,
duwen, schoppen, bezittingen kapotmaken of stelen, etc.

5

Verkuyten, 2000, p.21-22
Verkuyten, 2000, p.24-25
7
http://www.nji.nl/eCache/DEF/1/09/699.html
6
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Het verschil tussen discriminatie en pesten wordt duidelijk wanneer je de reden van de dader
achterhaalt. Wanneer deze reden naar een kenmerk zoals huidskleur of religie verwijst wordt
er gediscrimineerd. Wanneer deze reden naar bijvoorbeeld een karaktereigenschap verwijst
is er geen sprake van discriminatie. De reden waarom iemand pest of gepest wordt geeft aan
of er sprake is van discriminatie, er wordt dan verwezen naar een kenmerk dat er niet toe
zou moeten doen. We kunnen zeggen dat discriminatie altijd een vorm van pesten is maar
dat er bij pesten niet altijd sprake hoeft te zijn van discriminatie.
Veel basisscholen hebben een pestprotocol opgesteld. Dit is een handelingsplan voor de
school waarin de stappen staan vastgelegd die er genomen moeten worden wanneer er
sprake is van pesten. Dit protocol is ter bescherming van het pedagogische klimaat op
school. Alle leerlingen, ouders en leerkrachten moeten zich immers veilig voelen op school.
Dat het noodzakelijk is dat er op basisscholen aandacht wordt besteed aan discriminatie
wordt bevestigd door het feit dat er op veel scholen een pestprotocol aanwezig is. Pesten en
discriminatie liggen dicht bij elkaar. Wanneer er sprake is van discriminatie, is er in ieder
geval ook sprake van pesten.
Racisme

‘1 theorie die de superioriteit van een bepaald ras verkondigt
2 discriminatie op grond van iemands ras’8

De bovenstaande beschrijvingen dienen samengevoegd te worden zodat duidelijk wordt dat
racisme een vorm van discriminatie is op grond van ras en dat bij deze vorm van
discriminatie het ene ras minderwaardig geacht wordt door één of meerdere leden van een
ander ras.
Racisme is altijd een vorm van discriminatie maar omgekeerd is dit niet zo. Racisme gaat
een stap verder dan discriminatie. Bij racisme is er sprake van een gevoel van superieurheid
van het ene ras ten opzichte van een ander ras. Racisme valt binnen dit onderzoek onder
discriminatie en zal verder niet apart genoemd worden.
Respect

‘Eerbied, ontzag’9

In 2006 werd voor het eerst de Dag van Respect georganiseerd op scholen door heel
Nederland. Deze dag keert ieder jaar terug. Op deze dag wordt er uitgelegd wat respect
inhoudt, hoe je respect kan tonen en waarom het belangrijk is. Door het vergroten van het
bewustzijn van discriminatie willen we discriminatie voorkomen en bestrijden. Hierbij speelt
respect een belangrijke rol. Het is belangrijk dat verschillen geaccepteerd en gerespecteerd
worden.
In het lesmateriaal zal aandacht besteed worden aan respectvol omgaan met elkaar. Onder
respect wordt binnen dit onderzoek eerbied, ontzag, gelijkheid, rekening houden met en
waardering voor een ander verstaan. Door het aanleren en eigen maken van sociale
vaardigheden die in het teken staan van respectvol omgaan met elkaar wordt het voorkomen
en bestrijden van discriminatie gestimuleerd.
Stereotype

‘Een stereotype is een star en beperkt beeld over een groep mensen. Dit
beeld is gebaseerd op geen of te weinig feiten en komt niet overeen met de
werkelijkheid.’10
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Een stereotype is een subjectief beeld van een groep mensen. Een voorbeeld: Blanke
Amerikanen zijn zwaarlijvig, lui, dom en materialistisch. Het gebruik van stereotypen kan
leiden tot discriminatie maar het gebruik van stereotypen is geen vorm van discriminatie.
Stereotypen en vooroordelen kunnen zowel positief als negatief zijn. Een positief stereotype
is bijvoorbeeld dat Afro- Amerikanen goed kunnen dansen. Een voorbeeld van een negatief
stereotype is dat Moslims terroristen zijn.
Vooroordeel ‘Oordelen op een gebrek aan kennis berustende mening of afkeer’11
Een vooroordeel is een mening over een persoon of een groep mensen die niet berust op
feiten. Mensen die bijvoorbeeld kleding van het merk Lonsdale dragen kunnen bestempeld
worden als racisten. Dit is een subjectieve mening/ een vooroordeel wanneer men verder
geen kennis heeft van deze persoon. Vooroordelen zijn oordelen die gebaseerd zijn op
onvolledige kennis. Vooroordelen zijn geen vorm van discriminatie maar kunnen wel tot
discriminatie leiden.
Vooroordelen zijn enkel oordelen en betreffen geen handelingen. Discriminatie is het ongelijk
behandelen en achterstellen van mensen en is dus meer dan een oordeel of een gedachte.
Wanneer er (on)bewust gehandeld wordt naar een vooroordeel kan er sprake zijn van
discriminatie.

1.3 Discriminatievormen
In deze paragraaf zullen een aantal verschillende vormen van discriminatie besproken
worden. Deze vormen van discriminatie verduidelijken wat discriminatie is en hoe
discriminatie plaats kan vinden. Niet alle vormen van discriminatie zullen binnen dit
onderzoek even belangrijk zijn omdat er rekening gehouden wordt met de leeftijd van de
kinderen waar het doel van dit onderzoek op is afgestemd.
Positieve en negatieve discriminatie12
Positieve discriminatie is discriminatie waarbij leden van een bepaalde achterstandsgroep
voorgetrokken worden.
Een voorbeeld van positieve discriminatie: ‘Onlangs stelden de Amsterdamse collegepartijen
GroenLinks en PvdA voor dat de gemeente Amsterdam een duidelijker voorkeursbeleid zou
voeren voor etnische minderheden: een deel van de ambtelijke topfuncties zou zelfs voor
hen moeten worden gereserveerd. Dit alles om ervoor te zorgen dat de gemeentelijke top
een afspiegeling van de bevolking zou zijn.’13
In dit voorbeeld wordt duidelijk gediscrimineerd. Er worden banen gereserveerd voor mensen
die aan bepaalde (irrelevante) kenmerken moeten voldoen. Doordat hier een
minderheidsgroep wordt voorgetrokken die al jaren achtergesteld wordt is er sprake van
legale positieve discriminatie.
Negatieve discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op grond
van kenmerken die er niet toe doen. Positieve discriminatie zal binnen dit onderzoek en het
bijbehorende lesmateriaal geen plaats krijgen omdat het doel van het vergroten van het
bewustzijn van discriminatie gericht is op het bestrijden en voorkomen van negatieve
discriminatie.
11
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Bewuste en onbewuste discriminatie14
Wanneer iemand bewust discrimineert doet hij dit met opzet en met een doel. Iemand die
onbewust discrimineert heeft vaak niet de intentie om te discrimineren, hij is zich gewoonweg
niet bewust van het feit dat hij discrimineert. Onbewuste discriminatie komt helaas vaker voor
dan bewuste discriminatie. In het lesmateriaal bij dit onderzoek wordt aandacht besteed aan
beide vormen. Om bewust te kunnen zijn van discriminatie moeten kinderen beseffen dat er
niet altijd met opzet gediscrimineerd wordt.
Indirecte en directe discriminatie15
Bij indirecte discriminatie wordt er op het eerste gezicht geen onderscheid gemaakt op grond
van bijvoorbeeld huidskleur, leeftijd of afkomst maar wordt dit wel gedaan. Bij indirecte
discriminatie is er vaak een bepaling of regeling die ervoor zorgt dat er gediscrimineerd
wordt.
Een voorbeeld van indirecte discriminatie: Een eigenaar van een restaurant wijzigt de
huisregels en kledingvoorschriften die in zijn zaak gelden. Hij stelt de regel dat het dragen
van een hoofddeksel niet langer toegestaan is in zijn restaurant. Hij maakt hierin geen
onderscheid tussen hoofddoekjes, keppeltjes en baseballpetten. Hij discrimineert door deze
regel op te stellen indirect op grond van godsdienst.16
Doordat hij naar hoofddeksels verwijst en niet naar hoofddoekjes of boerka’s is het een
indirecte vorm van discriminatie. Directe discriminatie is makkelijker te herkennen omdat hier
direct naar een kenmerk wordt verwezen dat niet relevant zou moeten zijn. Een voorbeeld
van directe discriminatie is bijvoorbeeld een winkel met een ‘Voor Joden verboden’ bord.
Deze borden werden in de Tweede Wereldoorlog veel gebruikt.
In het lesmateriaal van dit onderzoek zijn de indirecte vorm en de directe vorm van
discriminatie niet belangrijk. Kinderen in de leeftijd van acht tot tien jaar hoeven deze vormen
van discriminatie niet te kennen omdat het belangrijker is dat ze situaties kunnen herkennen
waarin zij of anderen gediscrimineerd worden.
Verticale en horizontale discriminatie17
Verticale discriminatie is discriminatie van de overheid naar de burgers toe. Horizontale
discriminatie betreft discriminatie tussen burgers onderling.18 In dit onderzoek en in het
lesmateriaal wordt enkel aandacht besteed aan de horizontale vorm van discriminatie omdat
leerlingen uit groep 5 en 6 weinig tot niet door de overheid gediscrimineerd zullen worden.
Kenmerken waarop gediscrimineerd kan worden19
Om discriminatie te kunnen herkennen moeten kinderen zich bewust zijn van de kenmerken
waarop gediscrimineerd kan worden. De volgende vijf kenmerken komen in het lesmateriaal
aan bod: geslacht, godsdienst/ levensovertuiging, handicap/ chronische ziekte, huidskleur/
ras en seksuele gerichtheid.
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Op deze kenmerken wordt veel gediscrimineerd. Deze kenmerken zijn voor leerlingen uit
groep 5 en 6 ook het meest herkenbaar. Situaties waarin gediscrimineerd wordt op leeftijd,
burgerlijke staat of politieke gezindheid zijn niet herkenbaar voor leerlingen van acht tot tien
jaar oud en daarom krijgen deze kenmerken geen plaats binnen het lesmateriaal.

1.4 Discrimineren: aangeboren of aangeleerd?
Het begrip discriminatie is in de vorige paragrafen voldoende toegelicht. In deze paragraaf
gaan we op zoek naar het ontstaan van discriminatie en wordt nagegaan of discriminatie
aangeboren of aangeleerd is. Als de mate van iemands discriminerende gedrag namelijk
hoofdzakelijk bepaald wordt door erfelijkheid en dus grotendeels bij de geboorte vastligt, zijn
pogingen om het bewustzijn van discriminatie te vergroten, met bijvoorbeeld behulp van een
leskist, gedoemd te mislukken.
Wie discriminatie wil voorkomen en bestrijden moet weten waar de oorsprong ligt. Wanneer
discriminatie voornamelijk een aangeboren instinct is moeten we ons bij het bestrijden en
voorkomen van discriminatie richten op het veranderen van aangeboren gedrag. Wanneer
discriminatie voornamelijk aangeleerd wordt moeten we ons richten op het veranderen van
aangeleerd gedrag. Om te kunnen bepalen hoe discriminatie het best voorkomen en
bestreden kan worden moet de oorzaak ervan bekend zijn. In deze paragraaf wordt daarom
uitgezocht of discrimineren wel of niet genetisch bepaald is.

1.4.1 Discrimineren zit in onze genen
Er zijn theoretici die vermoeden dat agressie (het intentioneel toebrengen van verwondingen
of schade bij anderen) een instinct is. Agressie kan gerelateerd zijn aan discriminatie maar is
dit niet altijd. Wanneer er met opzet emotionele, psychische of fysieke schade wordt
toegebracht vanwege kenmerken die er niet toe doen (zoals bijvoorbeeld huidskleur of
seksuele gerichtheid) is er sprake van discriminatie. Agressie kan dus een uitingsvorm van
discriminatie zijn. Het onderstaande nieuwsbericht geeft een duidelijk voorbeeld van agressie
als uiting van discriminatie.
‘Weer arrestaties na geweld tegen homo's
De politie heeft deze week opnieuw vijf mensen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij
het mishandelen van drie homo's in Sittard in augustus. Het gaat om drie 18-jarige mannen,
een 20-jarige man en een 16-jarige jongen, allen uit Sittard, maakte het Openbaar Ministerie
(OM) in Maastricht vrijdag bekend.
Eerder pakte de politie in deze zaak twee hoofdverdachten van 17 en 18 jaar uit Sittard op. De
hoofdverdachten lokten volgens het OM drie homoseksuele mannen (24 en 26 jaar uit Sittard en
Maasbracht) afzonderlijk via chatafspraken naar een plaats in Sittard, waar ze onmiddellijk in elkaar
20
geslagen werden. De hoofdverdachten zitten in voorarrest.

Agressie kan volgens een aantal deskundigen leiden tot reproductief succes en een
verhoogde kans op het doorgeven van genen aan toekomstige generaties. Agressie zou de
mens en haar genen helpen te versterken. Een agressief instinct zou dus bevorderlijk
kunnen zijn voor de overleving van iemands genen.21
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Volgens de evolutietheorie hadden diegenen die zich het beste aanpasten aan de omgeving
waarin zij moesten leven, de grootste kans te overleven en hun genen door te geven aan
een volgende generatie.22 Wanneer agressie de overlevingskans van de mens vergroot en
daardoor voortplanting mogelijk maakt, blijft deze eigenschap intact doordat deze
‘agressieve’ genen worden doorgegeven aan de volgende generatie.
Veel ontwikkelingsdeskundigen zijn van mening dat agressie niet enkel het gevolg van
menselijke instincten kan zijn omdat deze theorie door relatief weinig experimenten wordt
ondersteund.23
‘Overleven is in de loop van de evolutie alleen mogelijk voor diegenen die kunnen
samenwerken en zich op alle mogelijke manieren willen verweren tegen andere groepen.
Waarschijnlijk is dit het instinct dat mensen het meest kenmerkt: het vormen van groepen die
zich gezamenlijk tegen andere groepen keren. Vanaf het ogenblik dat de mensachtigen alle
roofdieren aankunnen, blijven alleen soortgenoten over in de strijd om hulpbronnen. Mensen
hebben de neiging om iedereen die niet bij hun groep hoort als vijand te beschouwen en zijn
tegelijkertijd in staat met iedereen samen te werken.’24
Agressie is dus niet het enige instinct dat verband zou kunnen hebben met discriminatie.
Gezamenlijk tegen een groep keren vergrootte, als we bovenstaande theorie aannemen, ooit
de overlevingskans van de mens. Dit instinct zou daardoor bevorderlijk geweest zijn voor de
overleving van menselijke genen. Het instinct zou dus, net als agressie, doorgegeven
kunnen worden van generatie op generatie.
Zouden deze aangeboren instincten de oorzaak kunnen zijn van discriminatie? Hoewel het
aannemelijk is dat ons gedrag sterk beïnvloed wordt door onze instincten kan deze theorie in
twijfel getrokken worden. Mensen zijn namelijk niet gebonden aan hun instincten. Wij hebben
als uniek wezen de keuze om wel of geen gehoor te geven aan onze instincten.25 Een
instinct is een soort aangeboren aandrift. De neiging om in bepaalde situaties agressief te
reageren is onvermijdelijk maar mensen hebben wel te allen tijde de keuze om wel of niet
aan deze neiging toe te geven.26
Bovenstaande toont aan dat discrimineren, instinct of niet, een keuze is. We moeten er wel
rekening mee houden dat niet alle mensen stilstaan bij deze keuze. Niet iedereen heeft zijn
emoties en instincten zo onder controle dat zij hier los van kunnen handelen. Om je emoties
en instincten in de hand te kunnen houden moet je onder andere beschikken over
zelfbeheersingvaardigheden. Daarnaast komen sociale en communicatieve vaardigheden
van pas in situaties waar emoties de overhand dreigen te nemen. In het lesmateriaal bij dit
onderzoek wordt aandacht besteed aan deze verschillende belangrijke vaardigheden.
Hoewel relatief weinig onderzoeken bevestigen dat agressie een gevolg is van ons instinct
zijn er wel onderzoeken die bevestigen dat het erfelijk materiaal, dat opgeslagen ligt in de
genen, een bijdrage kan leveren aan gewelddadig/ agressief gedrag. Bij deze onderzoeken
is voornamelijk gekeken naar tweelingen waarbij de kinderen apart werden opgevoed.
Studies van adoptiekinderen hebben aangetoond dat er een groter verband bestaat tussen
het gewelddadig gedrag van adoptiekinderen en hun biologische ouders dan tussen dat van
de kinderen en hun wettelijke ouders.27
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Wat er wel en niet genetisch bepaald is, is niet zo eenvoudig te achterhalen. De erfelijkheid
van uiterlijke kenmerken is een stuk makkelijker te achterhalen dan de erfelijkheid van
karaktereigenschappen en instincten. De omgeving en opvoeding van een kind heeft veel
invloed op de vorming van zijn karakter en zijn gedrag. Hoewel het niet uitgesloten kan
worden dat genen niets te maken hebben met de oorzaak van discriminerend gedrag,
kunnen we wel aannemen dat de oorzaak van discriminatie niet enkel in de genen ligt omdat
dit door (te) weinig onderzoeken bevestigd wordt.

1.4.2 Discrimineren wordt aangeleerd
Volgens de sociale leertheorie is agressie voornamelijk aangeleerd gedrag. Agressief gedrag
wordt volgens deze theorie aangeleerd via directe bekrachtiging. Een kind leert bijvoorbeeld
dat hij zelf het langst met een leuk speeltje kan spelen als hij de verzoeken van
klasgenootjes om mee te spelen op een agressieve manier afslaat. Dit agressieve gedrag
wordt beloond; hij kan met het speeltje blijven spelen. Wanneer een kind door middel van
agressief gedrag zijn doel bereikt is de kans groter dat hij zich in de toekomst opnieuw
agressief zal gedragen.28
Modeling (het imiteren van geobserveerd gedrag) speelt volgens de sociale leertheorie ook
een belangrijke rol bij het aanleren van (agressief) gedrag. Kinderen imiteren modellen die
een positieve bekrachtiging krijgen voor hun gedrag en zij leren vervolgens dit
voorbeeldgedrag zelf te vertonen. Vrij veel onderzoeken bevestigen dit effect van modeling
en sociaal leren.29 Als bijvoorbeeld een kind in de klas complimenten krijgt omdat hij zo
aardig is zijn koek te delen met iemand die zijn koek vergeten is, is de kans groot dat andere
kinderen zich later in vergelijkbare situaties ook zo zullen gedragen. Het is dus van groot
belang dat er in de omgeving van kinderen aandacht besteed wordt aan goede voorbeelden.
Door het gedrag van anderen te observeren ontdekken kinderen dat er verbanden bestaan
tussen bepaalde situaties en bepaalde soorten gedragingen. Ze leren hoe ze zich in
verschillende situaties dienen te gedragen. Het gedrag dat kinderen observeren kan zowel
positief als negatief van aard zijn. Of dit gedrag vervolgens geïmiteerd wordt is afhankelijk
van de gevolgen die geobserveerd zijn. Wanneer gedrag zichtbaar positief beloond wordt,
zal dit gedrag eerder geïmiteerd worden dan gedrag dat zichtbaar bestaft wordt.30 Het is dus
belangrijk dat de gevolgen van bepaald gedrag ook zichtbaar zijn voor diegenen die het
gedrag geobserveerd hebben. Het inzichtelijk maken van de gevolgen van gedrag stimuleert
het tonen van wenselijk gedrag.
Agressief gedrag dat voor de dader geen negatieve gevolgen heeft stimuleert het tonen van
agressie. Een omgeving waarin veel geweld en agressie voorkomt kan dus grote gevolgen
hebben voor het gedrag van de kinderen die daar opgroeien.31 Wanneer er geen sprake is
van agressieve modellen binnen de wijk, vriendenkring of familie waar het kind opgroeit kan
hij alsnog veelvuldig blootgesteld worden aan agressieve modellen via de televisie of
computer. Kinderprogramma’s bevatten zelfs meer geweld (69 procent) dan andere televisieprogramma’s (57 procent). 32 Er zijn voldoende onderzoeksbevindingen waaruit blijkt dat
kijken naar agressie op televisie leidt tot het uiten van agressie.
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'Onderzoeksresultaten ondersteunen het idee dat het kijken naar geweld in de media kan
leiden tot een grotere bereidheid om agressief te handelen en tot ongevoeligheid voor het
lijden van slachtoffers van geweld.’33
Het Bobo-pop experiment van Albert Bandura toonde aan dat agressie aangeleerd kan
worden. In dit experiment kregen een aantal kinderen een film te zien van een volwassene
die agressief en gewelddadig met een Bobo-pop omging. Een andere groep kinderen kreeg
een film te zien waarin een volwassene rustig met een soort Meccano zat te spelen. Na de
film mochten beide groepen met de Bobo-pop en de Meccano spelen. De kinderen die de
film met agressieve beelden hadden bekeken waren tijdens het spelen duidelijk agressiever
dan de kinderen die de ‘rustige’ film hadden gezien. Daarnaast viel het op dat sommige
kinderen dezelfde agressieve handelingen uitvoerden als die ze op de film hadden gezien.34

Modeling van agressie

35

Deze foto’s zijn afkomstig van het bobo experiment van Albert Bandura. Op de foto’s is duidelijk te zien hoe
het agressieve gedrag van het volwassen model (bovenste rij) geïmiteerd wordt door kinderen die getuige
waren van dat agressieve gedrag.

Het observeren van agressief gedrag kan leiden tot het tonen van agressief gedrag. Gelukkig
kan het observeren van wenselijk gedrag ook leiden tot het tonen van wenselijk gedrag. Nu
gaat het bij discriminatie niet altijd om agressief gedrag maar het principe blijft hetzelfde:
‘Goed voorbeeld doet goed volgen’.
Kinderen leren gedrag aan door het gedrag van anderen (onbewust) te observeren en
imiteren. Het is aannemelijk dat kinderen op deze manier discriminerend gedrag aan kunnen
leren maar ik denk niet dat discriminatie enkel te wijten is aan de ‘slechte’ voorbeelden die in
de kindertijd geobserveerd zijn.
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1.4.3 Een combinatie van factoren
Discriminatie is vermoedelijk een gevolg van een combinatie van erfelijke factoren en
omgevingsfactoren. Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat het gedrag van mensen niet
alleen door genetische of omgevingsfactoren verklaard kan worden.36 Menselijke
gedragingen en attitudes zijn namelijk meestal het gevolg van een proces waarbij de
wisselwerking tussen aanleg (wat aangeboren is) en vorming (wat nadien werd verworven of
aangeleerd is) bepalend is voor het eindresultaat.37
Zowel de (sociale) omgeving als de genen spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van
(discriminerend) gedrag omdat zij elkaar sterk beïnvloeden. De omgeving kan de genen van
een individu niet veranderen maar de omgeving kan wel bepaald gedrag uitlokken dat in een
andere omgeving misschien nooit naar boven zou komen. Wanneer een kind bijvoorbeeld in
een gezin met twaalf broers en zussen opgroeit zal het hoogst waarschijnlijk een ander
karakter ontwikkelen dan wanneer hetzelfde kind zonder broers en zussen zou opgroeien.
De mogelijkheden voor je karakter liggen dus al vast in je genen maar je omgeving is
bepalend voor de vorming daarvan. Het gedrag van iemand kan op zijn beurt weer een
bepaalde omgeving uitlokken. Een kind dat agressief gedrag vertoont lokt bijvoorbeeld
andere reacties en daardoor een andere omgeving uit dan een kind dat verlegen is.
De factoren die de ontwikkeling van (discriminerend) gedrag bepalen: 38
Interne factoren
Externe factoren

Zelfbepaling

De aanleg in mogelijkheden en beperkingen. De interne mogelijkheden
en erfelijke factoren die een kind van zijn ouders meekrijgt.
Omgeving en omstandigheden waarbinnen een kind opgroeit en zich
ontwikkelt. Externe factoren bepalen welke en in hoeverre interne
factoren ontwikkeld worden.
De richting die kinderen zelf, door het maken van keuzes, geven aan
hun eigen ontwikkeling.

Doordat bovenstaande factoren op elkaar van invloed zijn is het voor mij het meest
aannemelijk dat discriminatie een gevolg is van een combinatie van aangeboren
mogelijkheden en later aangeleerd/ verworven gedrag. Om discriminatie te kunnen bestrijden
en voorkomen moeten onderwijzers en opvoeders zich richten op de (sociale) omgeving
omdat zij op erfelijke factoren geen invloed hebben.

1.5 Oorzaken van discriminatie
In de vorige paragraaf is duidelijk dat discriminatie het gevolg is van genetische factoren en
omgevingsfactoren. In deze paragraaf gaan we op zoek naar de oorzaken van discriminatie
vanuit hun sociale omgeving. Deze oorzaken kunnen ons helpen een effectieve manier te
vinden om discriminatie te voorkomen en bestrijden. Wanneer we namelijk geen enkel idee
hebben wat voor redenen mensen kunnen hebben om te discrimineren kunnen we er ook
niets aan doen om deze redenen te weerleggen.
De redenen die mensen, onbewust of bewust, kunnen hebben om te discrimineren zijn
moeilijk te onderzoeken. Er zijn weinig mensen die openhartig aan willen geven waarom ze
anderen onrechtvaardig behandelen. De mensen die onbewust discrimineren weten niet dat
ze discrimineren, laat staan dat ze weten waarom. De meest gebruikelijke redenen om te
discrimineren zullen in deze paragraaf aan bod komen.

36

Feldman, 2009, p.77
Deboutte, 1997, p.29
38
Eijkeren, 2005, p.35
37

21

Angst voor het onbekende
Sommige mensen ervaren leden uit andere groepen, die bijvoorbeeld een andere huidskleur,
religie of cultuur hebben dan zijzelf, als een bedreiging. Andere groepen kunnen ook als
concurrentie gezien worden, bijvoorbeeld bij het vinden van een baan, een woning of een
opleiding.39
Cultuur & Maatschappij
Veranderingen binnen de cultuur en maatschappij van een land kunnen veel verschillende
reacties opwekken bij de inwoners. De cultuur en maatschappij zijn onvermijdelijk continu in
verandering. Gewoonten, normen en waarden veranderen geleidelijk met de tijd mee.
Nederland is een multicultureel land en al die verschillende culturen hebben verschillende
normen en waarden. Deze vele verschillen kunnen problemen veroorzaken bij het begrijpen
en accepteren van elkaars gedachten en opvattingen. Het kan moeilijk zijn om andere
waarden en normen te begrijpen. Deze verschillen en veranderingen kunnen voor
maatschappelijke problemen en discriminatie zorgen.
Een voorbeeld: Een Marokkaanse vrouw, werkzaam als docente, wordt ontslagen omdat zij
om religieuze redenen geen hand meer wenst te geven.40 Deze vrouw wordt gediscrimineerd
op grond van godsdienst/ levensovertuiging. In Nederland wordt het als ‘normaal’ beschouwd
dat je een ander een hand geeft en sommige Nederlanders begrijpen dan ook niet dat er
mensen zijn die dit weigeren. Onbegrip leidt in dit geval tot disacceptatie en discriminatie.
Wat ook erg belangrijk is in de Nederlandse maatschappij is geld. Geld kan een oorzaak zijn
van discriminatie. Een voorbeeld: Wanneer een bedrijf niet geheel rolstoelvriendelijk ingericht
is zullen zij niet snel iemand aannemen die voor de rest van zijn leven in een rolstoel zit. Het
bedrijf zal dure aanpassingen moeten doen voordat de persoon in kwestie überhaupt aan
zijn proefperiode kan beginnen. Iemand die minder geschikt is maar geen lichamelijke
beperking heeft zal in dit geval eerder aangenomen worden.
Familie & vrienden
In de vorige paragraaf is aangetoond dat kinderen vanaf een jonge leeftijd het gedrag van
mensen uit hun omgeving imiteren. De opvattingen en gedragingen van de mensen uit je
omgeving kunnen een oorzaak zijn van discriminatie.
Veel kinderen en volwassenen blijven binnen de veiligheid van een groep. Het is voor veel
mensen prettiger om ergens bij te horen dan om een buitenbeentje te zijn. Het is daarnaast
vaak makkelijker om mee te doen met je vrienden en familie dan je daartegen te verzetten.
Aardig gevonden worden en bij een groep horen is voor veel kinderen, jongeren en
volwassenen belangrijk. Als een kind bijvoorbeeld gepest of gediscrimineerd wordt is het
voor het beste vriendje van de dader makkelijker en aantrekkelijker om mee te doen dan om
zijn vriend de rug toe te keren en het voor het slachtoffer op te nemen.
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Media
Berichten uit de media kunnen negatieve gevoelens, onbegrip en disacceptatie oproepen.
Mensen kunnen naar aanleiding van nieuwsberichten bepaalde vooroordelen of een
stereotiep beeld ontwikkelen. De hierna volgende nieuwsberichten hebben opmerkelijke
reacties opgeroepen.
‘Boerkini verplicht in zwembad
LONDEN - Sommige Britse zwembaden gaan speciale zwemsessies voor moslims
organiseren. Daarbij moeten alle zwemmers, dus ook niet-moslims, zich verplicht kleden
naar de voorschriften van de islam...’41
‘Kralingse Bos krijgt homopaaltjes
ROTTERDAM - Het Kralingse Bos in Rotterdam krijgt homopaaltjes. De markeringen moeten
aangeven waar zich de homo-ontmoetingsplek in het bos bevindt.’42

Als er in de media aandacht wordt besteed aan een minderheidsgroep kan dit bij de
meerderheidsgroep negatieve gevoelens, onbegrip, disacceptatie, irritatie of frustratie
opwekken en dit kan onder andere leiden tot vooroordelen, discriminatie en agressie.
Zondebok
Het is altijd makkelijk om anderen de schuld te geven van de dingen die fout gaan. Al
eeuwenlang worden (groepen) mensen onterecht beschuldigd van de meest uiteenlopende
zaken. Het is eenvoudig om de schuld af te schuiven op mensen die al in een benadeelde
situatie zitten, zij kunnen zich meestal moeilijk verweren.
Buitenlanders kunnen bijvoorbeeld de schuld krijgen van het probleem dat er weinig
werkgelegenheid is in een gebied. Dat de echte oorzaak ergens anders ligt willen veel
mensen niet weten, ze zoeken niet naar de werkelijke oorzaak maar naar iemand die ze de
schuld kunnen geven, een zondebok.

1.6 Gevolgen van discriminatie
In deze paragraaf zal aandacht worden besteed aan de mogelijke gevolgen van
discriminatie. Deze gevolgen tonen aan waarom het belangrijk is dat discriminatie
voorkomen en bestreden wordt.

1.6.1 Invloedrijke factoren
De gevolgen van discriminatie zijn moeilijk te onderzoeken en vast te stellen omdat vaak
verschillende factoren een rol spelen. Het is lastig om deze verschillende factoren van elkaar
te onderscheiden.
Wanneer een leerling lage prestaties haalt kan dit verschillende oorzaken hebben. Soms is
er geen eenduidige oorzaak te vinden maar is het een gevolg van een combinatie van
factoren. Zo kan slaapgebrek, ruzie, discriminatie, een sterfgeval of een probleem binnen het
gezin of de familie een rol spelen bij het halen van lage prestaties. Het is lastig om te
achterhalen welke gevolgen veroorzaakt worden door één factor omdat andere factoren niet
zomaar uitgesloten kunnen worden.
41
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Het volgende schema laat zien dat verschillende factoren individueel en gecombineerd
kunnen leiden tot het onnodig behalen van lage prestaties. In dit schema worden slechts een
aantal willekeurig gekozen oorzaken en gevolgen weergegeven.
Factor/ oorzaak 

Gevolg 1 

Gevolg 2

Pesten
Discriminatie
Lage verwachting
van de leerkracht
Sociaaleconomische
achterstand

Minder taalvaardig

Culturele
kenmerken

Minder stimulans

Kansenongelijkheid

- Weinig zelfvertrouwen
- Negatief zelfbeeld
- Terugtrekken uit de
groep
- Verminderde motivatie

Onnodig behalen
van lage
prestaties

Andere prioriteiten

Lage prestaties van allochtone leerlingen in het basisonderwijs kunnen een gevolg zijn van
discriminatie maar diezelfde prestaties kunnen ook beïnvloed zijn door de sociaaleconomische achterstand, door culturele kenmerken of andere factoren.43
Naast de verschillende factoren die van invloed kunnen zijn moet er ook rekening gehouden
worden met de verschillen in karakters. Ieder mens is anders en iedereen gaat op een
andere manier met discriminatie om. Waar de één de grens trekt kan de ander er
bijvoorbeeld nog om lachen. Kinderen en volwassenen ervaren en verwerken discriminatie
allemaal op een andere manier en de gevolgen van discriminatie kunnen hierdoor ook per
persoon verschillend zijn.
In een onderzoek van Verkuyten is aangetoond dat Turkse kinderen hun etnische identiteit
belangrijker vinden in vergelijking met Nederlandse kinderen. Turken kunnen zich daardoor
eerder aangesproken voelen op hun etniciteit.44 De cultuur of afkomst van een persoon kan
dus ook sterk van invloed zijn op hoe discriminatie ervaren wordt.

1.6.2 Mogelijke gevolgen
Een kind dat gediscrimineerd wordt kan belemmerd worden in zijn ontwikkeling wanneer er
niet aan zijn basisbehoeften voldaan wordt. De basisbehoeften en leervoorwaarden die voor
ieder kind gelden:45 - relatie
(veiligheid)
- autonomie (onafhankelijkheid)
- competentie (zelfvertrouwen)
‘Uiteindelijk gaat het erom kinderen te helpen uitgroeien tot volwassenen die in staat zijn met
andere mensen betrouwbare relaties aan te gaan. Zij tonen daarin respect voor anderen en
zijn bereid waar nodig helpend in te springen. Deze mensen voelen zich ook competent. Zij
weten wat ze wel en niet kunnen en ze gedragen zich daar ook naar. Met zelfvertrouwen en
overzicht doen ze hun werk in huis of beroep. Bovendien zijn ze in staat autonoom te
handelen. Zij durven taken onder eigen verantwoordelijkheid uit te voeren. Ze beseffen ook
dat ze in ontwikkeling moeten blijven, dat ze moeten blijven leren en zijn in staat dat op eigen
43
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kracht te doen. Ze kunnen zelfverantwoordelijk leren. Het gaat hier om belangrijke waarden
die thuis en op school bij kinderen ontwikkeld moeten worden. Als dat gebeurt, is er sprake
van emancipatie van het kind tot een volwassene die zo goed mogelijk aan het geschetste
ideaal beantwoordt.’46
Uit voorgaande tekst is af te leiden dat een kind zich veilig, onafhankelijk en zelfverzekerd
moet voelen om zich dicht tot het (Nederlandse) ideaalbeeld van een volwassene te kunnen
ontwikkelen. Wanneer een kind zich dus niet veilig, onafhankelijk of zelfverzekerd voelt,
wordt hij belemmerd in zijn ontwikkeling en groei en kunnen complicaties ontstaan bij het
aangaan van relaties, nemen van verantwoordelijkheid en bij de mate van zijn
zelfstandigheid.
Onderzoeken, ingevulde vragenlijsten, observaties en zelfrapportages beschrijven onder
andere onderstaande mogelijke gevolgen van discriminatie. Deze gevolgen zijn
onderverdeeld in de mogelijke gevolgen voor de gezondheid en de mogelijke gevolgen met
betrekking tot de drie basisbehoeften en leervoorwaarden.
Iemand die gediscrimineerd wordt kan:
Gezondheid









meer stress ervaren47
een hogere bloeddruk hebben48
meer negatieve gevoelens ervaren49
meer/ vaker symptomen van een depressie vertonen50
in een depressie raken, wat kan leiden tot slaapproblemen,
zelfmoord en/ of lusteloosheid51
er emotionele en/ of psychische problemen aan over
houden52

Relatie






zelfvertrouwen verliezen53/ zich onzeker voelen54
mensen onnodig wantrouwen55
zich terugtrekken uit de samenleving/ naar zijn ‘eigen’ groep
trekken56
gevoelens van isolatie en vervreemding krijgen57

Autonomie




een negatief zelfbeeld ontwikkelen58
zijn motivatie verliezen59

Competentie





onnodig beneden eigen niveau presteren60
zich onzeker voelen61
zelfvertrouwen verliezen62
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De mogelijke gevolgen van discriminatie met betrekking tot de basisbehoeften en
leervoorwaarden kunnen de ontwikkeling van kinderen ernstig verstoren en aantasten.
Wanneer het zelfvertrouwen van een kind eenmaal is aangetast kan het kind onder andere
verstrikt raken in een cyclus van mislukkingen die steeds moeilijker te doorbreken is.63
Cyclus van mislukkingen

64

Daadwerkelijke mislukking
Zwak gevoel van eigenwaarde

Minder
inspanning

Grote
angst

Lage verwachtingen over prestaties

Naast de mogelijke gevolgen van discriminatie voor het individu zijn er ook grote gevolgen
voor de maatschappij. Discriminatie kan onder andere werkeloosheid veroorzaken en de
integratie ven minderheden belemmeren.65 Waarom zou iemand zich inzetten voor een
maatschappij die hem het gevoel geeft dat hij niet welkom is?
Discriminatie kan schadelijke gevolgen hebben voor het psychische welzijn van mensen
wanneer zij structureel gediscrimineerd worden.66 Agressief gedrag, alcoholmisbruik en
drugsgebruik kunnen voortkomen uit psychische problemen en kunnen voor zowel het
individu als voor de maatschappij gevaarlijk zijn.67
Een mogelijk groter gevaar voor de maatschappij is radicalisering. Met radicalisering wordt
het actief nastreven van ingrijpende veranderingen in de samenleving, die in strijd zijn met
de democratische rechtsorde bedoeld, waarbij ook ondemocratische methodes gehanteerd
worden.
‘In de Nederlandse samenleving speelt radicalisering met name bij twee verschillende
groepen een rol: bij moslimjongeren en bij extreem-rechtse jongeren (vaak aangeduid als
‘Lonsdalejongeren’). De eigen ideologie wordt als universeel geldend beschouwd en moet
aan de samenleving opgelegd worden, desnoods met geweld. Dat radicalisering een
voorkomend probleem is, blijkt uit verschillende onderzoeken.’68
De groepen die worden gevormd en mogelijk gewelddadig gedrag inzetten zijn een groot
gevaar voor de maatschappij. Een antipathie tegen een groep kan zeer hardnekkig zijn en
uitmonden in extreme haat, tot de opvatting dat de leden van die groep minder zijn dan
mensen, en tot marteling, moord en zelfs genocide.69
De gevolgen van discriminatie zijn niet te overzien. Iedereen ervaart discriminatie op een
andere manier en de gevolgen van discriminatie kunnen daardoor per individu verschillen.
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1.7 De Nederlandse wetgeving
Iedereen in Nederland dient zich aan de Nederlandse wetgeving te houden. Discriminatie is
in Nederland bij wet verboden en het is belangrijk dat kinderen weten wat wel en niet mag in
het land waar zij opgroeien.
In de Grondwet zijn de fundamentele rechten vastgelegd die
voor alle mensen in Nederland gelden. Artikel 1 van de
Nederlandse Grondwet vermeldt:
‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke
gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst,
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op
welke grond dan ook, is niet toegestaan.’70
Artikel 1 wordt gezien als een vrij algemene bepaling. In een rechtszaak biedt het artikel niet
voldoende duidelijkheid. Veel juristen gaan er van uit dat het artikel voornamelijk gericht is op
verticale discriminatie. Artikel 1 is daarom in een aantal afzonderlijke wetten uitgewerkt. De
gelijkebehandelingswetgeving komt voort uit artikel 1 van de Grondwet en een aantal
internationale verdragen die zich met de grondrechten bezighouden.71
De gelijkebehandelingswetgeving bestaat uit een aantal verschillende wetten. De Algemene
wet gelijke behandeling72 (AWGB) is hiervan het meest uitgebreid. Deze wet bevat regels die
beschermen tegen discriminatie op grond van: godsdienst, levensovertuiging, politieke
gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid en burgerlijke
staat.73 Andere gelijkebehandelingswetten zijn specifiek gericht op één of twee kenmerken
waarop gediscrimineerd kan worden. Deze wetten zijn te vinden op de website van de
Commissie Gelijke Behandeling.
Naast de Nederlandse Grondwet en de gelijkebehandelingswetgeving is er het Wetboek van
Strafrecht. Hierin staan onder andere de mogelijke misdrijven en overtredingen met
betrekking tot discriminatie vastgesteld. Bij ieder misdrijf en iedere overtreding staat de
bijbehorende maximaal mogelijke straf aangegeven. Op de site www.overheid.nl is de
inhoud van het Wetboek van Strafrecht te vinden.
Discriminatie is bij wet verboden en strafbaar maar is dit in strijd met het recht op vrijheid van
meningsuiting? In de Nederlandse Grondwet is vastgelegd dat men recht heeft op vrijheid
van meningsuiting ‘behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet’. Mensen in
Nederland hebben dus enkel recht op vrijheid van meningsuiting wanneer dit niet in strijd is
met andere wetten. Vrijheid van meningsuiting is vastgelegd in Artikel 7 van de Nederlandse
Grondwet.
Het is belangrijk dat kinderen weten wat er wel en niet mag in het land waar zij in opgroeien.
Het bespreken dat er een wet is tegen discriminatie en dat er bepaalde straffen zijn
vastgelegd benadrukt de ernst van discriminatie. In het lesmateriaal zal hier aandacht aan
worden besteed.
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1.8 Samenvatting
Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van
kenmerken die er niet toe doen. In het lesmateriaal wordt het begrip discriminatie duidelijk
uitgelegd zodat misverstanden voorkomen worden.
Discrimineren gebeurt niet altijd bewust. Iedereen maakt gebruik van stereotypen en
vooroordelen, deze kunnen leiden tot discriminatie maar zijn zelf geen vorm van
discriminatie. De kenmerken waar het vaakst op gediscrimineerd wordt zijn: godsdienst,
geslacht, huidskleur, handicap en seksuele gerichtheid. In het lesmateriaal wordt er aan
deze vijf kenmerken aandacht besteed. Andere kenmerken worden in het lesmateriaal buiten
beschouwing gelaten omdat deze verder van de belevingswereld van kinderen uit groep 5 en
6 van de basisschool af staan.
Discriminatie is het gevolg van verschillende factoren. De genen, de omgeving en de eigen
keuzes van een individu hebben allemaal invloed op (discriminerend) gedrag. In de genen
liggen de mogelijkheden vast maar de omgeving bepaalt welke en in hoeverre deze
ontwikkeld worden. De omgeving ofwel externe factoren zijn dus doorslaggevend bij het
ontwikkelen van discriminerend gedrag. Daarnaast kunnen opvoeders en onderwijzers geen
invloed uitoefenen op de genen en daarom moeten zij zich bij het bestrijden en voorkomen
van discriminatie richten op de omgeving en de eigen keuzes van het kind. Belangrijk hierbij
is dat volwassenen het goede voorbeeld geven omdat aangetoond is dat kinderen het
gedrag van anderen observeren en imiteren.
Er zijn veel verschillende redenen waarom er gediscrimineerd wordt: angst voor het
onbekende, verschillen in cultuur of normen en waarden, onbegrip, disacceptatie, geldzaken,
familie, vrienden en het afschuiven van schuld op anderen. In het lesmateriaal komen een
aantal mogelijke redenen om te discrimineren aan bod. Hierbij zal de nadruk liggen op het
weerleggen van deze redenen. Er is namelijk nooit een goede reden om te discrimineren.
De gevolgen van discriminatie zijn moeilijk te onderzoeken. Iedereen is anders en de
gevolgen kunnen dan ook per persoon verschillend zijn. Het is wel aangetoond dat
discriminatie negatieve gevolgen kan hebben voor je gezondheid, het aangaan en
onderhouden van relaties, je zelfstandigheid en je zelfvertrouwen. Gevolgen van
discriminatie zijn er niet alleen voor het individu maar ook voor de maatschappij.
Werkeloosheid, belemmering van integratie en radicaliserende groepen zijn serieuze
gevolgen die aantonen dat discriminatie echt een probleem is.
Dat discriminatie een serieus maatschappelijk probleem is wordt bevestigd door het feit dat
discriminatie in Nederland verboden en strafbaar is. In het lesmateriaal komen mogelijke
gevolgen van discriminatie aan bod. Er wordt ook aandacht besteed aan het feit dat
discriminatie in Nederland niet toegestaan en strafbaar is.
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2. Sociale psychologie
Discriminatie betreft het (a)sociale gedrag van mensen. Bij het bestrijden en voorkomen van
discriminatie is het de bedoeling dat bepaald gedrag van mensen positief verandert. Om
gedrag te kunnen veranderen moet er onder andere kennis zijn van de mogelijke oorzaken
van dat gedrag.
In het vorige hoofdstuk zijn er mogelijke oorzaken van discriminatie aan bod gekomen. In dit
hoofdstuk bekijken we vanuit de sociale psychologie naar de invloed die mensen op elkaars
gedachten, gevoelens en gedragingen hebben. Deze informatie geeft ons een beeld over de
oorzaak van bepaalde gedachten, gevoelens en gedragingen in verband met discriminatie.
Daarnaast zal er aandacht besteed worden aan hoe mensen invloed uit kunnen oefenen op
elkaars gedachten, gevoelens en gedragingen met het doel discriminatie te bestrijden en
voorkomen.
Mensen hebben ongekend veel invloed op elkaar en aangezien we in het vorige hoofdstuk
tot de conclusie zijn gekomen dat de ontwikkeling van discriminerend gedrag voornamelijk
beïnvloed wordt door de omgeving, is het voor dit onderzoek van belang dat we meer te
weten komen over de invloed die mensen op elkaar (kunnen) hebben op het gebied van
discriminatie.

2.1 Oriëntatie op de sociale psychologie
Mensen zijn sociale wezens en worden continu door elkaar beïnvloed. Mensen kunnen
elkaar bewust, onbewust, opzettelijk of onopzettelijk beïnvloeden. Reclame is een voorbeeld
van opzettelijke en bewuste beïnvloeding. Reclame wordt gemaakt met de intentie het
koopgedrag van mensen te beïnvloeden.
De aanwezigheid van familie of vrienden kan een voorbeeld zijn van onopzettelijke en
onbewuste beïnvloeding. Zij willen jouw gedrag niet bewust beïnvloeden maar doen dit toch.
De meeste mensen passen hun gedrag aan hun omgeving aan. De sociale situatie en de
omgeving kunnen zo machtig zijn dat ze op bijna iedereen een dramatisch effect kunnen
hebben.74
Om duidelijkheid te scheppen over het onderwerp van dit hoofdstuk en de relatie ervan met
discriminatie zal nu eerst de definitie van sociale psychologie gegeven worden.
Sociale psychologie

‘De wetenschappelijke studie naar de manier waarop
gedachten, gevoelens en gedragingen van mensen worden
beïnvloed door de werkelijke of imaginaire aanwezigheid van
andere mensen.´75

Deze definitie geeft aan dat het bij sociale psychologie om informatie gaat die aan de hand
van wetenschappelijke studies is gewonnen. In dit hoofdstuk zal dus voornamelijk informatie
aan bod komen die door middel van onderzoek bewezen is.
De kennis over de invloed die mensen op elkaar (kunnen) hebben is voor dit onderzoek zeer
belangrijk. De invloed die mensen bewust, onbewust, opzettelijk of onopzettelijk op elkaar
hebben met betrekking tot discriminerend gedrag speelt in dit hoofdstuk de hoofdrol. Er
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wordt zowel naar de oorzaken van discriminerend gedrag gekeken als naar de
mogelijkheden om dit gedrag te voorkomen en veranderen.

2.2 Automatische processen
In deze paragraaf gaat het over de invloed die automatische processen hebben bij het
vormen van een beeld, indruk en oordeel van en over anderen. Daarbij kijken we
voornamelijk naar hoe stereotypen en vooroordelen ontstaan. Wanneer we niet weten
waarom en hoe stereotypen en vooroordelen ontstaan kunnen we er ook niets aan doen om
dit in de toekomst te veranderen.

2.2.1 Mentale schema’s
Mensen denken continu na, dit gaat voornamelijk automatisch. Slechts een klein deel van
het menselijk denken gebeurt geconcentreerd. Geconcentreerd denken wordt bewust,
opzettelijk en uit vrije wil gedaan. Mensen kunnen deze manier van denken aan en uitzetten
wanneer ze willen. Bij geconcentreerd denken ben je je volledig bewust van wat je denkt en
kun je slechts over één ding tegelijk nadenken. Als mensen mentaal afwezig of niet
gemotiveerd zijn is geconcentreerd denken lastig omdat hier een bepaalde inspanning voor
vereist is.76
Bijna alles wat een mens doet en denkt gaat automatisch. Automatisch denken gebeurt
onbewust, onopzettelijk, onwillekeurig en zonder enige inspanning. Wanneer er een bal op je
af komt probeer je hem te vangen of te ontwijken, je denkt hier niet eerst over na. Bij het
automatisch denken worden opgeslagen kennis, herinneringen en ervaringen gebruikt om
het denken en de manier van handelen in nieuwe situaties te bepalen.77
Bij het automatisch denken plaatsen we onze nieuwe kennis in al bestaande schema’s. Deze
schema’s worden gebruikt om kennis en informatie over de sociale wereld te organiseren
rond thema’s of onderwerpen. Ze beïnvloeden de informatie die we opmerken,
waarover we nadenken en die we ons herinneren. Ze bevatten de basiskennis
en de indrukken die we gebruiken om wat we over de sociale wereld weten te
organiseren en ze helpen nieuwe situaties te interpreteren.78
Wanneer je iemand ontmoet vorm je onbewust binnen enkele
seconden een beeld en een oordeel over hem. Dit beeld wordt
gevormd naar aanleiding van de eerder opgeslagen kennis in je
mentale schema’s. Als schema’s worden toegepast op leden van
een sociale groep zoals geslacht of ras, worden ze over aangeduid
met de term stereotypen.79
Stereotypen kunnen dus snel en onbewust worden toegepast bij het zien/
ontmoeten van mensen. Onderzoeken hebben aangetoond dat de kennis van een
stereotype, die opgeslagen ligt in je mentale schema’s, de gedachten en gedragingen van
mensen sterk kan beïnvloeden.
In een onderzoek werden foto’s vertoond van jonge mannen in een realistische setting (in het
park, op het station, op straat). De helft van de mannen had een donkere huidskleur, de
andere helft een lichte. In elke groep had de helft van de mannen een pistool in de hand en
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de andere helft een niet- bedreigend voorwerp (een telefoon, camera of portemonnee). De
proefpersonen moesten een videospel spelen met deze foto’s. Men moest de knop met
‘schiet’ indrukken als de man op de foto een pistool vasthield en ‘niet schieten’ als er geen
pistool was. Ze hadden per foto een aantal seconden bedenktijd. Het resultaat van dit
onderzoek was dat de proefpersonen vooral tot schieten geneigd waren als de mensen op
de foto’s een donkere huidskleur hadden, ongeacht of ze wel of geen pistool vasthielden.80
Bovenstaand beschreven onderzoek toont aan dat kennis van een stereotype veel invloed
kan hebben op het gedrag en het handelen van een persoon. Enkel de kennis van een
stereotype is al genoeg, je hoeft niet bewust bevooroordeeld te zijn om mensen
ongelijkwaardig te behandelen.
In 1999 is in Amerika een onschuldige man met een donkere huidskleur onterecht
doodgeschoten door vier blanke agenten. Zij dachten dat de man een wapen uit zijn jaszak
wilde pakken, het was echter zijn identiteitsbewijs. In Cincinnati zijn in zes jaar tijd vijftien
Afro-Amerikanen doodgeschoten door de politie maar in diezelfde periode geen enkele
blanke.81 Niet van alle betrokken agenten is de huidskleur bekend. Of het nu om donkere of
blanke agenten gaat maakt in mijn ogen niet uit. Het feit dat er mensen onterecht worden
neergeschoten is schokkend, met name wanneer dit verband heeft met de huidskleur van de
slachtoffers.
Onze mentale schema’s zijn onmisbaar omdat ze ons helpen de wereld te organiseren en te
begrijpen. Ze hebben invloed op wat we waarnemen, hoe we dingen interpreteren en wat we
ons herinneren.82 Zonder schema’s zouden we elke situatie blanco moeten beginnen.
Wanneer er bijvoorbeeld niets in je geheugen ligt opgeslagen omtrent de werking en functie
van een fiets zal je niet zomaar op je fiets kunnen stappen en wegrijden.
Mentale schema’s zijn erg handig en onmisbaar maar er zit ook een keerzijde aan. Ze
zorgen er namelijk voor dat we een situatie niet meer geheel objectief kunnen bekijken. Alles
wat we doen en denken vloeit voort uit onze opgeslagen kennis, herinneringen en
ervaringen. We zijn dus in iedere situatie (onbewust) bevooroordeeld.
Vooroordelen worden mede veroorzaakt door de informatie die in de mentale schema’s
opgeslagen ligt. Aan het ontstaan van vooroordelen kunnen we dus weinig veranderen. Aan
het gebruik van vooroordelen is wel wat doen. We kunnen het bewustzijn met betrekking tot
deze automatische processen vergroten. Wanneer mensen zich meer bewust zijn van hun
automatische denken en handelen kunnen ze zich bewust worden van onrechtvaardigheden
en deze voorkomen of achteraf rechtzetten. ‘Beter voorkomen dan genezen’ maar je kunt het
ook ‘beter laat dan nooit’ rechtzetten.
Er is aangetoond dat schema’s ook herinneringen kunnen opvullen met onjuiste informatie.
Bij een onderzoek werden twee verschillende versies van een verhaal verspreid.
Deelnemers aan het onderzoek kregen één versie van het verhaal te lezen over een vrouw
‘Barbara’ en haar relatie met man ‘Jack’. De eerste versie van het verhaal eindigde met een
huwelijksaanzoek van Jack en de tweede versie eindigde met verkrachting. Twee weken na
het lezen van één van de versies werd er bij de proefpersonen een geheugentest afgenomen
waarin verschillende feiten uit het verhaal aan bod kwamen.
De proefpersonen moesten per feit aangeven of het wel of niet in het verhaal was
voorgekomen. Bij de eerste versie werden de feiten ‘Jack wilde Barbara aan ouders
voorstellen’ en ‘Jack gaf Barbara een dozijn rozen’ bij meer dan de helft van de
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proefpersonen onterecht herinnerd. Bij de tweede versie waren dit ‘Jack dronk graag alcohol’
en ‘Jack was niet geliefd bij vrouwen’. De mentale schema’s van de proefpersonen vulden de
herinneringen aan met bijpassende informatie. De schema’s verbonden trouwen aan het
voorstellen aan ouders en een verkrachting aan alcoholmisbruik.83
Bovenstaand onderzoek toont aan dat herinneringen beïnvloed kunnen zijn door onze
mentale schema’s. Een herinnering van iets wat nooit heeft plaatsgevonden maar wat wel
had kunnen plaatsvinden kan gevaarlijk zijn. Als we niet meer op onze herinneringen kunnen
vertrouwen, op wat dan nog wel?

2.2.2 Informatiebronnen
Non-verbale communicatie is een belangrijke informatiebron. Het is een manier waarop
mensen opzettelijk of onopzettelijk kunnen communiceren zonder woorden. Stemgeluiden,
gelaatsuitdrukkingen, gebaren, aanrakingen, lichaamshouding en –bewegingen behoren
allemaal tot non-verbale communicatie.84
Het uitdrukken van emoties, uitdragen van attitudes, bekendmaken van persoonlijkheidstrekken en het vereenvoudigen van gesproken taal zijn de belangrijkste non-verbale
mogelijkheden. Uit vele onderzoeken is gebleken dat mensen non-verbale communicatie
nauwkeurig kunnen volgen.85
Het nadeel aan non-verbale uitdrukkingen is dat ze onderdrukt kunnen worden. Niet
iedereen laat bijvoorbeeld zijn verdriet of boosheid zien. Dit kan verband hebben met
iemands achtergrond of cultuur. In sommige culturen wordt bijvoorbeeld oogcontact
vermeden en in andere culturen worden mannen ontmoedigd om verdriet of tranen in het
openbaar te tonen.
Gevoelens en andere non-verbale uitdrukkingen kunnen worden onderdrukt en vervormd,
hierdoor kunnen signalen verkeerd worden geïnterpreteerd en kan een verkeerde indruk
worden gevormd.86
Non-verbale communicatie is niet de enige informatiebron die mensen gebruiken bij het
vormen van indrukken en oordelen. In de vorige paragraaf ging het onder andere over de
mentale schema’s die herinneringen kunnen aanvullen met incorrecte informatie. Bij het
vormen van indrukken en oordelen worden ook weer de mentale schema’s gebruikt om lege
plekken in te vullen.87
Iemand die jou bijvoorbeeld vriendelijk de weg wijst zal ook andere positieve eigenschappen
toegewezen krijgen terwijl hij deze misschien helemaal niet bezit. Je mentale schema’s
vullen het beeld aan dat je van een persoon hebt gevormd. Dit kan ertoe leiden dat je een
onjuist beeld van een persoon hebt.
Wanneer je bijvoorbeeld iemand ziet lopen met een trui van het merk ‘Lonsdale’ kun je
allerlei negatieve karaktereigenschappen aan die persoon toekennen terwijl je hem verder
niet kent. Het is dus belangrijk dat je nagaat of hetgeen wat je over een persoon denkt wel
overeenkomt met de werkelijkheid.
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Naast het toekennen van eigenschappen kunnen ook mogelijke motieven en oorzaken
ingevuld worden door onze mentale schema’s.88 Over een zwerver op straat kunnen mensen
denken dat hij ‘te lui is om te werken’ of dat hij ‘het er zelf wel naar gemaakt zal hebben’.
Onze schema’s geven ons deze informatie, ongeacht of deze informatie juist is. Deze
informatie kan voortkomen uit de kennis, herinneringen of ervaringen die opgeslagen liggen
in mentale schema’s. Je kunt dus zonder ook maar iets van iemand af te weten een positief
of negatief beeld van hem ontwikkelen.
De nauwkeurigheid van de indrukken die mensen van elkaar hebben is voornamelijk
afhankelijk van hoe goed mensen elkaar kennen. Wanneer je elkaar goed kent zijn er weinig
‘lege plekken’ die ingevuld moeten worden door de mentale schema’s. Wanneer je iemand
niet zo goed kent wordt de indruk die je van een persoon hebt voornamelijk bepaald door de
informatie uit mentale schema’s. Deze informatie is niet betrouwbaar omdat deze vaak
gebaseerd is op stereotypen en eigen interpretaties en gevolgtrekkingen. Bij het vormen van
een oordeel of indruk moet je je dus afvragen of je dit baseert op subjectieve of objectieve
gegevens. Het is niet erg om een subjectief oordeel te hebben over een persoon zolang je er
zelf maar bewust van bent dat het een subjectief beeld is.

2.3 Agressie, stereotypen en vooroordelen
In het eerste hoofdstuk zijn de onderwerpen agressie, vooroordelen en stereotypen al kort
aan bod gekomen. In deze paragraaf kijken we opnieuw naar deze onderwerpen maar dan
vanuit de sociale psychologie. We richten ons nu op de invloed die mensen op elkaar
hebben omtrent deze onderwerpen. Daarnaast kijken we naar relevante informatie die uit
onderzoeken is voortgekomen.

2.3.1 Agressie
Discriminatie kan een vorm van agressie zijn wanneer er met opzet emotionele, psychische
of fysieke schade wordt toegebracht vanwege kenmerken die er niet toe zouden moeten
doen. In het vorige hoofdstuk is er aandacht besteed aan de vraag of agressie en
discriminatie aangeboren of aangeleerd zijn. De conclusie was dat zowel de omgeving als de
genen een belangrijke rol spelen. Ieder mens heeft agressie in zich, dit is een aangeboren
instinct. De omgeving is bepalend voor de ontwikkeling van deze aanleg. De manier waarop
en de mate waarin agressie geuit wordt is onder andere afhankelijk van hetgeen dat
aangeleerd wordt en van de situatie waarin men zich op dat moment bevindt.89
Uit een onderzoek dat in 2006 gedaan is, is gebleken dat Nederlandse basisschoolkinderen
gemiddeld twee uur per dag televisie kijken. Tientallen andere onderzoeken hebben
uitgewezen dat 58 procent van alle tv-programma’s geweld bevat en dat in 78 procent
daarvan geen spoor te vinden is van berouw, kritiek of bestraffing van dat geweld. 40 procent
van de gewelddadige incidenten op televisie wordt gepleegd door een held of een ander
aantrekkelijk rolmodel. Uit een langetermijnonderzoek is gebleken dat hoe meer geweld
individuen als kind op tv zien, hoe meer geweld ze later als tieners en jong volwassenen
zullen gebruiken.90
Wie had gedacht, dat het aantal uur televisiekijken per dag in relatie staat met de mate van
het agressieve gedrag dat op latere leeftijd getoond wordt. Onderwijzers en opvoeders
hebben geen invloed op wat er op televisie te zien is maar ze kunnen wel het kijkgedrag van
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kinderen beïnvloeden. Opvoeders en ouders kunnen aanbevelen/ bepalen welke
programma’s het kind te zien krijgt en hoeveel tijd het kind per dag televisie mag kijken.
´Een aantal jaren geleden bestudeerde David Phillips het aantal moorden dat per dag in de
Verenigde Staten werd gepleegd en ontdekte dat het aantal bijna altijd toenam in de week na
een belangrijke bokswedstrijd. Hoe meer publiciteit er bovendien aan de wedstrijd werd
gegeven, hoe groter de toename van het aantal moorden. En wat nog opvallender was: het
ras van de verliezers was gerelateerd aan het ras van de moordslachtoffers na het gevecht:
als er een blanke bokser verloor, was er sprake van moorden op blanke mannen maar niet
op zwarte mannen. Verloor er een zwarte bokser, dan was er sprake van een toename van
moorden op zwarte mannen maar niet op blanke mannen. De resultaten van Phillips zijn veel
te consistent om ze als stom toeval af te doen. Bovendien worden ze duidelijk bevestigd door
een meta-analyse waaruit blijkt dat er in een heleboel verschillende leeftijdsgroepen een
betrouwbare relatie bestaat tussen het kijken naar geweld op tv en het antisociale gedrag
van de kijker.’91
De media blijkt veel invloed te hebben op het gedrag van mensen. De media krijgt hier de rol
van ‘dader’ toebedeeld maar dit is naar mijn idee niet terecht. Kinderen en volwassenen
observeren en imiteren het gedrag van anderen. Of dit gedrag nu in de media of in de directe
omgeving waar te nemen is maakt geen verschil. Het observeren van bepaald gedrag kan
leiden tot het kopiëren en overnemen van dat gedrag. Kinderen die per dag twee uur lang
aan negatief gedrag worden blootgesteld zullen eerder soortgelijk gedrag vertonen dan
kinderen die niet met dit soort negatief gedrag worden geconfronteerd.
Agressief gedrag kan gelukkig op verschillende manieren worden ingeperkt. Het ontwikkelen
van empathie, het imiteren van niet- agressief gedrag, het leren praten over de redenen van
je woede/ frustraties, het trainen van niet-gewelddadige oplossingen en het aanleren van
communicatievaardigheden zijn effectieve middelen om agressie tegen te gaan en hier kan
onder andere op (basis)scholen aandacht aan besteed worden.92

2.3.2 Stereotypen
Een stereotype is een subjectief beeld van een groep mensen. Hierbij worden identieke
eigenschappen toegeschreven aan alle leden van de groep waarbij geen erkenning is voor
de vele verschillen tussen de leden.
Stereotypen zijn niet persoonsgebonden, vaak heeft een grote groep
mensen eenzelfde stereotiepe beeld. Als ik vraag in welk land de man op
de afbeelding hiernaast thuishoort zal bijna iedereen hetzelfde antwoord
geven. Het stokbrood, de baret, de snor, de wijn en druiven passen
allemaal bij ons stereotiepe beeld van een Fransman.
Stereotypen zijn meestal niet positief of negatief van aard. Ze worden puur
gebruikt om de wereld om ons heen te ordenen en te vereenvoudigen.
Stereotypen spelen een belangrijke rol in de mentale schema’s die mensen
gebruiken om alle informatie, kennis en ervaringen te ordenen. In feite
plaatsen we informatie in hokjes en hier hoort ook informatie over de
uiterlijke kenmerken en verschillende karaktereigenschappen van mensen bij.
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Hoewel stereotypen over het algemeen niet negatief zijn kunnen ze dit wel worden. Wanneer
je in een stereotype gaat geloven en daarbij alle individuele verschillen negeert kan dit
(onopzettelijk) gevolgen hebben voor je houding, opvattingen en gedrag naar anderen toe.
Een bekend stereotiepe opvatting is bijvoorbeeld dat meisjes niet zo goed in wiskunde zijn.
Uit verscheidene onderzoeken is gebleken dat dit soort stereotiepe opvattingen veel invloed
kunnen hebben op het gedrag, de houding en zelfwaardering van de slachtoffers. Zo is uit
een onderzoek gebleken dat dochters van ouders die in de stereotiepe opvatting geloven dat
meisjes niet goed zijn in wiskunde, zichzelf onderschatten. Doordat deze meisjes zichzelf
onderschatten in wiskunde zijn hun prestaties op dit gebied ook lager dan dat ze werkelijk
zouden kunnen zijn. De dochters van ouders die deze stereotype opvatting niet aanhangen
onderschatten zichzelf niet.93
Bovenstaande geldt niet alleen voor stereotypen. Wanneer je in een vooroordeel, stereotype,
bepaalde opvatting of mening gelooft kun je dit overbrengen naar anderen toe waardoor dit
werkelijkheid kan worden. Wanneer je als leerkracht lage verwachtingen hebt van een
leerling is de kans groot dat deze leerling bij die betreffende leerkracht niet boven deze
(onterechte) verwachtingen uit zal komen. Dit fenomeen wordt ook wel self-fulfilling prophecy
genoemd.94
Self- fulfilling prophecy

‘Situatie waarbij mensen (1) een verwachting hebben over hoe
iemand is, die (2) van invloed is op de manier waarop ze zich
tegenover die persoon gedragen, waardoor (3) die persoon zich
consistent met deze verwachtingen gaat gedragen, waardoor
hun verwachting uitkomt.’95

Het is moeilijk om stereotypen te veranderen omdat deze door veel mensen gehanteerd
worden en met regelmaat ook in de media gebruikt worden. Onderzoekers hebben ontdekt
dat de meeste mensen die met een of twee voorbeelden worden geconfronteerd die hun
bepaalde stereotype lijken te weerleggen, hun algemene opvatting niet veranderen. Deze
ontkrachtende voorbeelden worden dan gezien als ‘de uitzondering die de regel bevestigt’.
Als mensen echter met vele voorbeelden worden geconfronteerd die tegenstrijdig zijn met
hun stereotiepe opvattingen kunnen deze opvattingen geleidelijk wel bijgesteld worden.96 Uit
andere onderzoeken blijkt dat regelmatig contact tussen leden van meerderheids- en
minderheidsgroepen vooroordelen en stereotyperingen kan verminderen.97

2.3.3 Vooroordelen
Vooroordelen zijn subjectieve oordelen over een individu of groep mensen. Het zijn oordelen
die op een gebrek aan kennis of afkeer gebaseerd zijn. In deze paragraaf gaan we dieper in
op het ontstaan van vooroordelen en de mogelijkheden om vooroordelen te veranderen en
bestrijden.
Verscheidene onderzoeken hebben aangetoond dat vooroordelen aan te leren zijn. Ouders
hebben veel invloed op de vooroordelen en clichés die hun kinderen van hen overnemen.
Jonge kinderen gaan er vaak van uit dat wat hun ouders zeggen de absolute waarheid is. De
normen en waarden van ouders, het gebruik van vooroordelen en stereotypen en zelfs
vormen van discriminatie kunnen automatisch door kinderen worden overgenomen.98
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Hoewel kinderen meestal de opvattingen en normen en waarden van hun ouders overnemen
is dit niet altijd het geval. Onderzoek toonde aan dat de kans dat kinderen de vooroordelen
van hun ouders overnemen minder groot is wanneer de ouders veel of extreme vooroordelen
hebben. De normen en waarden binnen de cultuur en maatschappij waar het kind in opgroeit
hebben dan op lange termijn meer invloed dan de extreme vooroordelen van hun ouders en
opvoeders.99
Eerder in dit hoofdstuk zijn de mentale schema’s van mensen al aan bod gekomen. In deze
schema’s liggen kennis, informatie en ervaringen opgeslagen die er mede voor zorgen dat
we in nieuwe situaties bevooroordeeld zijn. Deze schema’s categoriseren en ordenen alle
nieuwe informatie, kennis en ervaringen die we opdoen. Bij een nieuwe situatie gebruiken we
die informatie opnieuw en dit kan onder andere leiden tot vooroordelen of een stereotiepe
beeldvorming.100
Vooroordelen kunnen net als stereotypen bepalend zijn voor je attitude tegenover een
individu of groep mensen. Ze kunnen onopzettelijk je emoties, opvattingen, gedachten,
daden en handelingen beïnvloeden.101 Als je bijvoorbeeld kennis hebt van het vooroordeel
dat Marokkaanse jongeren criminelen zijn kun je (on)opzettelijk Marokkaanse jongeren
vermijden, negeren, andere negatieve eigenschappen toekennen of discrimineren. Pas
wanneer je je bewust bent van je vooroordelen kun je deze onjuiste informatie negeren of
weerleggen.102
Vooroordelen kunnen bij het slachtoffer zijn gevoel van eigenwaarde aantasten.103 Je
eigenwaarde en zelfwaardering zijn ontzettend belangrijk omdat ze bepalend zijn voor je
gedrag, wie je bent en wie je wordt. Iemand met weinig zelfwaardering zal niet tevreden over
zichzelf zijn, zich hierdoor ongelukkig voelen en daardoor ook minder snel succesvol zijn (zie
de cyclus van mislukkingen op p.19).104
Vooroordelen kunnen veranderd en verminderd worden. Het is bewezen dat herhaald
contact met leden van de betreffende groep vooroordelen en stereotypen kunnen
veranderen. Niet ieder contact leidt echter tot hetzelfde resultaat. Wanneer er sprake is van
gelijkwaardig contact tussen meerderheids- en minderheidsgroepen kunnen vooroordelen
verminderd worden. Belangrijk is hierbij dat er samen aan een gemeenschappelijk doel
gewerkt wordt.105 Wanneer er geen sprake is van gelijkwaardigheid is het onwaarschijnlijk
dat vooroordelen verminderd worden.
De volgende factoren zijn bevorderlijk voor het verminderen van vooroordelen, stereotypen
en discriminatie:106
- Wederzijdse afhankelijkheid
- Een gemeenschappelijk doel
- Een gelijkwaardige status
- Informeel, inter-persoonlijk contact
- Verschillende contacten
- Sociale gelijkheidsnormen
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In 1971 werd voor het eerst het Jigsaw-model getest in de basisschool waarin bovenstaande
factoren centraal stonden.
Jigsaw-model

‘Een klassenopzet die is bedoeld om vooroordelen weg te nemen en
de zelfwaardering van kinderen te vergroten door hen in kleine,
gedesegregeerde groepen te plaatsen en elk kind voor het leren van
het lesmateriaal en het behalen van goede prestaties afhankelijk te
maken van de andere kinderen in de groep.’107

Na het Jigsaw-model hebben verscheidene deskundigen soortgelijke coöperatieve
technieken en werkvormen voor de basisschool ontwikkeld waarin onder andere wederzijdse
afhankelijkheid en het hebben van een gemeenschappelijk doel centraal staan. Veel
onderwijskundigen beschouwen coöperatief leren als één van de meest effectieve manieren
om de verstandhouding tussen leerlingen te verbeteren, empathie te ontwikkelen en het
lesgeven te verbeteren.108

2.4 Attitudes en gedrag beïnvloeden
Bij het vergroten van het bewustzijn van discriminatie willen we discriminatie voorkomen en
bestrijden. Bepaald gedrag willen we dus beïnvloeden en veranderen. Hieronder staan vier
beïnvloedingsstrategieën die gebruikt kunnen worden om gedrag te veranderen.
Vergelijking

Sympathie
Autoriteit

Wederkerigheid

Je vergelijkt jezelf met anderen en past je gedrag daaraan aan. Als je
bijvoorbeeld voor het eerst in een café komt pas je je gedrag aan aan
de mensen om je heen.
Het is logisch dat je meer moeite doet voor mensen die je aardig vindt.
Kinderen kun je verplichten bepaald gedrag te vertonen door er straf
tegenover te zetten. Een probleem hierbij is dat volwassen mensen de
keuze hebben om te doen wat ze zelf willen. Je kunt bevelen of
smeken of ze hun gedrag willen veranderen maar dit is geen garantie
dat ze dit ook zullen doen.
Wanneer iemand iets voor jou heeft gedaan zijn de meeste mensen
geneigd iets vriendelijks terug te doen.

Het probleem bij bovenstaande strategieën is dat zij het gedrag slechts voor een korte tijd
beïnvloeden. Ons doel is dat het discriminerende gedrag volledig verdwijnt. Het gewenste
gedrag moet dan eigen gemaakt worden en niet alleen getoond worden wanneer er
bijvoorbeeld een autoritair persoon aanwezig is. Voordat het gedrag kan veranderen dient
eerst de attitude aangepast te worden. Je attitude bepaalt je gedrag. Vanuit de sociale
psychologie beweert men dat alle attitudes over ieder onderwerp beïnvloed kunnen worden
door wat andere mensen zeggen of doen.109 Als dit werkelijkheid is, is discriminerend gedrag
te beïnvloeden, te veranderen en te bestrijden.
Wanneer je gedrag in conflict is met je zelfbeeld of attitude is de kans groot dat je dit gedrag
spoedig aanpast.110 De meeste mensen hebben een positief zelfbeeld. Zo kun je jezelf
bijvoorbeeld aardig, eerlijk en trouw vinden. Wanneer je iets doet wat niet overeenkomt met
dat zelfbeeld en hier geconfronteerd mee wordt zul je gevoelens van schaamte en schuld
ervaren. Deze gevoelens voorkomen een herhaling van dat gedrag.
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Een voorbeeld: Je vindt jezelf sociaal, vriendelijk en behulpzaam. Vandaag komt er op straat
een vrouw naar je toe en je merkt aan haar dat er iets aan de hand is. Zij praat echter geen
Nederlands en je hebt geen idee waar het over gaat. Je bent op dat moment al te laat voor
een afspraak en besluit de vrouw de rug toe te keren en je weg te vervolgen. Doordat deze
actie in strijd is met je zelfbeeld zul je hoogstwaarschijnlijk een schuldgevoel ervaren. De
volgende keer dat je in eenzelfde situatie terecht komt zul je het anders proberen op te
lossen om te voorkomen dat je een negatief gevoel over jezelf krijgt.
Veel mensen kunnen niet goed met schuldgevoelens omgaan en zoeken rechtvaardiging
voor hun gedrag. Voorbeelden van rechtvaardigingen: ‘Ik had haast’, ‘Het was maar
eenmalig’, ‘Een ander zou hetzelfde doen’, enz. Deze rechtvaardiging vermindert de
schuldgevoelens en het (tijdelijke) negatieve zelfbeeld.
Het is dus erg belangrijk dat mensen een goed gevoel krijgen bij gewenst gedrag en een
negatief gevoel bij ongewenst gedrag. Wanneer mensen zich schuldig voelen bij
discriminerend gedrag zullen zij te allen tijde proberen een herhaling van dit gedrag te
voorkomen. Het wenselijke gedrag dat getoond wordt moet dus ook voordelen opleveren
voor de zender.
Naast de verwachtingen die je van jezelf hebt kunnen de verwachtingen van anderen ook
veel invloed hebben op het aanpassen van je attitude. Mensen kunnen hun gedrag
aanpassen aan de groep waar ze graag bij willen horen.111 Wanneer je je gedrag voor een
lange tijd aanpast kan je attitude mee veranderen.112 Dit hangt samen met de verwachtingen
die anderen van jou hebben. Deze verwachtingen hoeven niet altijd uitgesproken te worden.
Wanneer je denkt dat iemand van jou verwacht dat je je op een bepaalde manier gedraagt,
kan dit al genoeg zijn om je gedrag aan deze verwachting aan te passen.113
Het allerbelangrijkst is en blijft dat je zelf het juiste voorbeeld geeft. Kinderen observeren en
imiteren op jonge leeftijd al het gedrag van anderen. Ook in nieuwe of verwarrende situaties
wordt (door zowel volwassenen als kinderen) vaak het gedrag van anderen gekopieerd. 114
Een goed voorbeeld stimuleert het tonen van wenselijk gedrag.

2.5 Samenvatting
De sociale psychologie houdt zich op wetenschappelijk niveau bezig met de invloed die
mensen op elkaars gedachten, gevoelens en gedragingen hebben. Mensen hebben
ongekend veel invloed op elkaar en kunnen elkaar bewust, opzettelijk, onbewust of
onopzettelijk beïnvloeden. Bij het voorkomen en bestrijden van discriminatie willen we het
gedrag van mensen opzettelijk beïnvloeden en veranderen.
Het gedrag, de gevoelens en de gedachten van mensen worden voornamelijk bestuurd door
automatische processen. Kennis, informatie en ervaringen liggen opgeslagen in mentale
schema’s. Deze schema’s zorgen ervoor dat mensen niet bij iedere nieuwe situatie blanco
moeten beginnen. De schema’s zorgen er ook voor dat mensen een nieuwe situatie niet
geheel objectief kunnen bekijken. Automatische processen zijn mede verantwoordelijk voor
het ontstaan van vooroordelen en stereotypen.
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Onze oordelen, beslissingen, interpretaties, handelingen en gedragingen worden sterk
beïnvloed door deze mentale schema’s. Veel dingen gaan automatisch en onopzettelijk. Je
hoeft bijvoorbeeld niet in vooroordelen en stereotypen te geloven om ze te gebruiken en
ernaar te handelen. De kennis van een vooroordeel kan je gedrag automatisch beïnvloeden.
Het is belangrijk dat we ons bewust worden van deze automatische processen zodat we
onrechtvaardigheden kunnen voorkomen of achteraf recht kunnen zetten.
Bij het vormen van een oordeel over of indruk van een persoon gebruiken we verschillende
informatiebronnen. Non-verbale communicatie is een belangrijke informatiebron maar ook
een gevaarlijke. Omdat veel mensen bepaalde emoties willen en kunnen onderdrukken
kunnen non-verbale signalen door anderen verkeerd geïnterpreteerd worden.
Bij het verminderen van vooroordelen, stereotypen en discriminatie is het belangrijk dat er
aandacht wordt besteed aan wederzijdse afhankelijkheid, gelijkwaardigheid en verschillende
contacten. Hier zal tijdens het ontwerpen van het lesmateriaal dan ook rekening mee worden
gehouden. Bij het beïnvloeden van het gedrag of de gedachten van een ander is het
belangrijk dat de persoon in kwestie gemotiveerd is en inziet waarom hij iets moet
veranderen.
Negatieve en positieve verwachtingen kunnen veel invloed op het gedrag, de gedachten en
gevoelens van kinderen en volwassenen hebben. Wanneer je bijvoorbeeld verwacht dat
iemand iets niet kan en jij je naar deze verwachting gedraagt is de kans groot dat de ander
zich aan deze verwachting zal gaan voldoen en in dit geval faalt. Dit wordt ook wel de Selffulfilling prophecy genoemd.
Negatief gedrag in de media en in de werkelijkheid heeft veel invloed op het gedrag van
mensen. Zo blijkt dat de hoeveelheid geweld die kinderen op televisie zien in verband staat
met het agressieve gedrag dat op latere leeftijd vertoond wordt. Het is dus erg belangrijk dat
kinderen goede voorbeelden te zien krijgen zodat ze dit goede gedrag kopiëren.
Het aanleren van sociale vaardigheden kan vroegtijdig de mate van agressief gedrag
terugdringen. In het lesmateriaal dient dus aandacht te worden besteed aan sociale
vaardigheden. Veel onderwijskundigen beschouwen coöperatief leren als één van de meest
effectieve manieren om de verstandhouding tussen leerlingen te verbeteren, empathie te
ontwikkelen en het lesgeven te verbeteren. In het lesmateriaal zullen verschillende
coöperatieve werkvormen aandacht krijgen.
Voordat bepaald gedrag kan veranderen dient eerst iemands attitude aangepast te worden.
Hierbij is het belangrijk dat gewenst gedrag positieve gevolgen heeft voor de zender. De
zender zal dan het gewenst gedrag vaker vertonen en naar mate de tijd verstrijkt zijn attitude
aanpassen.
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3. De sociale ontwikkeling
In dit hoofdstuk kijken we naar aspecten van de persoonlijkheidsontwikkeling en de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen. Deze aspecten bieden inzicht in hoe mensen zichzelf
en anderen zien en beoordelen. Voor het voorkomen en bestrijden van discriminatie is het
onder andere belangrijk dat kinderen een positief beeld van zichzelf en anderen ontwikkelen.

3.1 Oriëntatie op de sociale ontwikkeling
In het vorige hoofdstuk is duidelijk geworden dat mensen veel invloed op elkaar kunnen
hebben. De ontwikkeling van kinderen wordt sterk beïnvloed door de mensen om hen heen.
Het is belangrijk om kennis te hebben van de sociale ontwikkeling omdat deze de manier
betreft waarop mensen met elkaar omgaan en hoe deze omgangsvormen en interacties in
de loop der tijd veranderen. Door de omgang met anderen ontstaat er een zelfbeeld, een
eigen identiteit, een eigen wil en opvattingen over waarden en normen. Hoe iemand in
(sociale) situaties handelt is onder andere afhankelijk van zijn persoonlijkheid.
De sociale ontwikkeling staat dus in verband met de persoonlijkheidsontwikkeling. Iemands
persoonlijkheid bestaat uit:115
- Emoties die hem bevangen
- Normen die hij hanteert
- Motieven die hem drijven
- Houdingen die hij aanneemt
- Opvattingen die hij verdedigt
- Gewoonten die hij volhoudt.

Identiteitsontwikkeling

‘Ontwikkeling die betrekking heeft op stabiliteit en verandering
in de eigenschappen die de ene persoon van de andere
onderscheiden.’116

Sociaal-emotionele
ontwikkeling

‘Ontwikkeling die betrekking heeft op de manier waarop de
interacties van mensen met elkaar en hun sociale relaties in de
loop van hun leven groeien, veranderen en stabiel blijven.’117

Voordat verschillende aspecten uit deze ontwikkelingen belicht worden zal er eerst een
beknopte ontwikkelingsschets gegeven worden.

3.2 Ontwikkelingsschets
Voor dit onderzoek is het niet relevant om een ontwikkelingsschets te geven van geboorte tot
adolescentie omdat het gericht is op kinderen in de leeftijd van acht tot tien jaar. In deze
paragraaf zal kort de sociale ontwikkeling weergegeven van geboorte tot de leeftijd van tien
jaar. Deze ontwikkelingsschets biedt inzicht in de sociale ontwikkeling die kinderen in de
leeftijd van acht tot tien jaar doorlopen hebben. Aan de hand van deze schets kunnen we
vaststellen hoe ver deze kinderen gemiddeld in hun ontwikkeling zijn en wat we van hen
kunnen verwachten op het gebied van de sociale ontwikkeling. Hier zal het lesmateriaal op
afgestemd worden.
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Vanaf de leeftijd van twee jaar breidt de sociale omgeving van het kind zich enorm uit. De
sociale ontwikkeling krijgt in deze periode met name vorm in de omgang met
leeftijdsgenootjes. Kinderen spelen tot aan hun derde jaar voornamelijk alleen en zijn
egocentrisch ingesteld. Na hun derde jaar zullen vriendschappen ontstaan maar het
egocentrische blijft. Kinderen zijn tot ongeveer hun zesde levensjaar niet in staat om elkaar
te begrijpen en accepteren doordat zij niet in staat zijn zich in te leven in een ander. Ze gaan
er van uit dat een ander hetzelfde denkt en voelt als zij. Kleuters zien alleen hun eigen
standpunt en dit maakt het moeilijk om rekening te houden met anderen.118
Vanaf het moment dat kinderen naar school gaan leren zij veel omtrent de bestaande sociale
omgangsregels. De kinderen leren om te gaan met conflicten, regels en afspraken. Het
observeren en imiteren van gedrag (modeling) speelt rond deze leeftijd een grote rol. Dit is
voornamelijk terug te zien in de rollenspellen die de kinderen spelen. Kleuters spelen
bijvoorbeeld ‘vader en moedertje’, ze imiteren hierbij gedrag wat ze thuis hebben
geobserveerd.119 Kinderen imiteren vanaf jonge leeftijd al het gedrag van ouders, vriendjes
en andere mensen. Kinderen leren op deze manier ook de sociale omgangsnormen. Sociale
contacten leren het kind wat (on)gewenst en (on)gepast gedrag is. Het is dus van groot
belang dat contacten met andere kinderen en volwassenen bevorderd worden.120
In de kleuterfase ontwikkelen kinderen al een zelfbeeld. Rond de leeftijd van vijf jaar merken
kinderen steeds meer verschillen en overeenkomsten tussen zichzelf en anderen op.
Kinderen van deze leeftijd kunnen steeds beter benoemen wat ze wel en niet goed kunnen.
Dit zelfbeeld ontwikkelt zich doordat andere kinderen hen informatie geven. Kinderen leren
wie ze zijn door wat anderen tegen ze zeggen en hoe anderen zich tegenover hen
gedragen.121
Vanaf ongeveer het zesde levensjaar gaan kinderen zich met anderen vergelijken en zich
aan elkaar meten. De ontwikkeling van het zelfbeeld en het competentiegevoel is in deze
periode volop aan de gang. Kinderen in deze leeftijd identificeren zich sterk met hun ouders,
verzorgers, leeftijdsgenootjes en oudere kinderen. Het imiteren van gedrag zien we ook in
deze leeftijd veel terug. Kinderen gaan zich hierbij aanpassen aan hun omgeving. Er wordt
veel waarde gehecht aan wat andere kinderen van hem vinden. Vriendschappen nemen een
steeds belangrijkere rol in. De ontwikkeling van sociale vaardigheden is in deze periode
cruciaal.122 Kinderen kunnen zich in deze periode wel in motieven van anderen verplaatsen
maar nog niet in perspectieven van anderen.123
In de leeftijd van negen tot twaalf jaar zijn vriendschappen van groot belang. Vrienden
bieden emotionele steun, waardoor kinderen onder andere beter met stress om kunnen
gaan. Vriendschappen kunnen daarnaast ook helpen voorkomen dat kinderen het doelwit
van agressie worden.124 Ruzie maken en vrede sluiten gebeurt nu meer dan in andere
perioden. In vriendengroepen zijn de verschillende statussen (leider, etc) steeds duidelijker
te herkennen. Vriendschappen zorgen er in deze periode voor dat kinderen een steeds
helderder beeld krijgen van hoe zij door anderen ervaren worden. Sociale omgangsnormen
worden ook voornamelijk door het vele contact met leeftijdsgenootjes aangeleerd.125 In de
omgang met leeftijdsgenootjes doet een kind verscheidene sociale vaardigheden op. Hij leert
voor zichzelf opkomen, leiding geven, onderhandelen, samenwerken, elkaar helpen en
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beschermen, omgaan met conflicten en conflicten oplossen.126 Kinderen vanaf ongeveer tien
jaar kunnen zich in het perspectief en de emoties van een ander verplaatsen.127
Om de sociale ontwikkeling optimaal te stimuleren is het belangrijk om kinderen ruimte te
geven. Het kind moet zelf vorm en richting kunnen geven aan zijn eigen (sociale) leven. Hij
heeft ruimte nodig om zelf keuzes te maken en daarbij zelfstandig en zelfverantwoordelijk te
worden. Sociale contacten zijn bevorderlijk voor het leren inleven in de emoties,
perspectieven en gedachten van een ander.128

3.3 Het zelfbeeld
Het is belangrijk dat we bij het vergroten van het bewustzijn van discriminatie rekening
houden met het zelfbeeld van kinderen, Het zelfbeeld kan sterk bepalend zijn voor iemands
persoonlijkheid en het gedrag dat hij toont. Het zelfbeeld kan positief of negatief zijn.
Kinderen met een negatief zelfbeeld kunnen onder andere verlegen, ongelukkig, onzeker of
faalangstig zijn. Kinderen met een positief zelfbeeld zijn over het algemeen gelukkiger,
proberen nieuwe dingen uit en tonen meer zelfstandigheid.129 Wanneer een kind geen
positief zelfbeeld heeft kan hij zich onzeker, angstig of zelfs agressief gedragen.130
Iedereen heeft een bepaald zelfbeeld. Het zelfbeeld is iemands identiteit en de opvattingen
die hij over zichzelf als persoon heeft. Je zelfbeeld bestaat uit verschillende aspecten: 131
Sociale zelfbeeld

Het sociale zelfbeeld wordt bepaald door wat anderen van jou
vinden. Hierbij speelt ook je etniciteit en culturele afkomst een
grote rol.

Emotionele zelfbeeld

Het emotionele zelfbeeld is afhankelijk van je emoties. Ben je een
gelukkig persoon?

Cognitieve zelfbeeld

Dit zelfbeeld wordt bepaald door de prestaties die je behaald en
de waarde die je daar aan hecht.

Fysieke zelfbeeld

Dit zelfbeeld is afhankelijk van wat anderen van jouw uiterlijk
vinden en hoe jij daar zelf over denkt.

Materiële zelfbeeld

Je materiële zelfbeeld betreft de bezittingen die je hebt en de
waarde die je daar aan hecht.

Het zelfbeeld van een kind kan positief of negatief zijn. Zoals aan het begin van deze
paragraaf al duidelijk werd gemaakt is het belangrijk dat een kind een positief zelfbeeld heeft.
Een positief zelfbeeld is bevorderlijk voor de weerbaarheid van kinderen. We bedoelen
hiermee dat het kind op durft te komen voor zichzelf. Dit is erg belangrijk wanneer het kind
gediscrimineerd wordt. Kinderen die weerbaar zijn zijn minder afhankelijk van het oordeel
van anderen en hebben de moed om voor hun eigen mening uit te komen, initiatief te tonen
en nieuwe dingen uit te proberen. Een positief zelfbeeld is dus belangrijk voor het
zelfvertrouwen en het welbevinden van kinderen, daarnaast is het ook bevorderlijk voor hun
schoolprestaties.132
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Cyclus van succes

133

Daadwerkelijk succes
Meer
inspanning

Sterk gevoel van eigenwaarde

Minder
angst

Hoge verwachtingen over prestaties

Kinderen vergelijken zich continu met anderen en vormen op basis daarvan een mening over
zichzelf en hun prestaties.134 Om het zelfbeeld van een kind in de leeftijd van acht tot tien
jaar positief te beïnvloeden moeten de kwaliteiten van het kind benadrukt worden. Het is vrij
logisch dat een kind geen positief zelfbeeld ontwikkelt wanneer enkel zijn zwakten en
negatieve eigenschappen benoemd worden. Hoewel dit vanzelfsprekend is wordt er in de
werkelijkheid over het algemeen meer aandacht besteed aan het benoemen van negatief
gedrag dan aan het geven van complimenten. Dit komt doordat ongewenst gedrag meer
opvalt. Een kind dat zich voorbeeldig gedraagt valt minder op dan een kind dat continu
brutaal is. Je besteedt dan meer negatieve aandacht aan het brutale kind dan dat je
positieve aandacht aan het voorbeeldige kind schenkt. Voor beide kinderen geldt dat ze
positieve aandacht nodig hebben om een positief zelfbeeld te ontwikkelen en te behouden.
Kinderen die een negatief zelfbeeld ontwikkelen kunnen in een cyclus van mislukkingen
raken.
Cyclus van mislukkingen

135

Daadwerkelijke mislukking

Zwak gevoel van eigenwaarde

Minder
inspanning

Grote
angst

Lage verwachtingen over prestaties

Het is belangrijk dat kinderen geen negatief zelfbeeld ontwikkelen en niet in een cyclus van
mislukkingen terecht te komen. Naast positieve aandacht is het erg belangrijk dat er
vertrouwen in het kind getoond wordt. Dit vertrouwen stimuleert de zelfstandigheid en de
moed van het kind om zelf dingen te ondernemen.136 Wanneer een ander vertrouwen toont is
het voor het kind makkelijker om ook vertrouwen in zichzelf te hebben en dit gevoel van
zelfvertrouwen stimuleert de ontwikkeling van een positief zelfbeeld.
Soms ligt de oorzaak van een negatief zelfbeeld bij de cultuur en maatschappij waarin een
kind opgroeit. De ‘Clark and Clark Doll- Test’ toonde rond 1940 aan dat rassenscheiding
onherstelbare psychische schade aanbracht aan het zelfbeeld en de eigenwaarde van AfroAmerikaanse kinderen. Bij dit onderzoek kregen Afro- Amerikaanse kinderen poppen met
verschillende huidskleuren aangeboden. De kinderen werden vervolgens ondervraagd en
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moesten bij iedere vraag één pop uitkiezen. Voorbeeldvragen: ‘Met welke pop zou je willen
spelen?’, ‘Welke pop is lief?’, ‘Welke pop is lelijk?’, ‘Welke pop heeft de mooiste kleur?’.
De meerderheid van de kinderen verbond de positieve eigenschappen aan de witte pop en
de negatieve eigenschappen aan de zwarte of bruine pop.137 Hieruit kan de conclusie
getrokken worden dat deze kinderen geen positief zelfbeeld hebben. Als zij dit wel hadden
gehad dan hadden ze ook positieve eigenschappen aan de pop met donkere huidskleur
toegekend. Deze kinderen associeerden een donkere huidskleur met negatieve
eigenschappen, iets wat nooit zou mogen gebeuren.
In 2005 heeft een Amerikaanse studente eenzelfde test gedaan en zij heeft hier een korte
documentaire, genaamd: ‘A girl like me’, van gemaakt. De rassenscheiding wordt als
verleden tijd wordt beschouwd maar dit was niet in overeenstemming met haar bevindingen.
De resultaten zijn evenals de beelden erg confronterend. 15 van de 21 kinderen geven op
beeld aan dat de witte pop de mooiste en liefste pop is.138 Dit is allesbehalve bevorderlijk
voor een positief zelfbeeld.
De beelden van deze documentaire laten zien dat er nog een lange weg te gaan is en dat er
naast het bestrijden en voorkomen van (rassen)discriminatie aandacht moet worden besteed
aan het zelfbeeld van kinderen. Alle kinderen moeten trots op en tevreden over zichzelf zijn,
het is mede de taak van opvoeders en onderwijzers om kinderen dit gevoel te geven.

3.4 Raciaal en etnisch bewustzijn
De ontwikkeling van je zelfbeeld gaat samen met het ontwikkelen van een beeld over
anderen. Phyllis Katz, destijds professor aan de Universiteit van Colorado, leidde een
onderzoek naar de leeftijd waarop kinderen voorkeur/ vooroordelen ontwikkelen. Zij volgde
honderd blanke en honderd gekleurde kinderen in hun eerste zes levensjaren.
De eerste test vond plaats toen de kinderen zes maanden oud waren, zij kregen foto’s te
zien van gezichten van verschillende mensenrassen. Opvallend was dat de baby’s langer
staarden naar mensen van een ander ras dan naar de foto’s van mensen van hun eigen ras.
De hersenen van baby’s blijken dus al snel verschillen op te merken in de huidskleur van
mensen.139
In hun derde levensjaar kregen de kinderen foto’s te zien van kinderen van verschillende
rassen. De kinderen kregen de vraag wie zij als vrienden zouden willen hebben. 86 procent
van alle kinderen koos enkel voor foto’s van kinderen van hun eigen ras. Vervolgens kregen
de kinderen de opdracht om de stapel foto’s te splitsen en de kinderen mochten hierbij zelf
kiezen op welke manier zij dit zouden doen. 16 procent splitste de foto’s op basis van
geslacht en 68 procent splitste de foto’s op basis van ras.140
Rebecca Bigler, destijds docente aan de Universiteit van Texas, leidde een ander
experiment met kinderen van vier en vijf jaar oud. Zij kwam tot de conclusie dat kinderen uit
zichzelf alles proberen te categoriseren en dat ze hier het duidelijkst waarneembare kenmerk
voor gebruiken. Kinderen zouden daarnaast het idee hebben dat kinderen die op hen lijken
ook dezelfde dingen leuk vinden. Alles wat een kind niet leuk vindt wordt toegewezen aan
het kind dat het minst op hem lijkt.141
137

Keulen, 2004, p. 54-55
http://www.youtube.com/watch?v=MqSFqnUFOns&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=17fEy0q6yqc&NR=1
139
http://www.newsweek.com/2009/09/04/see-baby-discriminate.html
140
http://www.newsweek.com/2009/09/04/see-baby-discriminate.html
141
http://www.newsweek.com/2009/09/04/see-baby-discriminate.html
138

44

Deze onderzoeken bewijzen dat kinderen al op jonge leeftijd uiterlijke verschillen tussen
mensen waarnemen. Dat kinderen verschillen opmerken en dat ze een stapel foto’s splitsen
op basis van het (waarschijnlijk) meest opvallende verschil vind ik niet opmerkelijk. Dit kun je
kinderen niet kwalijk nemen en hier hoeft naar mijn idee ook geen verandering in te komen.
Verschillen opmerken kan geen kwaad zolang er geen veronderstellingen aan deze
verschillen worden gekoppeld. Wanneer kinderen kenmerken of eigenschappen gaan
koppelen aan bepaalde uiterlijke kenmerken moet er ingegrepen worden. Het is de taak van
opvoeders en onderwijzers om hier aandacht aan te besteden. In het lesmateriaal zal hier
dan ook zorg aan besteed worden.

3.5 Sociale vaardigheden
Sociale vaardigheden zijn erg belangrijk bij het voorkomen en bestrijden van discriminatie.
Sociale vaardigheden stimuleren het:142
- respectvol met anderen omgaan.
- handelen naar algemeen geaccepteerde waarden en normen.
- respecteren van verschillen in levensbeschouwing en cultuur.
- durven opkomen voor je eigen standpunt in een groep.
- rekening houden met gevoelens en wensen van anderen.
- durven steun te geven aan iemand met een afwijkend standpunt.
- nemen van verantwoordelijkheid voor te verrichten taken.
Vanaf de leeftijd van negen jaar is de basis gelegd voor het sociale begrip en de sociale
vaardigheden die noodzakelijk zijn om je in de maatschappij te kunnen redden.143 Hieronder
zullen een aantal voorbeelden gegeven worden van sociale vaardigheden en sociaal begrip
die betrekking hebben op de doelgroep van kinderen in de leeftijd van acht tot tien jaar oud.
Kinderen in de leeftijd van zes tot twaalf jaar zijn in staat om:144
- zichzelf te verplaatsen in de gedachten, gevoelens en bedoelingen van een ander.
- in conflictsituaties alternatieve oplossingen bedenken.
- de gevolgen van hun eigen gedrag te voorzien.
- te begrijpen wat de oorzaken van het gedrag van de ander kunnen zijn.
- te voorzien wat er nodig is om een bepaald doel te bereiken in een sociale situatie.
- een praatje te maken en daarbij goed te luisteren en reageren.
- samen te spelen en samen te werken.
- aansluiting te zoeken bij leeftijdsgenoten.
- iets voor een ander over te hebben.
- spontaan hulp te bieden.
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die geleerd hadden zich in een ander te verplaatsen
een groter gevoel van eigenwaarde hadden, guller waren en zich minder agressief
gedroegen.145 Het aanleren van sociale vaardigheden kan ontzettend veel positieve invloed
hebben op het leven van een kind en is dus een belangrijk aandachtspunt.
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3.6 Emotionele intelligentie
Volgens Goleman, een Amerikaanse psycholoog, zijn emotionele vaardigheden belangrijker
dan rationele vaardigheden. Emotionele vaardigheden zoals zelfkennis, meeleven, inleven
en het kunnen samenwerken zijn van groot belang voor de omgang met anderen, het
aangaan en onderhouden van relaties en het functioneren van een mens in de maatschappij.
De basis van deze vaardigheden ligt in de emoties, niet in de intellectuele capaciteiten van
een persoon.146
De emotionele intelligentie (EQ) betreft het vermogen je eigen emoties en die van anderen
waar te nemen en te begrijpen, je emoties te reguleren en je emoties te gebruiken om je
denken en handelen te leiden. Deze vaardigheden zijn erg belangrijk bij het vergroten van
het bewustzijn van discriminatie. Goleman benadrukt het belang van het samengaan van
hoofd en hart, het vinden van een balans tussen rationaliteit en compassie.147
Emoties zijn erg belangrijk, het zijn impulsen tot handelen. Deze natuurlijke neiging tot
handelen is biologisch bepaald. Emoties kunnen af te leiden zijn van non-verbale
uitdrukkingen. Het gevaarlijke is dat niet iedereen zijn emoties laat zien en dat de manier
waarop emoties getoond worden per cultuur verschillend kunnen zijn. Emoties kunnen
daarnaast ook onderdrukt worden waardoor ze verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden.
Net zoals er sociale vaardigheden zijn, zijn er ook emotionele vaardigheden. Een aantal
voorbeelden: zelfbeheersing, geestdrift, doorzettingsvermogen, het vermogen om jezelf te
motiveren en het soepel om kunnen gaan met relaties. De belangrijkste vaardigheid is het
vermogen om eigen gevoelens te kunnen herkennen. Dit wordt door Goleman het
zelfbewustzijn genoemd. Hij bedoelt hiermee dat iemand zijn eigen gevoelens kan
waarnemen en zich niet laat meeslepen door zijn emoties.148 Het beheersen van je emoties
is erg belangrijk om in een situatie waarin bijvoorbeeld sprake is van discriminatie juist te
kunnen handelen.
Om emotionele vaardigheden te ontwikkelen en stimuleren kun je aan de volgende aspecten
aandacht besteden:149
- Het herkennen en benoemen van gevoelens.
- Het beoordelen van de intensiviteit van gevoelens.
- Het uiten en reguleren van gevoelens.
- Het onder controle houden van impulsen.
De volgende cognitieve en gedragsvaardigheden bevorderen emotionele vaardigheden:150
- Sociale signalen opmerken en interpreteren.
- Stappen ondernemen om problemen op te lossen.
- Begrip hebben/ tonen voor andermans standpunt.
- Begrip hebben/ tonen voor gedragsnormen en achterliggende waarden.
- Zelfbewustzijn (realistische verwachtingen hebben van jezelf).
Wanneer kinderen emotioneel competent zijn leidt dit tot zelfdiscipline en empathie: tot
werkelijk luisteren, tot jezelf verplaatsen in de ander en tot zorgzaamheid. Door jezelf in een
ander te verplaatsen kan tolerantie en acceptatie van verschillen tussen mensen groeien.151
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3.7 Samenvatting
De sociale ontwikkeling biedt inzicht in hoe kinderen zichzelf en anderen zien en beoordelen.
Door de omgang met anderen ontstaat er een zelfbeeld, een eigen identiteit, een eigen wil
en opvattingen over waarden en normen.
Tot de leeftijd van ongeveer vijf jaar zijn kinderen egocentrisch en niet in staat gevoelens van
anderen te begrijpen omdat zij zich nog niet in een ander in kunnen leven. Kinderen
verwerven inzicht in hoe ze zich in bepaalde situaties dienen te gedragen door het
observeren en imiteren van het gedrag van hun ouders, opvoeders, vriendjes en andere
rolmodellen. Op school leren kinderen veel over de sociale omgangsregels doordat er veel
sociale contacten zijn. Deze sociale contacten leren het kind wat (on)gewenst en (on)gepast
gedrag is. Ze leren ook onderhandelen, samenwerken, conflicten op te lossen, elkaar te
helpen en beschermen, voor zichzelf op te komen, etc. Het is dus van groot belang dat
sociale contacten gestimuleerd worden.
Gemiddeld genomen kunnen we concluderen dat kinderen uit groep 5 en 6 van de
basisschool zich bewust zijn van de verschillen tussen zichzelf en anderen, zich kunnen
verplaatsen/ inleven in anderen, controle hebben over en inzicht hebben in zichzelf en in
staat zijn zichzelf te beoordelen.
Het zelfbeeld dat een kind heeft is erg bepalend voor zijn persoonlijkheid en gedrag. Het is
belangrijk dat kinderen een positief zelfbeeld ontwikkelen en zelfvertrouwen hebben.
Kinderen die een positief zelfbeeld hebben en weerbaar zijn zijn minder afhankelijk van het
oordeel van anderen en hebben de moed om voor hun eigen mening uit te komen, initiatief
te tonen en nieuwe dingen uit te proberen. Een positief zelfbeeld is dus belangrijk voor het
zelfvertrouwen en het welbevinden van kinderen, daarnaast is het ook bevorderlijk voor hun
schoolprestaties. Een positief zelfbeeld kun je stimuleren door vertrouwen te tonen,
complimenten te geven en kwaliteiten te benadrukken.
Een kind dat gediscrimineerd wordt kan een negatief zelfbeeld ontwikkelen. Een kind met
een negatief zelfbeeld kan in een cyclus van mislukkelingen terecht komen. Het is te allen
tijde belangrijk dat ouders en opvoeders aandacht besteden aan de positieve eigenschappen
van een kind. Het benoemen van kwaliteiten en het geven van complimenten zal terug te
vinden zijn in het lesmateriaal.
Sociale vaardigheden en emotionele vaardigheden zijn erg belangrijk bij het voorkomen en
bestrijden van discriminatie. Sociale vaardigheden stimuleren onder andere het respectvol
omgaan met anderen en het rekening houden met gevoelens en wensen van anderen.
Emotionele vaardigheden helpen onder andere je emoties te beheersen waardoor je ook je
handelen kunt beheersen. In het lesmateriaal zal aandacht besteed worden aan emotionele
en sociale vaardigheden. .
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4. De morele ontwikkeling
In iedere samenleving zijn er ideeën over hoe men zich in bepaalde situaties wel of niet
behoort te gedragen. Deze ideeën vormen de moraal binnen een cultuur. Kinderen moeten
zich deze moraal eigen maken. Ze leren hoe ze in bepaalde situaties zouden moeten
handelen. Deze morele kennis is echter niet voldoende omdat deze moreel gedrag niet
garandeert. Je kunt waarschijnlijk zelf ook wel een situatie herinneren waarin je wel wist wat
juist was om te doen maar dit om de één of andere reden toch niet gedaan hebt.
In dit hoofdstuk komen verschillende aspecten van de morele ontwikkeling aan bod. Om het
bewustzijn van discriminatie bij kinderen te kunnen vergroten moet de morele kennis
vergroot worden waarbij onder andere het rechtvaardigheidsgevoel aangesproken wordt met
vraagstukken over goed en fout. Om discriminatie vervolgens te kunnen voorkomen en
bestrijden moet ook het morele handelen gestimuleerd worden. Weten wat goed en fout is
heeft namelijk weinig waarde als men zich hier niet naar gedraagt. In dit hoofdstuk zal
duidelijk worden hoe we kinderen in hun morele ontwikkeling kunnen begeleiden en hoe we
moreel gedrag kunnen stimuleren.

4.1 Oriëntatie op de morele ontwikkeling
Voordat we ingaan op het verloop van de morele ontwikkeling zullen eerst verschillende
aspecten toegelicht worden. De inhoud van de morele ontwikkeling en het verband met
discriminatie zal hiermee verduidelijkt worden. Allereerst bekijken we de definitie.
Morele ontwikkeling

‘De rijping van iemands rechtvaardigheidsgevoel en van zijn
besef van goed en fout, en zijn gedrag met betrekking tot die
zaken.’152

Aan moraal zijn zes aspecten te onderscheiden.153
1) De ontwikkeling van een geweten: het verinnerlijken van de sociale normen.
2) Zich in overeenstemming met die sociale normen gaan gedragen.
3) Gedrag leren waarmee een ander wordt geholpen.
4) Het kunnen gaan voelen van medeleven en van schuld.
5) Oordelend kunnen redeneren over rechtvaardigheid.
6) Andermans belang kunnen stellen boven eigenbelang.
Binnen deze aspecten van moraal spelen de normen en waarden die binnen een
samenleving aangehangen worden een belangrijke rol.
Normen en waarden

‘Normen zijn concrete regels en voorschriften voor ons
handelen in bepaalde situaties. Ze vertalen waarden in concreet
gedrag.’‘Waarden zijn opvattingen. Opvattingen over
gedragingen en situaties over mensen en dingen, etc. Die
waarden of opvattingen drukken we uit in woorden als: mooi,
lelijk, fijn,vervelend, eerlijk, oneerlijk, moedig, laf, belangrijk,
onbelangrijk.’154
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Normen en waarden geven richting aan ons gedrag en zijn daardoor erg belangrijk bij het
voorkomen en bestrijden van discriminatie. Het vervelende is dat waarden vrij abstract en
veranderlijk zijn. Er is nergens in een officieel document vastgelegd welke normen en
waarden we binnen Nederland hanteren. Welke normen en waarden we binnen deze
samenleving (zouden moeten) aanhangen blijft dus vaag. Daarbij vind ik het opmerkelijk dat
er in een aantal officiële documenten wel wordt verwezen naar ‘de normen en waarden’.
In het ‘Besluit vernieuwde kerndoelen Wet op het Primair Onderwijs’ staat:
‘Kennis over en inzicht in belangrijke waarden en normen, en weten hoe daarnaar te
handelen, zijn voorwaarden voor samenleven. Respect en tolerantie zijn er
verschijningsvormen van.’155
‘37.

De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde
waarden en normen.’156

In het ‘Besluit inburgering’ wordt ook verwezen naar normen en waarden:
‘De te verwerven kennis van de Nederlandse samenleving heeft in ieder geval betrekking op:
a. werk en inkomen;
b. omgangsvormen, waarden en normen;’157
Wie bepaalt er welke normen en waarden binnen een samenleving aangehangen worden.
Op de basisschool dient er aandacht te worden besteed aan normen en waarden omdat dit
bij wet is vastgelegd. Er zijn een aantal methodes voor de basisschool ontworpen omtrent de
sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. In deze methodes wordt ook aandacht
besteed aan normen en waarden. Hoe weten de makers van deze methodes aan welke
normen en waarden er aandacht besteed moet worden?
Normen en waarden kunnen niet vastgelegd worden omdat ze cultuur- en tijdsgebonden zijn.
Normen en waarden zijn dus veranderlijk en niet voor iedereen hetzelfde. Hoewel niet
iedereen dezelfde normen en waarden hanteert, hanteert wel iedereen normen en waarden.
Het komt met regelmaat voor dat de normen en waarden die thuis gehanteerd worden
anders zijn dan die op school. Toch zijn de normen en waarden die door individuen binnen
een bepaalde samenleving of cultuur aangehangen worden over het algemeen geen
uitersten van elkaar. Deze ongeschreven regels zijn voor velen hetzelfde en worden dus niet
door één individu bepaalt maar door allen tezamen.
De basis van de morele ontwikkeling wordt voornamelijk gevormd door de morele normen en
waarden. Morele normen zijn richtlijnen die ervoor dienen te zorgen dat mensen niet de dupe
worden van gedrag dat volgens de meerderheid van een samenleving niet zou moeten
plaatsvinden. Morele waarden zijn de ideeën en opvattingen over rechtvaardigheid en de
zorg voor elkaar.158
Morele normen en waarden bepalen welk gedrag binnen een samenleving moreel en
immoreel is. Moreel gedrag is gewenst gedrag dat als goed gedrag beschouwd wordt.
Immoreel gedrag is gedrag waarbij grenzen worden overschreden die, volgens de
meerderheid van de samenleving, niet overschreden zouden moeten worden.159
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Moreel gedrag wordt net als ander gedrag sterk beïnvloed door emoties. Iemand die boos en
gefrustreerd is zal eerder discrimineren dan iemand die vrolijk en opgewekt is. Empathie,
schuld en schaamte zijn belangrijke emotionele gevoelens omdat zij moreel gedrag
stimuleren.160 Empathie is het meeleven en meevoelen met een ander. Wanneer je meeleeft
met een ander zul je minder snel geneigd zijn je tegenover die persoon immoreel te
gedragen. Je geweten zorgt voor het gevoel van schuld of schaamte. Schuld is een
emotioneel gevolg van een handeling die tegen je geweten in gaat. Het gevoel van schaamte
ontstaat als je niet voldoet aan je eigen ik-ideaal/ zelfbeeld.161 Iemand die zich schuldig voelt
of schaamt voor zijn immorele gedrag zal zich de volgende keer anders gedragen om er een
positief gevoel aan over te houden.

4.2 Visies op de morele ontwikkeling
Er zijn verschillende visies betreffende het verloop van de morele ontwikkeling bij kinderen.
Het is moeilijk te achterhalen hoe kinderen moreel gedrag leren omdat bepaalde factoren
niet zomaar uitgesloten kunnen worden. Er is dan ook geen feitelijke beschrijving van deze
ontwikkeling te vinden. Om toch een beeld te krijgen van hoe kinderen moreel gedrag
kunnen aanleren worden er een aantal visies in deze paragraaf besproken. Aan de hand van
deze visies kunnen we conclusies trekken over hoe men de morele ontwikkeling bij kinderen
kan begeleiden en stimuleren.
Jean Piaget, een kinderpsycholoog, hield zich als één van de eersten bezig met
vraagstukken over de morele ontwikkeling. Hij was van mening dat de morele ontwikkeling
zich in stadia voltrok. Deze stadia staan volgens Piaget in relatie met de cognitieve
ontwikkeling van kinderen. Piaget benadrukte dat de morele ontwikkeling voornamelijk wordt
geleid door groei en verandering in de intellectuele vermogens van een kind.162 Het was
volgens Piaget onmogelijk om de morele ontwikkeling los te zien van de cognitieve
ontwikkeling.
Het is naar mijn idee ook niet mogelijk om bepaalde ontwikkelingen volledig van elkaar te
scheiden. Je hebt bijvoorbeeld mensenkennis nodig om moreel te kunnen handelen, deze
mensenkennis kun je zonder cognitieve ontwikkeling niet opslaan. Bij het vergroten van het
bewustzijn van discriminatie spelen ook verschillende ontwikkelingen een rol die niet volledig
van elkaar gescheiden kunnen worden.
Een andere visie op de morele ontwikkeling is die van de sociale leertheorie. Volgens de
sociale leertheorie is behulpzaam en gewenst gedrag een gevolg van gedrag dat positief
bekrachtigd wordt. Volgens deze theorie vindt leren onder andere plaats door het gedrag van
anderen te observeren en te kopiëren, we spreken dan van modeling.
Kinderen imiteren niet gedachteloos het gedrag dat ze bij anderen beloond zien worden.
Kinderen leren gewenst gedrag en normen en waarden kennen door het gedrag van anderen
te observeren. Ze zien op deze manier het verband tussen bepaalde situaties en bepaald
gedrag en onthouden en gebruiken dit.163 Volgens de sociale leertheorie ligt de nadruk bij de
morele ontwikkeling op interacties tussen omgeving en gedrag, modeling speelt daar een
belangrijke rol bij.164
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De morele ontwikkeling kan naar mijn idee niet los van omgevingsfactoren gemaakt worden
omdat aangetoond is dat omgevingsfactoren veel invloed kunnen hebben op de ontwikkeling
van kinderen.
Lawrence Kohlberg heeft veel invloed gehad op de beschrijving van de morele ontwikkeling.
Kohlberg heeft de morele ontwikkeling in stadia geschematiseerd165. Deze stadia van morele
ontwikkeling worden volgens hem in een vaste volgorde doorlopen die in verband staat met
het verloop van de cognitieve ontwikkeling. Vanaf een jaar of dertien is men pas in staat om
het laatste stadium te bereiken.166 Niet iedereen bereikt het laatste stadium. Slechts 25% van
alle volwassenen ontstijgt het vierde stadium.
Niveau

Stadium

Niveau 1
Preconventionele moraal:
op dit niveau worden de
concrete belangen van het
individu gezien in termen
van beloningen en straffen.

Stadium 1
Nadruk op gehoorzaamheid en straf: in dit stadium houden
mensen zich aan regels om straf te voorkomen en zijn ze
gehoorzaam omwille van de gehoorzaamheid zelf.

Niveau 2
Conventionele moraal:
op dit niveau benaderen
mensen de morele
problemen als leden van
een maatschappij. Ze willen
graag anderen behagen
door zich als goede burgers
te gedragen.

Stadium 3
‘Brave jongens’ moraal: in dit stadium zijn individuen erop uit
om het respect van anderen te behouden en te doen wat er
van hen wordt verwacht.

Niveau 3
Postconventionele moraal:
op dit niveau hanteren
mensen morele principes
die de principes van een
bepaalde samenleving
overstijgen.

Stadium 5
Nadruk op overeengekomen afspraken, individuele rechten en
democratisch geaccepteerde wetgeving: mensen in dit stadium
voelen zich gehouden aan wetten die hun samenleving heeft
aangenomen. Ze menen dat wetten kunnen worden gewijzigd
als onderdeel van veranderingen in een impliciet sociaal
contract.

Stadium 2
Nadruk op beloning: in dit stadium houden mensen zich alleen
aan regels in hun eigen belang. Ze zijn gehoorzaam omwille
van de beloningen die dat oplevert.

Stadium 4
Nadruk op autoriteit en sociale orde: mensen in dit stadium
houden zich aan de regels van de samenleving; ‘goed’ is
datgene wat de samenleving definieert als goed.

Stadium 6
Nadruk op individuele principes en geweten: in dit laatste
stadium houdt iemand zich aan wetten omdat ze gebaseerd
zijn op universele ethische principes. Aan wetten die in strijd
zijn met deze principes, wordt niet gehoorzaamd.
Dit model geeft de ontwikkeling van ons moreel besef weer. Het probleem is echter dat we
aan de hand van dit model geen uitspraken kunnen doen over moreel gedrag. Weten wat
moreel juist is, betekent niet dat men daar automatisch naar handelt.
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4.3 Ontwikkelingsschets
In deze paragraaf zal kort de morele ontwikkeling weergegeven worden van geboorte tot de
leeftijd van tien jaar. Deze ontwikkelingsschets biedt inzicht in de morele ontwikkeling die
kinderen in de leeftijd van acht tot tien jaar doorlopen hebben. Aan de hand van deze schets
kunnen we vaststellen hoe ver deze kinderen gemiddeld in hun ontwikkeling zijn en wat we
van hen kunnen verwachten op het gebied van de morele ontwikkeling. Hier zal het
lesmateriaal op afgestemd worden.
Zoals bij iedere ontwikkeling zijn verschillende factoren van invloed. Ook bij de morele
ontwikkeling hebben interne factoren, externe factoren en zelfbepaling invloed op het verloop
van de ontwikkeling. Het moreel denken doorloopt een natuurlijke ontwikkeling waarbij
genetische (interne) factoren de basis vormen en de externe factoren zoals opvoeding en
omgeving de morele groei kunnen stimuleren.167
Kinderen hebben al op jonge leeftijd een beeld van gewenst gedrag. Ze beseffen rond hun
derde jaar al wat intentionaliteit inhoudt. Peuters en kleuters vinden bijvoorbeeld iemand die
doelbewust slecht is vaak stouter dan iemand die onopzettelijk slecht is maar meer
objectieve schade veroorzaakt.168
Rond de leeftijd van vijf jaar is er een sterke ontwikkeling in de gewetensvorming. Het kind
leert door zijn omgeving welke normen en waarden er zijn. Het kind maakt deze normen en
waarden na verloop van tijd eigen waardoor het geweten verandert. Het kind denkt niet
langer alleen aan zichzelf maar kan nu ook rekening houden met anderen.169
Een kind ontwikkelt zich in de leeftijd van zes tot negen jaar veel door modeling. In deze
leeftijdsfase worden kinderen zich steeds meer bewust van verschillen tussen zichzelf en
anderen. Kinderen beginnen zich een beeld te vormen van de manier waarop ze door
anderen ervaren worden (vorming van sociale identiteit). Het inlevingsvermogen ontwikkelt
zich verder waardoor ze zich steeds beter kunnen verplaatsen in een ander. Daarnaast
groeit het besef dat ze zelf controle hebben over hun eigen leven. Kinderen krijgen oog voor
de algemene gedragscodes die blijken te bestaan en waaraan ze zich behoren te houden.170
Kinderen vanaf zes jaar zijn in staat de gevoelens van anderen te benoemen. Oudere
kinderen (vanaf ongeveer tien jaar) zijn in staat zich te verplaatsen in die gevoelens van
anderen.171
Vanaf een jaar of negen is het geweten een deel van de persoonlijkheid geworden. Kinderen
houden zich aan de normen en waarden omdat ze deze zelf aanhangen, niet omdat ze bang
zijn bestraft te worden.172 Het besef van intentionaliteit ontwikkelt zich verder en wordt voor
kinderen steeds belangrijker bij het vormen van een oordeel.
Kinderen rond de leeftijd negen tot twaalf jaar willen over het algemeen zelfstandig en op
eigen kracht een onderscheid maken tussen goed en kwaad. Er is rond deze leeftijd een
sterke behoefte aan het zelfstandig vormen van een oordeel. Negen- tot twaalfjarigen
zoeken daarnaast de grenzen en uitzonderingen van regels op. Modeling is nog steeds
belangrijk maar nu meer gericht op vrienden dan op ouders en opvoeders.173
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Rond de leeftijd van elf jaar ontstaat het besef dat regels pas kunnen bestaan wanneer er
sprake is van wederkerigheid en wederzijds respect. Het besef van goed en fout groeit
aanzienlijk in deze leeftijdsfase.174
Aan de hand van deze ontwikkelingsschets kunnen we concluderen dat kinderen in de
leeftijd van acht tot tien jaar oud:
- rekening kunnen houden met intentionaliteit
- zich kunnen inleven in anderen
- gedrag onder andere door modeling aanleren
- zich bewust zijn van verschillen tussen mensen
- zelfstandig een oordeel kunnen vormen

4.4 De morele ontwikkeling beïnvloeden
De morele ontwikkeling kan gestuurd en beïnvloed worden door externe factoren en
zelfbepaling. Ouders en opvoeders zijn voorbeelden van externe factoren die de morele
ontwikkeling kunnen beïnvloeden en stimuleren. Het doel van het stimuleren van de morele
ontwikkeling is kinderen op te voeden tot onafhankelijke kinderen die uit zichzelf eerlijke en
morele beslissingen nemen en die uit zichzelf het juiste morele gedrag laten zien.175 Oftewel
kinderen die niet discrimineren. In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan hoe de
morele ontwikkeling op school gestimuleerd kan worden.
De interacties tussen leeftijdsgenootjes beïnvloeden de morele ontwikkeling vanaf de leeftijd
van vijf jaar. Vanaf deze leeftijd geeft de omgang met vriendjes in spel, conflict en
samenwerking een morele boodschap door die veel verder reikt dan welke uitdrukkelijke
uitspraak van een opvoeder dan ook. De basisschool is een uitgelezen plaats om het moreel
besef van kinderen verder te ontwikkelen omdat vooral daar de kinderen intensief omgaan
met andere kinderen in de aanwezigheid van opvoeders die dit proces kunnen begeleiden.176
Morele opvoeding helpt kinderen de afweging te maken tussen wat goed en kwaad is.
Kinderen moeten niet alleen ontdekken wat waardevol voor henzelf is maar ook wat bijdraagt
aan een menswaardige samenleving. Als leerkracht heb je hierin een belangrijke
voorbeeldfunctie. Je laat in je eigen gedrag zien wat je wel en niet waardevol vindt en
waarom je dat vindt. Het is van groot belang dat je een leer- en leefomgeving creëert waar
duidelijke waarden en normen de basis vormen en waar kinderen zich veilig voelen en de
ruimte krijgen om te leren.177
Kinderen leren in de leeftijd van acht tot tien jaar voornamelijk van contact met anderen. Het
is dus belangrijk dat er werkvormen gekozen worden waar leerlingen met elkaar in contact
zijn. Het onderling uitwisselen van argumenten en het reageren op elkaars argumenten kan
erg leerzaam zijn maar de leerlingen moeten wel goed naar elkaar luisteren en hun
gevoelens durven uiten. De taak van de onderwijsgevende is het creëren van een veilige
sfeer en het motiveren van leerlingen om standpunten te beargumenteren.178
Opvoeders kunnen ook de morele ontwikkeling stimuleren door het inlevingsvermogen te
bevorderen. Het bevorderen dat een kind zich inleeft, zich verplaatst en zich indenkt in een
ander is vaak effectiever dan het simpelweg uitleggen van wat goed en kwaad is.179
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Uit onderzoek is gebleken dat morele discussies, waarin aandacht wordt besteed aan het
waarom van goed en kwaad, het niveau van moreel redeneren bevordert. Het is daarom
belangrijk dat ouders en opvoeders aandacht besteden aan morele vraagstukken.180
Het belangrijkste bij het vergroten van het bewustzijn van discriminatie is dat kinderen zelf
gaan nadenken over wat goed en fout is. Het is belangrijk dat de kinderen diverse
onderwerpen aangereikt krijgen waar ze over na moeten denken. Kinderen krijgen zo de
kans om morele waarden te oefenen, ervaren en te beleven. 181 Kinderen kunnen dit onder
andere leren door zich in te leven in en na te denken over anderen.182
Empathie is, zoals eerder al vermeld, een belangrijke morele emotie. Groeiende empathie in
combinatie met sympathie en bewondering stimuleert kinderen om zich moreel te
gedragen.183 Ook hier speelt het inlevingsvermogen een belangrijke rol.
Bij het beïnvloeden en stimuleren van de morele ontwikkeling moet er rekening gehouden
worden met de volgende aspecten:
- Kinderen moeten zich bewust zijn van hun eigen emoties voordat ze die van anderen
kunnen begrijpen.184
- Om het inlevingsvermogen bij kinderen te bevorderen moeten kinderen eerst leren
zich te verplaatsen in de waarneming, gedachten en gevoelens van een ander.185
- Om jezelf te kunnen verplaatsen in een ander is mensenkennis nodig.186
- Wat denkt/ voelt iemand?
- Hoe zou iemand kunnen reageren?
- Waarom zou iemand op die manier reageren?
- Pas wanneer een kind zich kan verplaatsen in gedachten, gevoelens en waarneming
van anderen, kunnen ze tot moreel handelen komen.
- Emoties worden gestuurd door iemands morele normen en waarden. Om morele
kennis te kunnen vergroten moet er met kinderen gepraat worden over hun normen
en waarden en die van anderen.187
- Om moreel te kunnen handelen moet een kind niet bang zijn om uitgelachen te
worden en moet een kind zich kunnen verzetten tegen verleiding.188
Voorwaarden om van moreel weten tot moreel handelen te kunnen komen.189
1) Morele empathie
Aanvoelen dát en kunnen inschatten hóe het welzijn van anderen wordt beïnvloed
door het eigen gedrag.
2) Moreel redeneren
In gedachten kunnen uitmaken wat moreel gezien het beste eigen gedrag zou zijn.
3) Morele afweging
Afwegen wat het effect zou zijn van verschillend eigen gedrag -van het meest
gewenste en van de alternatieven- en tot een beslissing komen.
4) Moreel gedrag
Dit voornemen in gedrag omzetten.
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4.5 Samenvatting
De morele ontwikkeling betreft de ontwikkeling van je rechtvaardigheidsgevoel, je besef van
goed en fout en je gedrag. Normen en waarden spelen een belangrijke rol in de morele
ontwikkeling. Een probleem is dat normen en waarden per cultuur of groep kunnen
verschillen en dat ze continu geleidelijk in verandering zijn. Wat goed, fout of ‘normaal’ is is
dus moeilijk vast te stellen. Op de basisschool moet er aandacht besteed worden aan de
normen en waarden. Deze zullen dan ook in het lesmateriaal aan bod komen.
Kinderen leren moreel gedrag door modeling. Door anderen te observeren en imiteren leren
kinderen verbanden zien tussen bepaalde situaties en gewenst gedrag. De morele
ontwikkeling staat in verband met de cognitieve ontwikkeling. Kinderen moeten een bepaald
cognitief niveau bereikt hebben om een bepaald niveau van moreel besef te kunnen
bereiken. Kohlberg heeft deze ontwikkeling van moreel besef in stadia verdeeld. Het
probleem is dat het niveau van moreel besef niets zegt over het morele gedrag van een
persoon. Weten wat moreel juist is wil niet zeggen dat men dit morele gedrag ook vertoont.
Emoties spelen een belangrijke rol binnen de morele ontwikkeling. Wanneer je bijvoorbeeld
iets doet dat tegen je normen en waarden ingaat zul je gevoelens van schaamte of schuld
ervaren. Empathie is weer een gevoel waardoor je kan meeleven met een ander. Deze
emoties bevorderen moreel wenselijk gedrag. Het is dus ontzettend belangrijk dat er op
basisscholen aandacht besteed wordt aan emoties, inlevingsvermogen en empathie. Dit zal
terugkomen in het lesmateriaal.
Kinderen in de leeftijd van acht tot tien jaar:
- kunnen rekening houden met intentionaliteit
- kunnen zich inleven in gevoelens van anderen
- zijn zich bewust van de verschillen tussen mensen
- zijn in staat zelf een oordeel te vormen.
Leerkrachten en ouders hebben een voorbeeldfunctie. Bij de morele ontwikkeling is het dan
ook erg belangrijk dat kinderen goede voorbeelden zien. Kinderen leren veel door contacten
met andere kinderen maar de leerkracht heeft een belangrijke functie als begeleider in dat
proces. Wanneer kinderen met elkaar in gesprek gaan over wat goed en fout is moet het
bijvoorbeeld voorkomen worden dat er ruzies ontstaan. De leerkracht heeft een
begeleidende autoritaire rol waarbij de kinderen genoeg vrijheid en ruimte moeten krijgen om
zelf invulling te geven aan bijvoorbeeld een gesprek of opdracht.
Om morele gedachten om te kunnen zetten naar moreel handelen moeten de morele
gedachten niet aan het kind opgelegd worden. Kinderen moeten zelf ontdekken wat zij goed
en fout vinden en waarom ze dit vinden. Het is veel moeilijker om te handelen naar wat een
ander goed vindt dan wanneer je handelt naar je eigen ideeën over goed en fout. Het is ook
erg belangrijk dat kinderen gevoelens en gedachten leren durven uiten. Kinderen kunnen
bang zijn om uitgelachen te worden of om vrienden te verliezen. Leerkrachten moeten
aandacht besteden aan het durven opkomen voor jezelf en voor anderen. Dit zal ook een
plaats krijgen binnen het lesmateriaal.
Het inlevingsvermogen speelt ook een belangrijke rol binnen de morele ontwikkeling. Het
inleven in emoties, gedachten en waarneming bevordert moreel gedrag. Voordat kinderen
zich in een ander kunnen inleven hebben zij eerst kennis van emoties, normen en waarden,
cultuurverschillen, etc. nodig. Hier zal in het lesmateriaal aandacht aan worden besteed.
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5. De cognitieve ontwikkeling
De cognitieve ontwikkeling is van groot belang voor het lesmateriaal dat bij dit onderzoek
hoort. We willen het gedrag van leerlingen beïnvloeden met behulp van dit lesmateriaal. Met
behulp van dit materiaal willen we het bewustzijn van discriminatie vergroten en discriminatie
voorkomen en bestrijden. Alle activiteiten waarbij de mens zich bewust wordt van iets
behoren tot de cognitieve ontwikkeling. Om het lesmateriaal aan te kunnen laten sluiten bij
de cognitieve mogelijkheden van leerlingen in de leeftijd van acht tot tien jaar is onder
andere kennis nodig van de cognitieve ontwikkeling die zij doorlopen hebben.

5.1 Oriëntatie op de cognitieve ontwikkeling
De cognitieve ontwikkeling is al een aantal keer eerder ter sprake gekomen. Wat deze
ontwikkeling precies is en inhoudt is echter nog niet verduidelijkt. Onderstaande beschrijving
van de cognitieve ontwikkeling zal duidelijkheid scheppen.
Cognitieve ontwikkeling

‘Ontwikkeling die betrekking heeft op de manier waarop
het gedrag van mensen wordt beïnvloed door groei en
verandering in hun intellectuele vermogens.’190

De cognitieve ontwikkeling bevat veel verschillende aspecten. Voor dit onderzoek is het niet
relevant om het verloop van al deze aspecten binnen de cognitieve ontwikkeling uitgebreid
weer te geven. In de volgende paragrafen kijken we enkel naar aspecten van de cognitieve
ontwikkeling die relevant zijn bij het vergroten van het bewustzijn van discriminatie bij
kinderen in de leeftijd van acht tot tien jaar oud.

5.2 Ontwikkelingsschets
In deze paragraaf zal kort de cognitieve ontwikkeling weergegeven worden. Deze
ontwikkelingsschets biedt inzicht in hoe ver kinderen in de leeftijd van acht tot tien jaar
gemiddeld in hun ontwikkeling zijn en wat we van hen kunnen verwachten op dit gebied. Hier
zal het lesmateriaal op afgestemd worden.
Kinderen in de leeftijd van zes tot negen jaar nemen gretig kennis op. Ze kunnen in een vrij
korte tijd snel en veel leren en zijn daarbij over het algemeen gemotiveerd.191 Kinderen van
deze leeftijd zijn minder egocentrisch dan kleuters en kunnen rekening houden met
verschillende aspecten van een situatie.192
Volgens de ontwikkelingspsycholoog Vygotsky moet leren in deze periode voornamelijk
uitdagend zijn voor de kinderen. Kinderen nemen sneller kennis op wanneer het verwant is
aan datgene dat het kind boeit. Het moet dus dicht bij de belevingswereld van het kind
staan.193 Nieuwe kennis dient aangeboden te worden in de zone van naaste ontwikkeling.
De zone van naaste ontwikkeling is het niveau waarop een kind een taak bijna, maar niet
helemaal, zelfstandig kan begrijpen of uitvoeren.194 Het lesmateriaal moet dus aansluiten bij
het niveau van het kind en zijn belevingswereld.
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Vygotski meent daarnaast dat het onderwijs zich voornamelijk moet richten op activiteiten
waarbij interactie met anderen komt kijken. Deze interacties tussen kinderen en volwassenen
kunnen leiden tot cognitieve groei.195 Ook hier blijkt dus dat interactie en sociale contacten
belangrijk en bevorderend zijn voor de algemene ontwikkeling van het kind. Vygotski stelt dat
de omgeving zo ingericht moet worden dat sociale processen een middel zijn om het doel te
kunnen bereiken. Kinderen kunnen door middel van interacties tot ontwikkeling en kennis
komen.196
In de leeftijdsperiode negen tot twaalf jaar zijn kinderen vooral bezig met het toepassen van
eerder geleerde vaardigheden. Handelingen staan in deze periode centraal. Kinderen komen
tot een hoger denkniveau wanneer ze zelf activiteiten uitvoeren in plaats van erover te lezen
of te observeren. Ook in deze periode is het belangrijk dat het handelen en leren in een
betekenisvolle context plaatsvindt. In deze leeftijdsperiode is het ook erg belangrijk dat
kinderen gemotiveerd zijn om te leren. Om kinderen te motiveren kan onder andere hun
nieuwsgierigheid aangesproken worden. Het is vrij logisch dat een kind minder leert en
onthoudt van een onderwerp dat hem niet interesseert dan van een onderwerp dat hem
boeit. Ieder onderwerp kan boeiend gemaakt worden. Materialen, werkwijzen, etc. kunnen
allemaal invloed hebben op de nieuwsgierigheid en motivatie van kinderen.
Een belangrijk aspect van de cognitieve ontwikkeling is de ontwikkeling van taalgebruik. De
ontwikkeling van taal wordt voornamelijk gestimuleerd door de omgang met
leeftijdsgenoten.197 De taalontwikkeling lijkt in eerste instantie niet erg belangrijk voor het
vergroten van het bewustzijn van discriminatie maar is dit wel. Taal bevordert namelijk de
zelfbeheersing. Kinderen en volwassen praten regelmatig tegen zichzelf om hun gedrag te
kunnen sturen. Onderzoek toonde aan dat kinderen zichzelf effectiever kunnen beheersen
naarmate hun taalvaardigheid toeneemt.198

5.3 De cognitieve ontwikkeling beïnvloeden
De cognitieve ontwikkeling wordt net als andere ontwikkelingen beïnvloed door interne
factoren, externe factoren en zelfbepaling. In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan
hoe we op school de cognitieve ontwikkeling met betrekking tot het vergroten van het
bewustzijn van discriminatie kunnen beïnvloeden.
In de vorige paragraaf is al aangegeven dat het belangrijk is om kinderen te motiveren en de
leerstof in een betekenisvolle context te plaatsen. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen
nadenken over de antwoorden op vragen. Bijvoorbeeld de vraag: Waarom is discriminatie
verboden? Wanneer je het antwoord op deze vraag geeft en er verder niet op door gaat
leren kinderen hier minder van dan wanneer ze er zelf over na gaan denken en verbanden
leggen. De cognitieve ontwikkeling wordt pas gestimuleerd wanneer kinderen aangezet
worden tot nadenken en redeneren.
Als leerkracht kun je veel invloed hebben op de cognitieve ontwikkeling van kinderen. De
verwachtingen die je van een kind hebt kunnen een sterke invloed hebben op hun prestaties.
De self-fulfilling prophecy is ook in voorgaande hoofdstukken aan bod gekomen. Hieronder
wordt een voorbeeld gegeven van de sterke invloed die onderwijzers kunnen hebben op de
cognitieve ontwikkeling.
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‘Onderwijzers behandelen kinderen van wie ze verwachten dat ze beter zullen presteren
anders dan kinderen van wie ze dat niet verwachten. In het experiment werd onderwijzers
van basisscholen aan het begin van een nieuw schooljaar verteld dat er op basis van
testresultaten verwacht werd dat vijf kinderen in hun klas het komende jaar waarschijnlijk
grote intellectuele prestaties zouden leveren. In werkelijkheid was dat echter niet het geval;
de namen van de kinderen waren willekeurig gekozen, maar de onderwijzers wisten dat niet.
Aan het eind van het jaar deden de kinderen een intelligentietest die identiek was aan de test
van het jaar ervoor. Uit de resultaten bleek dat er duidelijke verschillen bestonden tussen de
intellectuele groei van de kinderen van wie verwacht was dat ze goed zouden presteren en
die van hun klasgenootjes. De kinderen die willekeurig waren aangewezen als degenen die
waarschijnlijk tot grote prestaties zouden komen, waren inderdaad meer verbeterd dan
andere kinderen.’199
De (uitgesproken) verwachtingen van leerkrachten hebben dus ongetwijfeld veel invloed op
de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Als leerkrachten discrimineren of bevooroordeeld
zijn kan dit onnodig nadelige gevolgen hebben voor (de prestaties van) leerlingen. Het is
belangrijk dat leerkrachten zich hier bewust van zijn en eventuele lage verwachtingen
bijstellen.

5.4 Samenvatting
De cognitieve ontwikkeling staat in verband met de sociale ontwikkeling en de morele
ontwikkeling. Bij het vergroten van het bewustzijn van discriminatie en het voorkomen en
bestrijden van discriminatie speelt de cognitieve ontwikkeling een belangrijke rol. Om het
lesmateriaal aan te kunnen laten sluiten bij de cognitieve mogelijkheden van kinderen in de
leeftijd van acht tot tien jaar is kennis van de cognitieve ontwikkeling nodig die zij doorlopen.
Kinderen nemen sneller kennis op wanneer het onderwerp hen boeit. Belangrijk is dus dat
het lesmateriaal uitdagend is en dicht bij de belevingswereld van de kinderen staat. Ook
binnen de cognitieve ontwikkeling zijn sociale interacties belangrijk. Sociale interacties
worden in het lesmateriaal gebruikt als werkvorm bij het bereiken van verschillende doelen.
Deze interacties bevorderen de cognitieve ontwikkeling en de opname van kennis.
Kinderen leren ook veel door zelf activiteiten uit te voeren. Wanneer je zelf iets doet leer je
meer dan wanneer je het van een ander observeert of erover leest. In het lesmateriaal zijn
om deze reden ook rollenspelen en andere uitvoerbare activiteiten te vinden.
De taalontwikkeling is ook erg belangrijk bij het voorkomen en bestrijden van discriminatie.
Je taalontwikkeling staat in relatie tot je zelfbeheersing. Onderzoeken toonden aan dat
kinderen zichzelf beter kunnen beheersen naarmate hun taalvaardigheid toeneemt. Kinderen
die minder taalvaardig zijn kunnen dus meer moeite hebben zichzelf te beheersen in
bepaalde situaties.
Kinderen leren het meest wanneer ze zelf moeten nadenken en verbanden moeten leggen.
Het is dus belangrijk dat kinderen door het lesmateriaal gestimuleerd worden om zelf over
problemen en oplossingen na te denken.
Leerkrachten en opvoeders kunnen (on)bewust door hun verwachtingen veel invloed hebben
op de (cognitieve) ontwikkeling van kinderen. Om te voorkomen dat leerlingen onnodig
beneden niveau presteren moeten er dus positieve en hoge verwachtingen gesteld en
uitgedragen worden.
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6. Visies op opvoeding en onderwijs
Er zijn veel verschillende ideeën over de wat de beste opvoeding en het beste onderwijs is.
In dit hoofdstuk gaan we op zoek naar de visies op opvoeding en onderwijs die aansluiten bij
het voorkomen en bestrijden van discriminatie. Welke visies op opvoeding en onderwijs
sluiten aan bij het vergroten van het bewustzijn van discriminatie? Deze visies bieden inzicht
in hoe het lesmateriaal op basisscholen aangeboden dient te worden om tot het beste
resultaat te komen.

6.1 Ideeën over opvoeding
De visies op opvoeding lopen ver uiteen. In deze paragraaf wordt een aantal visies op
opvoeding besproken en wordt er gezocht naar de beste visie met het oog op het voorkomen
en bestrijden van discriminatie.
De grens tussen opvoeden en onderwijzen is erg vaag. Nu kun je de vraag stellen of het
vergroten van het bewustzijn van discriminatie onder kinderen in de leeftijd van acht tot tien
onder opvoeden of onderwijzen valt. Dit valt naar mijn idee onder beide. Er wordt kennis
aangeboden over discriminatie en daarbij wordt onder andere aandacht besteed aan normen
en waarden en sociale vaardigheden. Onderstaande visies betreffen weliswaar de opvoeding
van kinderen thuis maar kunnen dus zeker ook van toepassing zijn in het onderwijs.
Er is een onderzoek gedaan naar opvoedingsstijlen onder Europese ouders. Uit dit
onderzoek kwamen de volgende drie opvoedingsstijlen naar voren:
Autoritaire opvoedingsstijl
‘Deze ouders proberen het gedrag van het kind te vormen en te controleren op grond van
traditionele waarden. Zij hechten aan gehoorzaamheid en proberen zoveel mogelijk het
onderhandelen met hun kinderen te vermijden. Als kinderen in hun gedrag afwijken van wat
ouders willen, krijgen ze straf, ook om hun eigen willetje in te tomen.’
Stijl met gezag en begrip
‘Deze ouders controleren intensief wat hun kinderen doen en laten. Ze stellen grenzen met
duidelijke regels en hoge normen, leven die voor en leggen ze beargumenteerd uit.
Afwijkend gedrag wordt gecorrigeerd, maar altijd met een beroep op de afgesproken
omgangsregels. Hun kinderen worden gestimuleerd hun eigen individualiteit te ontwikkelen
en aangemoedigd zelfstandig te worden. Daar krijgen ze ook de ruimte voor.’
Toegeeflijke stijl
‘Deze ouders oefenen weinig controle uit op hun kinderen; soms omdat ze niet zo hechten
aan discipline, soms omdat ze vinden dat kinderen zich vanuit eigen ervaringen moeten
kunnen ontwikkelen. Zij geven hun kinderen veel speelruimte om zelf te bepalen wat ze doen
en hoe ze dat willen plannen.’ 200
Over welke opvoedingsstijl het beste is valt lang te discussiëren. Er zullen echter weinig
gezinnen zijn waar één van bovenstaande stijlen volledig van toepassing is. In de meeste
gezinnen zal een combinatie van stijlen of een middenweg te vinden zijn.
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Onderzoekers hebben een aantal jaren kinderen gevolgd die in één van de drie stijlen waren
opgevoed. Hier zijn de volgende conclusies uit voortgekomen:
- ‘Kinderen die waren opgevoed in een autoritaire stijl bleken in de omgang met andere
kinderen veel sociale vaardigheden tekort te komen. In kwesties van goed en slecht
konden ze niet zelf beslissen. Ze leunden sterk op wat volwassenen ervan vonden.’
- ‘Kinderen die waren opgevoed in een stijl met gezag en begrip bleken meer
zelfvertrouwen en zelfdiscipline te hebben dan andere. Sociale regels en normen
hanteerden ze vanuit eigen overtuiging. De meisjes en nog sterker de jongens
stelden zich meestal coöperatief op en gedroegen zich doorgaans verantwoordelijk
en vriendelijk.’
- ‘Kinderen die waren opgevoed in een toegeeflijke stijl maakten een nog onrijpe
indruk. Ze konden maar moeilijk hun impulsieve gedrag de baas, stelden zich
afhankelijk of agressief op en waren niet bereid verantwoording te dragen voor hun
omgang met anderen.’ 201
Uit deze conclusies wordt voor mij duidelijk dat de opvoedingsstijl met gezag en begrip de
meest wenselijke effecten heeft in relatie tot het voorkomen en bestrijden van discriminatie.
In deze stijl vinden we sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, zelfdiscipline, vriendelijkheid en
het zelfstandig hanteren van sociale regels en normen. Deze aspecten zijn van groot belang
bij het vergroten van het bewustzijn van discriminatie en bij het bestrijden en voorkomen van
discriminatie.
Hieronder zal kort worden weergegeven waarom juist deze aspecten van belang zijn:
Sociale vaardigheden stimuleren het:202
- respectvol omgaan met anderen
- handelen naar algemeen geaccepteerde waarden en normen
- respecteren van verschillen in levensbeschouwing en cultuur
- durven opkomen voor je eigen standpunt in een groep
- rekening houden met gevoelens en wensen van anderen
- durven steun te geven aan iemand met een afwijkend standpunt
- nemen van verantwoordelijkheid voor te verrichten taken
Het hebben van zelfvertrouwen is een leervoorwaarde. Kinderen met een gebrek aan
zelfvertrouwen durven minder en dit remt het leerproces. Wanneer het zelfvertrouwen van
een kind eenmaal is aangetast kan het kind verstrikt raken in een cyclus van mislukkingen
(zie p.36) die steeds moeilijker te doorbreken is. Weinig zelfvertrouwen kan onder andere
leiden tot een laag zelfbeeld en lage prestaties.
Zelfdiscipline is belangrijk om emoties onder controle te houden. Emoties kunnen een
sterke invloed hebben op de gedachten en handelingen van mensen en daarom is het
belangrijk dat deze onder controle kunnen worden gehouden. Zelfdiscipline is daarnaast erg
belangrijk om jezelf te kunnen verplaatsen in een ander, goed naar een ander te kunnen
luisteren en om verschillen tussen mensen te kunnen tolereren en accepteren.
Het vanuit eigen overtuiging hanteren van sociale regels en normen is belangrijk om
zelfstandig beslissingen te kunnen nemen. Uit het effect van de autoritaire opvoedingsstijl
bleek dat kinderen niet in staat waren zelf beslissingen te nemen omtrent wat goed en slecht
is. Ze leunden te veel op de visie van volwassenen en waren hierdoor niet zelfstandig. Om in
nieuwe situaties juist te kunnen handelen moeten sociale regels en normen eigen gemaakt
worden zodat deze zelfstandig toegepast kunnen worden in nieuwe situaties.
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Van de drie genoemde opvoedingsstijlen blijkt de stijl met gezag en begrip dus de meest
wenselijke stijl wanneer we kijken naar het voorkomen en bestrijden van discriminatie. Naast
deze drie opvoedingsstijlen zijn er in het onderwijs nog twee opvoedingsstijlen waarover veel
gediscussieerd wordt: Führen en Wachsen lassen.
Führen is enigszins vergelijkbaar met de autoritaire opvoedingsstijl. Onderwijsleerprocessen
zijn hier van groot belang. Het kind moet geleid worden en de opvoeder bepaalt wat er
geleerd wordt, welke kennis en vaardigheden overgenomen moeten worden en welke
waarden en normen richtinggevend zijn.203
Aanhangers van Wachsen lassen vertrouwen op de natuurlijke ontwikkeling van het kind.
Deze stijl is deels vergelijkbaar met de toegankelijke opvoedingsstijl vanwege de gedeelde
visie dat kinderen zich vanuit eigen ervaringen moeten kunnen ontwikkelen. Hieronder staat
een schema ter verduidelijking.
Wachsen lassen204
-

Het leren gaat natuurlijk en hoeft
niet geleid te worden.
Vertrouwen in de natuurlijke
ontwikkeling van het kind.
Wachten met aanbieden van
leerstof tot het kind er ‘rijp’ voor is.
Het proces is belangrijk.

Führen205
-

-

Het kind leert van anderen.
Het kind moet geleid worden.
De leerkracht bepaalt wat het kind
moet leren en welke kennis en
vaardigheden overgenomen dienen
te worden.
Het resultaat is belangrijk.

De juiste opvoedingsstijl bestaat naar mijn inziens niet. Er is naar mijn idee geen manier die
voor iedereen en in iedere situatie geschikt is. De ideale werkwijze kan in het onderwijs
bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de leerstof, het lesdoel, de leerkracht en de leerlingen.
Wanneer ik nadenk over de meest geschikte opvoedingsstijl met betrekking tot het vergroten
van het bewustzijn van discriminatie in groep 5 en 6 van de basisschool kom ik uit op
Führen. Aangezien de meeste kinderen in de leeftijd van acht tot tien jaar nog niet veel
kennis hebben van discriminatie moeten ze geleid worden door volwassenen. Daarnaast
wordt aan de hand van dit onderzoek bepaald welke kennis en vaardigheden de kinderen
moeten bezitten. Er wordt dus weinig tot geen rekening gehouden met de natuurlijke
ontwikkeling van het kind. Dit kan ook niet omdat het lesmateriaal op zoveel mogelijk
basisscholen inzetbaar moet zijn. Dit sluit niet uit dat hier ook aspecten van Wachsen lassen
bij aansluiten. Dit is echter afhankelijk van de keuzes van de leerkracht. Een combinatie van
deze twee visies, waarin Führen overheersend is, is het uiteindelijke resultaat.
In voorgaande hoofdstukken is het verloop van een aantal ontwikkelingsgebieden aan bod
gekomen. Bij het ontwerpen van het lesmateriaal wordt rekening gehouden met de
gemiddelde ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van acht tot tien jaar oud. Aangezien niet
de leerling maar de leerstof leidend is, sluit de opvoedingsvisie Führen het sterkst aan bij het
vergroten van het bewustzijn van discriminatie onder leerlingen uit groep 5 en 6 van de
basisschool.
Leerkrachten kunnen er wel voor kiezen om het lesmateriaal enkel aan te bieden aan de
leerlingen die hier gezien hun ontwikkeling aan toe zijn. Op deze manier kan het lesmateriaal
op verschillende manieren worden aangeboden maar deze keuze is aan de leerkracht.
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6.2 Visies op onderwijs
Er bestaan veel verschillende basisscholen met verschillende visies op onderwijs. In deze
paragraaf bekijken we enkele visies op onderwijs en hun relatie met het voorkomen en
bestrijden van discriminatie. Hierbij houd ik rekening met eerdere bevindingen. Visies op
onderwijs die overheersend aansluiten bij de opvoedingsvisie Wachsen lassen zullen
bijvoorbeeld niet besproken worden omdat uit de vorige paragraaf is gebleken dat de visie
Führen beter aansluit bij dit onderzoek.
Projectonderwijs
Bij het projectonderwijs werken leerlingen een bepaalde periode aan een thema. Vaak staan
meerdere leergebieden tijdens de vastgestelde periode in het teken van dit thema. Op veel
basisscholen heeft het projectonderwijs een plaats gekregen. De meeste basisscholen doen
dit niet het hele schooljaar door maar kiezen bijvoorbeeld per schooljaar voor een bepaalde
periode één thema uit.
Bij het projectonderwijs staat de belevingswereld van de kinderen centraal. Een geschikt
thema voor projectonderwijs moet aan een aantal punten voldoen.206
- Aansluiten bij de ervaringswereld van het kind
- Kinderen uitnodigen en stimuleren om zich er in te verdiepen
- Voldoende uitdaging voor eigen initiatieven bieden.
- Voldoende mogelijkheden bieden om geschikt materiaal te vinden.
- Binnen een bepaalde tijd afgerond kunnen worden.
- Relaties met vroegere ervaringen hebben.
- Aanleiding geven tot daadwerkelijk handelen.
- Binnen die doelstellingen van de school vallen.
Het onderwerp discriminatie is naar mijn mening niet geschikt als thema voor het
projectonderwijs. Het onderwerp discriminatie is niet geschikt als thema omdat de meeste
kinderen uit groep 5 en 6 hier zelf weinig ervaring mee hebben en er weinig kennis over
hebben. Daarnaast biedt dit onderwerp niet genoeg mogelijkheden voor verschillende
leergebieden om het als hoofdthema te gebruiken. Discriminatie zou wel een kleiner
onderdeel van een thema kunnen zijn. Wanneer je bijvoorbeeld het thema ‘multiculturele
samenleving’ of ‘Pesten’ hebt kun je discriminatie uitstekend als subthema gebruiken.
Effectief onderwijs
Binnen het effectieve onderwijs worden optimale prestaties nagestreefd. Leerkrachten
hebben positieve verwachtingen van hun leerlingen en daarbij wordt een ordelijke en veilige
leeromgeving waardevol gevonden. De vakken lezen, taal en rekenen zijn binnen deze vorm
van onderwijs het belangrijkst en hier gaat dan ook de meeste aandacht naar uit.
Binnen deze scholen wordt vaak met het directe instructiemodel gewerkt.
Model van directe instructie
206
207

207

Dagelijkse terugblik op voorafgaande leerstof
Presentatie van doel en nieuwe leerstof
Inoefenen onder begeleiding van de leerkracht
Individuele verwerking van de leerstof
Periodieke terugblik op het geleerde
Terugkoppeling waarbij fouten gecorrigeerd worden en waarom- vragen gesteld worden
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Uit vele onderzoeken is gebleken dat het consequent hanteren van het directe
instructiemodel leidt tot een verbetering in de leerresultaten van zo goed als alle leerlingen.
Er was met name vooruitgang te zien in de leerresultaten van basisvaardigheden.208
Via dit model wordt er veel aandacht besteed aan de verwerking van de leerstof. Voor het
onderwerp discriminatie is het belangrijk dat kinderen de leerstof op een juiste manier
verwerken. Discriminatie is een serieus onderwerp en strafbaar in Nederland, wanneer
informatie omtrent discriminatie onjuist verwerkt wordt kan dit onvoorziene gevolgen hebben.
Via het directe instructiemodel wordt er met regelmaat gecontroleerd en gecorrigeerd zodat
onjuistheden weinig tot geen kans krijgen.
Coöperatief leren
Binnen het coöperatief leren staat samenwerking centraal. Leerlingen werken samen aan
een gemeenschappelijk doel maar zijn individueel verantwoordelijk voor een bepaalde taak.
Interactie, samenwerking en sociale vaardigheden zijn belangrijke aspecten binnen deze
onderwijsvorm.
De vijf kenmerken van coöperatief leren209
- Positieve wederzijdse afhankelijkheid
- Individuele verantwoordelijkheid
- Directe interactie
- Samenwerkingsvaardigheden
- Evaluatie van het groepsproces
Er is dus een gezamenlijk doel waarbij ieder individueel verantwoordelijk is voor een
deeltaak. Doordat de kinderen aan een gezamenlijk doel werken moeten de kinderen met
elkaar overleggen en samenwerken. Bij de evaluatie wordt onder andere teruggeblikt op de
samenwerking, het proces en het doel.
‘Coöperatief leren wordt door onderwijsdeskundigen tegenwoordig als een van de meest
effectieve manieren gezien om de betrekkingen tussen rassen te verbeteren, empathie te
ontwikkelen en het lesgeven op school te verbeteren.’210
Coöperatief leren stimuleert het voorkomen en bestrijden van discriminatie. In het derde
hoofdstuk kwamen we al tot de conclusie dat sociale vaardigheden erg belangrijk zijn.
Doordat de sociale vaardigheden verworven zitten in de werkvormen van het coöperatieve
onderwijs is dit de ideale visie op onderwijs gezien het voorkomen en bestrijden van
discriminatie.
Probleem gestuurd leren
Bij het probleem gestuurd leren wordt er door de leerkracht een probleem gepresenteerd
waarna de leerlingen dit gezamenlijk analyseren en bespreken. De leerlingen gaan
vervolgens zelfstandig aan de slag om (een deel van) het probleem op te lossen. De
resultaten worden tot slot aan elkaar gepresenteerd.
Deze vorm van onderwijs zien we net als het projectonderwijs vaak terug op verschillende
basisscholen. Op de meeste basisscholen wordt het probleem gestuurd leren niet
consequent maar incidenteel ingezet.
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Probleem gestuurd leren vindt plaats aan de hand van een stappenplan211
1. Moeilijke/ onduidelijke begrippen worden verhelderd.
2. Het probleem wordt gedefinieerd zodat iedereen het begrijpt.
3. Het probleem wordt geanalyseerd. De kinderen brainstormen over het probleem.
4. De ideeën en mogelijke verklaringen worden geordend.
5. Leerdoelen worden geformuleerd en per groep uitgekozen.
6. De groepsleden zoeken individueel informatie op en verwerken deze.
7. De gevonden informatie wordt aan elkaar gepresenteerd.
Het probleem gestuurd leren hangt drie doelstellingen aan.
1. Verwerven van kennis die bruikbaar is.
2. Zelfstandig leren. kunnen leren.
3. Analyseren en oplossen van problemen.212
Het probleem gestuurd leren kan geschikt zijn voor het vergroten van het bewustzijn van
discriminatie. Doordat de leerlingen nadenken over het probleem, de oorzaak en de
mogelijke oplossing kunnen ze zich meer bewust worden van de inhoud en de ernst van
discriminatie.
Er zijn vanzelfsprekend nog meer visies op onderwijs maar het is voor dit onderzoek niet
relevant om deze allemaal te bespreken. Wanneer we kijken naar de meest geschikte visies
om het bewustzijn van discriminatie onder leerlingen te vergoten en discriminatie te
bestrijden en voorkomen zijn dit naar mijn mening het Coöperatief leren en Probleem
gestuurd leren.
Bij beide vormen is er plaats voor samenwerking, zelfstandigheid en individuele
verantwoordelijkheid. De kinderen leren met elkaar samenwerken waardoor sociale
vaardigheden aandacht krijgen. Sociale vaardigheden zijn erg belangrijk bij het voorkomen
en bestrijden van discriminatie. Het werken vanuit een probleem zorgt ervoor dat
verschillende aspecten van een situatie belicht worden. Discriminatie is een probleem in
Nederland en wanneer kinderen nadenken over verschillende aspecten zoals oorzaken en
oplossingen zal dit hun bewustzijn van discriminatie vergroten. Van het coöperatief leren is al
aangetoond dat het een effectieve manier is om de relaties tussen rassen te verbeteren.
Omdat het lesmateriaal op verschillende basisscholen ingezet moet kunnen worden kan ik er
niet voor kiezen om het materiaal volledig vorm te geven volgens de principes van
Coöperatief leren of Probleem gestuurd leren. Scholen die niet volgens deze principes
(willen) werken moeten alsnog het lesmateriaal kunnen inzetten. Alle scholen moeten
gebruik kunnen maken van het lesmateriaal. De leerkrachten zijn echter vrij in het maken
van aanpassingen en keuzes om het materiaal aan te laten sluiten bij de visie van de school.
In het lesmateriaal zijn aspecten van het Coöperatief leren en het Projectonderwijs terug te
vinden.
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6.3 Samenvatting
Er zijn ontzettend veel verschillende visies op opvoeding en onderwijs. De meest wenselijke
opvoedingsstijl is de Stijl met gezag en begrip. Deze stijl heeft de meest wenselijke effecten
in relatie tot het voorkomen en bestrijden van discriminatie. Kinderen die in deze stijl zijn
opgevoed beschikken over sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, zelfdiscipline,
vriendelijkheid en het zelfstandig hanteren van sociale regels en normen. Deze aspecten zijn
van groot belang bij het vergroten van het bewustzijn van discriminatie en bij het bestrijden
en voorkomen van discriminatie.
De opvoedingsvisie die het meest aansluit bij het vergroten van het bewustzijn van
discriminatie en het bestrijden en voorkomen van discriminatie is Führen. Bij het ontwerpen
van het lesmateriaal zal rekening gehouden worden met de gemiddelde ontwikkeling van
kinderen in de leeftijd van acht tot tien jaar oud. Aangezien er geen rekening wordt gehouden
met de individuele ontwikkelingen van en verschillen tussen kinderen is de leerstof leidend
en sluit de opvoedingsvisie Führen het meest aan bij dit onderzoek.
Het Coöperatief leren en het Probleem gestuurd leren zijn geschikte onderwijsvormen om
het bewustzijn van discriminatie te vergroten. Samenwerking, zelfstandigheid en individuele
verantwoordelijkheid zijn overeenkomsten tussen deze twee onderwijsvormen. Door het
samenwerken verwerven kinderen sociale vaardigheden die erg belangrijk zijn bij het
voorkomen en bestrijden van discriminatie.
Van Coöperatief leren is aangetoond dat het één van de meest effectieve manieren binnen
het onderwijs is om de verhoudingen tussen rassen te verbeteren en empathie te
ontwikkelen. Coöperatief leren is de meest ideale onderwijsvorm gezien het voorkomen en
bestrijden van discriminatie.
Het lesmateriaal dat aan de hand van dit onderzoek ontworpen wordt moet op verschillende
basisscholen ingezet kunnen worden. Scholen die niet volgens de principes van Coöperatief
leren of Probleem gestuurd leren (willen) werken moeten alsnog het lesmateriaal kunnen
inzetten. Het lesmateriaal zal hierdoor niet volledig Coöperatief of Probleem gestuurd zijn. Er
zullen wel aspecten van het Coöperatief leren en Probleem gestuurd leren in verwerkt
worden.
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7. Leren: kennis en vaardigheden
Dit onderzoek is erop gericht het bewustzijn van discriminatie onder leerlingen in de leeftijd
van acht tot tien jaar te vergroten. Dit houdt in dat kinderen enige kennis van het betreffende
onderwerp moeten hebben. Door het vergroten van de kennis over discriminatie hopen we
discriminatie in de toekomst te bestrijden en voorkomen. Bij het voorkomen en bestrijden van
discriminatie is het belangrijk dat men naast kennis beschikt over bepaalde vaardigheden. In
dit hoofdstuk komt aan bod welke kennis en vaardigheden met betrekking tot het bestrijden
en voorkomen van discriminatie van belang zijn voor kinderen in de leeftijd van acht tot tien
jaar. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan hoe kinderen deze kennis en vaardigheden
kunnen leren.

7.1 Benodigde kennis en vaardigheden
Kinderen leren tijdens hun basisschoolperiode ontzettend veel maar wie bepaalt wat er
geleerd moet worden? Leerkrachten kunnen zelf keuzes maken in leerstof of zich laten
beïnvloeden door de interesses van leerlingen. De leerdoelen worden echter grotendeels
bepaald door de overheid. Er zijn wettelijk vastgestelde kerndoelen waar basisscholen hun
onderwijs op moeten afstemmen. Deze kerndoelen geven aan wat de leerlingen aan het
einde van de basisschool moeten kennen en kunnen. Scholen zijn wel vrij in de keuze hoe
ze deze kerndoelen bereiken.
De vakgebieden waar kerndoelen voor zijn opgesteld zijn:
- Nederlands
- Engels
- Friese taal*
- Rekenen/ wiskunde
- Oriëntatie op jezelf en de wereld
- Kunstzinnige oriëntatie
- Bewegingsonderwijs
* De kerndoelen Friese taal gelden alleen voor de basisscholen binnen de provincie
Friesland.
Naast de kerndoelen voor bovenstaande vakgebieden zijn er ook overkoepelende doelen
opgesteld.
Voor dit onderzoek zijn alleen die doelen van belang die in relatie staan met het vergroten
van het bewustzijn van discriminatie en het voorkomen en bestrijden van discriminatie. De
wettelijk vastgestelde doelen voor het onderwijs die van belang zijn voor dit onderzoek zijn:
Wet op het Primair Onderwijs
‘Het onderwijs:
a. gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving,
b. is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en
c. is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met
verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.’ 213
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Besluit vernieuwde kerndoelen WPO
Overkoepelende doelen:
- reflectie op eigen handelen en leren
- uitdrukken van eigen gedachten en gevoelens
- respectvol luisteren en kritiseren van anderen
- ontwikkelen van zelfvertrouwen
- respectvol en verantwoordelijk omgaan met elkaar 214
Kerndoelen:
34. ‘De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid
van henzelf en anderen.
35. De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als
verkeersdeelnemer en als consument.
36. De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting
en hun rol als burger.
37. De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde
waarden en normen.
38. De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse
multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te
gaan met verschillen in opvattingen van mensen.’ 215
Bovenstaande doelen bevestigen dat er op basisscholen aandacht dient te worden besteed
aan onderwerpen zoals discriminatie. Deze doelen komen grotendeels overeen met eerdere
bevindingen binnen dit onderzoek. In bovenstaande doelen worden bijvoorbeeld sociale
vaardigheden genoemd die in het derde hoofdstuk van dit onderzoek ook besproken zijn. Het
belang van zelfvertrouwen vinden we ook in bovenstaande doelen en in het derde hoofdstuk
van dit onderzoek terug.
Deze kerndoelen dienen aan het einde van de basisschool bereikt te zijn. De leeftijdsgroep
die voor dit onderzoek van belang is betreft leerlingen van acht tot tien jaar oud. Dit zijn
leerlingen die in groep 5 en 6 van de basisschool zitten. Bovenstaande kerndoelen gelden
dus niet voor deze leeftijdsgroep. Er dient wel de gehele basisschoolperiode naar deze
doelen toegewerkt te worden. Aan de overkoepelende doelen dient ook in ieder leerjaar
aandacht te worden besteed.
De kerndoelen zijn uitgewerkt in leerlijnen. Deze leerlijnen geven per leerjaar aan wat de
kinderen aan het einde van het schooljaar moeten kennen en kunnen. De leerlijnen staan op
de volgende pagina per kerndoel weergegeven. Kerndoel 35 is weggelaten omdat de
leerinhoud van deze leerlijn enkel verkeer en consumentengedrag betrof.
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Kerndoel
34

Inhoudslijn groep 5 en 6
-

36

-

37

38

216

-

216

de uniciteit van ieder mens
uiten van gevoelens, wensen, en opvattingen
ontstaan en oplossingsmogelijkheden van conflicten in de eigen omgeving
wederzijdse afhankelijkheid van mensen
eigen mogelijkheden, kenmerken, wensen, gevoelens, beperkingen en
voorkeuren
oorzaken van conflicten: tegenstellingen in belangen, opvattingen en gevoelens
inleven in gevoelens, wensen en opvattingen van anderen
gelijktijdige deelname aan verschillende groepen met verschillende rollen
ontwikkeling van persoonlijke eigenschappen en vaardigheden
zelfbewuste houding
rekening houden met en openstaan voor anderen
voor alle partijen passende oplossingen bij conflicten in de eigen omgeving
samenwerking in een groep
noodzaak van regels en afspraken bij het samenleven thuis, op straat en op
school
gezamenlijk regels vaststellen
gezagsuitoefening en het verschil met 'de baas spelen'
de politie: taken, werkwijze
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

-

gezin en gezinsleven
soorten gezinnen
vriendschap: kenmerken en uitingen
bij een groepje horen
taken op school
taken thuis
familie
ruzie: voorkomen, oorzaken, oplossen
taakverdeling in het gezin
aantal personen dat in een gezin werkt
bevolkingssamenstelling van de eigen buurt op basis van gezinssamenstelling,
leeftijd, religie, etnische groepen, beroepen
pesten in groepsverband
discriminatie
gezelligheid en de behoefte aan saamhorigheid
respect

-

gebruiken/ leefgewoonten
feestdagen
godsdienstige feesten
godsdienstige verhalen
godsdienstige gebruiken
(verhalen over) belangrijke mensen uit een religie
christendom
de centrale plaats van de kerk
manieren van eten
jodendom

http://tule.slo.nl/OrientatieOpJezelfEnWereld/F-KDOrientatieJezelfEnWereld.html

68

Welke kennis en vaardigheden er nodig zijn om het bewustzijn van discriminatie onder
leerlingen in de leeftijd van acht tot tien jaar te vergroten kan nu nog niet volledig
weergegeven worden. De wettelijk vastgestelde doelen en de leerlijnen vormen de basislijn
waarbij aandachtspunten die uit dit onderzoek naar voren komen zullen worden toegevoegd.

7.2 Leervoorwaarden
Bij het vergroten van het bewustzijn van discriminatie willen we dat kinderen kennis en
vaardigheden opdoen. In deze paragraaf bekijken we wat leren precies inhoudt en wat daar
voor nodig is. Dit is van invloed op de vormgeving en inhoud van het lesmateriaal.
Leren

‘Het zodanig eigen maken van nieuwe kennis of vaardigheden dat de
betrokkene deze kennis of vaardigheden zelfstandig kan toepassen in nieuwe
situaties.’217

Leren is dus meer dan enkel kennis hebben van iets. Je moet deze kennis of vaardigheden
zelfstandig kunnen inzetten in nieuwe situaties. Leren betreft dus zowel het weten als het
doen. Bij leren is er altijd sprake van een driehoeksverhouding218:
Leerling

Leerstof

Leraar

Er is iemand die zorgt voor het leren, iemand die leert en iets dat geleerd wordt. Deze drie
aspecten staan met elkaar in verbinding en dienen op elkaar afgestemd te worden om tot
leren te komen. De leraar zal bijvoorbeeld de leerstof en zijn instructie af moeten stemmen
op de leerling om het gewenste resultaat te behalen.
Om tot leren te kunnen komen moet er aan drie voorwaarden zijn voldaan. In het eerste
hoofdstuk zijn deze drie leervoorwaarden al aan bod gekomen. Daaruit kwam de conclusie
dat een kind zich veilig, onafhankelijk en zelfverzekerd moet voelen om zich dicht tot het
(Nederlandse) ideaalbeeld van een volwassene te kunnen ontwikkelen. Wanneer een kind
zich niet veilig, onafhankelijk of zelfverzekerd voelt, wordt hij belemmerd in zijn ontwikkeling
en groei en kunnen complicaties ontstaan bij het aangaan van relaties, nemen van
verantwoordelijkheid en bij de mate van zijn zelfstandigheid.
Om nieuwe kennis en vaardigheden eigen te kunnen maken moet er aan onderstaande
voorwaarden voldaan zijn:
- Relatie
Een betrouwbare band tussen ouder/ opvoeder en kind
- Autonomie
De ruimte voor het kind om op onderzoek uit te gaan
- Competentie De mogelijkheid voor het kind om te laten zien wat het kan219
Een belangrijke voorwaarde voor leren is een betrouwbare relatie met ouder en opvoeders.
Deze relatie stimuleert de ontwikkeling van het zelfvertrouwen en biedt kinderen ruimte om
op onderzoek uit te gaan. Kinderen ontwikkelen vervolgens een verantwoordelijkheidsgevoel
doordat zij de ruimte krijgen om (binnen bepaalde grenzen) eigen beslissingen te maken.
Een kind leert hierdoor wat hij wel en niet kan en ontwikkelt zijn competentiegevoel. Kinderen
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die zich veilig, zelfverzekerd en competent voelen durven nieuwe dingen te ontdekken en
durven te leren.
Om tot leren te kunnen komen is het naast de drie leervoorwaarden belangrijk dat:
1. er al enige kennis aanwezig is over het onderwerp
2. er de motivatie is om te leren
3. het kind emotioneel aangesproken wordt
Een kind moet al enige kennis hebben om nieuwe informatie op te kunnen nemen en deze te
kunnen onthouden. Als een kind niet wil leren en niet geboeid is zal hij minder leren dan
wanneer hij gemotiveerd en enthousiast is.
‘Leren kan nooit alleen met het hoofd plaatsvinden, de basis is het hart dat aangesproken wordt.’220

7.3 De leeromgeving
In een ideale leeromgeving is voldaan aan de drie leervoorwaarden. In een goede
leeromgeving worden kinderen uitgedaagd om te leren en voelen kinderen zich prettig en
veilig. Een goede leeromgeving is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Enkel in een
omgeving waarin een kind zich veilig en vertrouwd voelt kan hij zich positief ontwikkelen.221
Met een leeromgeving bedoelen we niet enkel de school. Een leeromgeving kan iedere plek
zijn waar een kind kennis, ervaringen en vaardigheden op kan doen.
Een leeromgeving wordt vaak rijk en krachtig genoemd. Hiermee wordt een leeromgeving
bedoeld waarin het leerproces van leerlingen optimaal bevorderd wordt.222 Een klaslokaal
kan bijvoorbeeld rijk zijn aan materialen waar kinderen zelfstandig of samen mee aan het
werk kunnen. Bij het vergroten van het bewustzijn van discriminatie staat de veiligheid van
de leeromgeving boven de rijkheid en krachtigheid.
Een veilige leeromgeving houdt onder andere in dat:
- kinderen zich emotioneel veilig voelen
- respect centraal staat en iedereen elkaar in hun waarde laat
- kinderen hun mening mogen en durven uiten
- kinderen niet beoordeeld worden op hun mening/ normen en waarden/ uiterlijk/ etc.
- niemand buitengesloten wordt
- verschillen geaccepteerd worden
Een kind leert makkelijker wanneer hij zich veilig en prettig voelt. Wanneer deze veiligheid
niet aanwezig is zullen kinderen zich bijvoorbeeld minder open durven stellen. Wanneer een
kind zich niet veilig voelt zal hij zelf geen actie tot ontdekken of onderzoeken durven te
nemen. Wanneer het om iemands mening, uiterlijk of normen en waarden gaat moet
niemand zich beledigd of gekwetst voelen omdat het bij het voorkomen en bestrijden van
discriminatie bovenal gaat om het accepteren van en omgaan met verschillen.
Deze veilige leeromgeving kun je als leerkracht niet alleen creëren. Het creëren van een
veilige leeromgeving is een samenwerkingsproces met iedereen die aanwezig is in die
omgeving. Je kunt hier onder andere aan werken door aandacht te besteden aan sociale
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vaardigheden. Er zijn ook methodes zoals ‘Goed van start’223 en ‘Leefstijl’224 die hulp bieden
bij het creëren van een positief leerklimaat.
Naast de veiligheid van de leeromgeving is het op de tweede plaats belangrijk dat deze rijk
en krachtig is. Hieronder staan een aantal aandachtspunten weergegeven voor een
krachtige leeromgeving waar rekening mee gehouden wordt in het lesmateriaal.
Aandachtspunten voor een krachtige leeromgeving: 225
- Zorg voor aansluiting bij de interesses van de kinderen. Maak ze nieuwsgierig naar
een onderwerp door bijvoorbeeld een verrassende introductie.
- Zorg voor veel variatie in werkvormen en bedenk dat kinderen beter leren wanneer ze
actief betrokken worden bij het onderwerp.
- Kinderen leren veel van activiteiten. Wanneer kinderen bijvoorbeeld zelf iets
ontdekken vergeten ze dit niet snel. Verschillende activiteiten waarbij je een beroep
doet op zintuigen vergroten de kans dat ze het geleerde onthouden.
- Zorg dat je kinderen niet overspoelt met informatie. Er is tijd nodig om nieuwe
informatie op te nemen en te verwerken.
- Er is een logische opbouw nodig bij het aanbod van leeractiviteiten. Bedenk wat
kinderen moeten kunnen om het gestelde doel te bereiken en of kinderen dat al wel
kunnen.
Een krachtige leeromgeving kenmerkt zich bijvoorbeeld ook door duidelijke instructie,
positieve feedback en een goed pedagogisch klimaat. Deze aandachtspunten heb ik
weggelaten omdat ik enkel invloed heb op het lesmateriaal. Voor dit onderzoek is het van
groot belang dat de leeromgeving veilig is, hoe leerkrachten de leeromgeving verder
vormgeven laat ik aan hun kennis en ervaringen over.

7.4 Hoe kinderen leren
Het doel van dit onderzoek is het bewustzijn van discriminatie te vergroten onder leerlingen
in de leeftijd van acht tot tien jaar oud. Dit houdt in dat we de kinderen iets willen leren over
discriminatie. In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk zijn de kennis en vaardigheden aan
bod gekomen die leerlingen moeten bezitten om zich bewust te zijn van discriminatie.
Wanneer je kinderen iets wilt leren is het belangrijk dat je weet hoe kinderen deze kennis en
vaardigheden kunnen leren.
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen drie vormen van leren en vier leerniveaus. 226
- Leren gericht op wendbaar gebruik:
creatief toepassen
- Leren gericht op beklijving:
integreren
- Leren gericht op beheersing:
onthouden en begrijpen
Op de volgende bladzijde zijn de vier leerniveaus uitgewerkt. In dit schema is te zien wat elk
niveau inhoudt en welke activiteiten daarbij horen. 227/228
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1

Onthouden

Onthouden is gericht op herinneren,
onthouden van de aangeboden
informatie.

luisteren, uitleg krijgen,
oefenen, lezen, beschrijven,
opzeggen, aanwijzen, definitie
geven)

2

Begrijpen

Begrijpen is gericht op het in eigen
woorden weergeven wat de docent/
het boek heeft gesteld en op het zien
van de samenhang tussen de
gegevens.

verkennen, met elkaar
bespreken, in eigen woorden
weergeven, uitleggen,
verklaren, samenvatten en
onderscheid maken

3

Integreren

Integreren is gericht op het ophalen
en activeren van bestaande kennis
en/ of het verbinden van nieuw
verworven kennis aan deze reeds
aanwezige kennis.

vergelijken, een plan maken,
met elkaar in verband brengen,
analyseren, voorspellen en
beoordelen

4

Toepassen

Toepassen is gericht op het gebruiken
van de kennis in een nieuwe,
onbekende situatie.

selecteren, ontwerpen,
ontwikkelen, keuzes maken

De vier leeractiviteiten kunnen niet zonder elkaar omdat ze ieder een eigen functie hebben in
het leerproces. De leeractiviteiten ‘onthouden’ en ‘begrijpen’ zijn noodzakelijk om de
basiskennis te kunnen verwerken. Bij de leeractiviteit ‘integreren’ wordt de voorkennis
geactiveerd die nodig is om de nieuwe kennis te kunnen begrijpen. Deze nieuwe kennis
wordt aan de al bestaande kennis gekoppeld waardoor deze beter onthouden wordt. Nieuwe
informatie kan gemakkelijker onthouden en opgeslagen worden wanneer er aansluitingen
zijn met al aanwezige kennis.229 Wanneer kennis goed is opgeslagen kan men deze creatief
toepassen. Het creatief toepassen van kennis en vaardigheden is wat we willen bereiken met
het vergroten van het bewustzijn van discriminatie. Doordat kinderen hun kennis en
vaardigheden zelf kunnen toepassen in nieuwe situaties kan discriminatie werkelijk
voorkomen en bestreden worden.
Er zijn verschillende theorieën over hoe leeractiviteiten aangeboden dienen te worden. Er
kan een scheiding gemaakt worden tussen het objectieve leren en het subjectieve leren. 230
Het objectieve leren sluit aan bij de opvoedingsvisie Führen omdat kennis en vaardigheden
overgenomen worden van anderen. Bij het subjectieve leren heeft het kind zelf een sturende
rol in zijn leerproces, dit komt overeen met de opvoedingsvisie Wachsen lassen.
Objectief leren…
- is van anderen informatie aannemen
- doe je zelf
- betekent kennis en vaardigheden opdoen
- is oefenen en herhalen
- is een kwestie van denken
- vraagt om ondersteuning door structuur en regelmaat
- vraagt om instructie en sturing
- vraagt om een houding van zelfstandigheid
- vraagt om logisch geordende leerinhouden
- doe je voor jezelf
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Subjectief leren…
- is zelf onderzoeken, experimenteren en ontdekken
- doe je samen in interactie met anderen
- betekent nadenken over wat en hoe je leert
- is begrijpen van complexe en betekenisvolle situaties en processen
- is een kwestie van willen en voelen
- vraagt om uitdaging, prikkeling van nieuwsgierigheid en het wekken van
verwondering
- vraagt om ruimte, zodat kinderen leren hun leerprocessen zelf te sturen
- vraagt om een houding van zelfverantwoordelijkheid
- vraagt om een helder besef van de doelen die je nastreeft
- doe je om wat je geleerd hebt, op een verantwoorde wijze te gebruiken
In het basisonderwijs wordt vaak gewerkt vanuit beide stromingen. Zoals eerder al was
aangegeven kan de werkwijze in het onderwijs afhankelijk zijn van de leerstof, het lesdoel,
de leerkracht en de leerlingen. Er is naar mijn idee geen eenzelfde aanpak waarmee je in
iedere situatie het gewenste resultaat kan behalen omdat kinderen verschillen in aanleg,
leermogelijkheden en in ontwikkeling.
Bij het vergroten van het bewustzijn van discriminatie zijn onderstaande punten belangrijk:
- leren is van anderen informatie opdoen
- leren betekent kennis en vaardigheden opdoen
- leren vraagt om instructie en sturing
-

leren doe je samen in interactie met anderen
leren betekent nadenken over wat en hoe je leert
leren doe je om wat je geleerd hebt, op een verantwoorde wijze te gebruiken

De bovenste drie punten horen bij het objectieve leren en de onderste drie punten horen bij
het subjectieve leren. Waarom juist deze punten belangrijk zijn bij het vergroten van het
bewustzijn van discriminatie zal hieronder kort uitgelegd worden.
Omdat de meeste kinderen in groep 5 en 6 van de basisschool nog te weinig kennis hebben
van discriminatie moeten ze deze kennis van anderen leren. De kinderen moeten kennis
en vaardigheden opdoen om zich bewust(er) te zijn van discriminatie en om discriminatie in
de toekomst te voorkomen en bestrijden. Doordat de kinderen zelf weinig kennis over het
onderwerp hebben is instructie en sturing erg belangrijk zodat er geen verkeerde
informatie verspreid, verwerkt of opgenomen wordt.
Omdat het voorkomen en bestrijden van discriminatie gericht is op het accepteren en
omgaan met verschillen is het belangrijk dat kinderen met elkaar samenwerken zodat
kinderen al vroeg leren met verschillen om te gaan. Kinderen moeten beseffen waarom het
belangrijk is kennis te hebben van discriminatie. Wanneer kinderen niet nadenken over
hetgeen wat ze leren is de kans kleiner dat ze zich daadwerkelijk bewust(er) worden van
discriminatie. De kennis en vaardigheden die de kinderen opdoen moeten ze zelfstandig
kunnen toepassen in nieuwe situaties zodat discriminatie werkelijk voorkomen en
bestreden wordt.
Voor het vergroten van het bewustzijn van discriminatie is het dus belangrijk dat in het
lesmateriaal zowel kenmerken van objectief leren als van subjectief leren terugkomen.
Er dient rekening gehouden te worden met de leerstijlen van de kinderen bij de manier
waarop leeractiviteiten en leerstof aangeboden wordt. Er zijn geen twee mensen exact
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hetzelfde. Iedereen doorloopt een eigen ontwikkeling en heeft ook een eigen manier van
leren. Ieder kind heeft dus ook een eigen leerstijl. Zo zijn er bijvoorbeeld kinderen die
makkelijk uit een boek kunnen leren en kinderen die meer leren door zelf te doen. Zo zijn er
tal van verschillen te vinden in de leerstijlen van kinderen.
De Amerikaanse psycholoog Kolb onderscheidt vier leerstijlen.231
Doener
Dromer
Denker
Beslisser

concreet en actief
concreet en reflectief
reflectief en abstract
abstract en actief

Denker

-

legt verbanden, zoekt verschillen en overeenkomsten.
heeft baat bij theoretische uitleg.
wil eerst alles weten voor hij aan het werk gaat.

Beslisser

-

wil de functie weten.
heeft baat bij concrete toepassingen.
wil eerst het nut weten voor hij aan het werk gaat.

Doener

-

wil gelijk aan het werk.
leert door te experimenteren en onderzoeken.

Dromer

-

is goed in het bedenken van ideeën.
heeft baat bij demonstratie van nieuwe theorie of vaardigheden.

Bijna niemand is in één van bovenstaande hokjes te plaatsen. De meeste mensen hebben
een gecombineerde leerstijl waarbij er een voorkeur is voor één van de vier leerstijlen.
Leerstof en vaardigheden dienen op verschillende manieren aangeboden te worden zodat
deze op zoveel mogelijk leerstijlen aansluiten en alle leerlingen verder geholpen worden in
hun leerproces.
Bij het aanbieden van leerstof dient dus rekening gehouden te worden met de verschillen
tussen leerlingen. Gardner, een Amerikaanse leerpsycholoog heeft de theorie van de
Meervoudige intelligentie ontwikkelt. Deze theorie gaat uit van de verschillende intelligenties
van kinderen. Hij bedoelt hiermee de verschillende vermogens om problemen op te lossen
en producten te maken.
De acht intelligenties:232
- Verbaal- linguïstische intelligentie
- Logisch- mathematische intelligentie
- Visueel- ruimtelijke intelligentie
- Muzikaal- ritmische intelligentie
- Lichamelijk- kinesthetische intelligentie
- Interpersoonlijke intelligentie
- Intrapersoonlijke intelligentie
- Naturalistische intelligentie
Deze theorie stelt bijvoorbeeld dat een kind met een sterk ontwikkelde muzikaal- ritmische
intelligentie beter kan werken en leren met muziek op de achtergrond. Zo zou een kind met
interpersoonlijke intelligentie beter kunnen werken en leren wanneer hij met anderen mag
samenwerken. Kinderen nemen volgens deze theorie informatie beter op wanneer je
een beroep doet op hun sterke kanten.
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Hoewel iedereen een voorkeur voor een bepaalde leerstijl heeft kunnen we stellen dat we: 233
- 10% leren van wat we lezen
- 20% leren van wat we horen
- 30% leren van wat we zien
- 50% leren van wat we zien en horen
- 70% leren van waarover we hebben gediscussieerd
- 80% leren van wat we zelf hebben ervaren
- 90% leren van wat we uitleggen aan anderen
Hier zien we in terug dat samenwerking erg belangrijk is. Wanneer kinderen met elkaar
discussiëren of de leerstof aan elkaar uitleggen leren ze over het algemeen meer dan
wanneer ze bijvoorbeeld de leerstof doorlezen. Leren door ervaring is erg leerzaam maar in
het geval van discriminatie geen aanrader. Het zou bijvoorbeeld wel ervaren kunnen worden
in een rollenspel.
Iemand die kinderen in de leeftijd van acht tot tien jaar iets over discriminatie wilde leren door
middel van ervaring is Jane Elliot.
Jane Elliott was een onderwijzeres aan een lagere school in Riceville, Iowa, Amerika.
Geschokt door de moord op Martin Luther King besloot zij een experiment uit te voeren. Het
experiment wordt in onderstaande tekst beschreven. Het experiment en de terugblik daarop
is ook in vier delen op internet te zien:
1. http://www.youtube.com/watch?v=JCjDxAwfXV0
2. http://www.youtube.com/watch?v=0UbNp15zDtE&
3. http://www.youtube.com/watch?v=XPIxU6_ClIM&
4. http://www.youtube.com/watch?v=zLEEJuHgnk4&
A Class Divided
‘Elliott verdeelt de klas in een groep met blauwe ogen en een groep met bruine ogen. Om dat
verschil ook op afstand zichtbaar te maken, krijgen de blauwogigen een kraag om.
Vervolgens vertelt ze dat de bruinogigen beter en schoner zijn dan de andere groep. De
bruinogigen krijgen privileges: ze mogen in de klas op de voorste rij zitten, ze mogen langer
pauze houden, mogen spelen waar de blauwogigen niet mogen spelen. Voor blauwogigen
stelt Elliott heel andere regels op. Zo moeten zij een papieren bekertje gebruiken wanneer ze
water uit de kraan willen drinken. Een leerling wil weten waarom dat is. Het antwoord komt
direct van een van zijn klasgenootjes: 'Omdat we anders een ziekte van ze zouden kunnen
krijgen.’
De achtjarigen leren snel. De vraag rijst hoe het kan dat Elliott, zelf blauwogig, toch
onderwijzeres heeft kunnen worden. 'Als ze bruine ogen had gehad, was ze hoofd van de
school geweest,' is de snelle verklaring van een medeleerling. Hoe indringend de exercitie is,
blijkt uit het effect op de schoolprestaties van de kinderen dat Elliott rapporteert. Elliott prijst
de bruinogigen uitvoerig, maar kraakt de blauwogigen om het minste of geringste af - en tot
haar verbijstering blijkt dat de kinderen zich ernaar gaan gedragen. Bruinogigen die
oorspronkelijk verlegen waren, komen uit hun schulp en worden zelfs leiders van de klas.
Kinderen met bruine ogen die slecht waren in lezen, hebben daar plotseling geen problemen
meer mee. Een blauwogig meisje dat echter uitstekend kon rekenen, maakt ineens allerlei
fouten. En hoewel de kinderen tot nu toe harmonieus met elkaar omgingen, ontstaan er nu
onderlinge vechtpartijtjes en intimidaties.
De maandag daarop vertelt Elliott haar klas dat ze een vergissing heeft gemaakt. Niet de
bruinogigen, maar de blauwogigen zijn de superieure groep. De kragen worden verwisseld
233
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en de rollen omgedraaid. De blauwogigen bleken echter geleerd te hebben van hun
ervaringen en gedragen zich minder hardvochtig tegenover de bruinogigen dan omgekeerd
het geval was.
Terwijl Elliott in haar directe omgeving behoorlijk afgestraft werd om haar experiment - haar
kinderen werden gepest, de zaak van haar vader werd geboycot en ging failliet – ontving zij
nationaal en internationaal veel roem en lof. Men kan echter met evenveel recht uiterst
kritisch zijn over haar aanpak. Het is maar de vraag of je zulke jonge kinderen aan zo'n
experiment mag blootstellen. Ook is haar verweten dat zij het vertrouwen heeft misbruikt dat
de kinderen in haar stelden. Twee Engelse deskundigen op het gebied van onderwijs
verklaarden dat het experiment onethisch was en emotioneel en psychologisch
beschadigend.
Overigens is Elliott de eerste om te zeggen dat het experiment niet zomaar, en alleen met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid, uitgevoerd kan worden. Desalniettemin zeggen de
betrokkenen in A Class Divided dat ze het waarderen dat ze het experiment hebben
meegemaakt, al herinneren ze zich nog hoe naar ze zich voelden. Ze beschouwen het als
een ervaring die hun blik op en hun omgang met de ander voorgoed, en ten goede, heeft
veranderd.’234
Jane Elliot geeft in een interview aan dat kinderen rond de leeftijd van acht jaar de essentie
van discriminatie niet kunnen leren door er enkel over te praten. De kinderen die het
experiment hebben meegemaakt hebben op jonge leeftijd veel geleerd over het onrecht van
discriminatie. Hoewel het experiment zijn doel bereikt vind ik het niet geschikt om op een
basisschool uit te voeren. Tussen een gesprek over discriminatie en dit experiment zit dan
ook een groot gat. Je kunt ook door middel van verschillende opdrachten in verschillende
werkvormen het bewustzijn van discriminatie vergroten zonder het zelfbeeld van kinderen
(tijdelijk) negatief aan te tasten zoals in het experiment van Jane Elliot het geval is.

7.5 Didactische werkvormen
De begrippen onderwijzen en leren zijn nauw met elkaar verbonden. Onderwijzen kan leiden
tot leren maar niet elke onderwijsactiviteit leidt daadwerkelijk tot leren. Onderwijsleeractiviteiten kunnen op veel verschillende manieren worden vormgegeven. Deze
werkvormen behoren tot de middelen waarmee lesdoelen bereikt kunnen worden. De
werkvormen die ingezet worden bij een les zijn onder andere afhankelijk van de
beginsituatie, het doel van de les en de lesinhoud/ leerstof.
In deze paragraaf bekijken we een aantal verschillende werkvormen en trekken we
conclusies met betrekking tot de meest geschikte werkvormen gezien het vergroten van het
bewustzijn van discriminatie.
De werkvormen die in deze paragraaf aan bod zullen komen:
1. Interactievormen
2. Instructievormen
3. Opdrachtvormen
4. Spelvormen
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7.5.1 Interactievormen
Bij interactievormen worden ervaringen, belevenissen, kennis, vragen en dergelijke
uitgewisseld tussen leerlingen onderling of tussen leerling en leerkracht. Het gaat hier
voornamelijk om gespreksvormen.
Voorbeelden van interactievormen: 235/236
Kringgesprek waarin
ervaringen en belevingen
worden uitgewisseld

Deze gespreksvorm zien we in de praktijk vaak op maandagochtend,
‘de weekendkring’. De kinderen leiden het gesprek en uiten hun
gedachten, emoties, meningen, etc.

Kringgesprek of
klassengesprek waarin
een thema centraal staat

De kinderen leiden het gesprek. De leerkracht luistert, stimuleert en
voorkomt afdwaling van het thema.

Onderwijsleergesprek

De leerkracht gebruikt het gesprek om kinderen iets te leren. Er is een
duidelijk vastgesteld doel en de leerkracht leidt het gesprek. De
kinderen denken mee, beantwoorden vragen en stellen vragen
betreffende het onderwerp.

Discussie

De kinderen krijgen vooraf informatie over het betreffende onderwerp
en gaan daarna met elkaar in discussie. De leerkracht structureert en
begeleidt de discussie.

Door interactievormen te gebruiken leren leerlingen: 237
- zich open te stellen voor de ander;
- te overleggen;
- actief te luisteren;
- hun mening te vormen;
- de leerstof te verwerken, deze te verwoorden en toe te passen.
Bovenstaande punten zijn belangrijk omdat deze sociale vaardigheden een respectvolle
omgaan met elkaar stimuleren. Door meningen en ervaringen met elkaar te delen kunnen
verschillen begrepen en geaccepteerd worden. Het belang van het aanleren en stimuleren
van sociale vaardigheden is uitgebreid in het derde hoofdstuk besproken.
Ik ben van mening dat het onderwijsleergesprek en de discussie de meest geschikte
interactievormen zijn om het bewustzijn van discriminatie te vergroten. Leerlingen in de
leeftijd van acht tot tien jaar hebben over het algemeen nog niet veel kennis van het
onderwerp discriminatie. Een interactievorm waarbij de kinderen het gesprek moeten leiden
lijkt mij dan ook niet geschikt voor dit onderwerp. Bij het onderwijsleergesprek en de
discussie kan er informatie worden verstrekt door de leerkracht en krijgen de kinderen de
gelegenheid vragen te stellen en hun mening te uiten. Het is belangrijk dat kinderen met
elkaar in gesprek gaan over het onderwerp zodat (menings)verschillen bespreekbaar
worden. Dit alles dient wel geleid te worden door een volwassene die juiste informatie kan
verstrekken en onjuiste informatie kan weerleggen en daarbij een veilige sfeer waarin begrip
en respect centraal staan kan borgen.
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7.5.2 Instructievormen
Instructievormen worden voornamelijk ingezet bij het verstrekken van informatie. Dit kan
klassikaal maar ook in kleine groepen plaatsvinden. Instructievormen zijn geschikt voor het
doorgeven van informatie, het presenteren van kennis (zodat leerlingen zelfstandig kunnen
werken), het geven van een inleiding op een nieuw onderwerp of thema.238
Voorbeelden van instructievormen: 239/240
Doceren

De leerkracht deelt iets mee, legt iets uit of bespreekt iets. De tekst is puur
informatief. Deze werkvorm is voornamelijk geschikt voor de bovenbouwgroepen.

Vertellen

De leerkracht is vrij in wat hij vertelt, hij is niet gebonden aan een boek zoals bij
het voorlezen. Het is bij deze werkvorm belangrijk dat de kinderen zich een
voorstelling kunnen maken van het verhaal dat verteld wordt. Een vertelling kan
zowel vermakelijk als informatief zijn. In de midden- en bovenbouw is een
vertelling zeer geschikt als introductie van een nieuw thema.

Voorlezen

We bedoelen hier het voorlezen van een verhaal. Het voorlezen van kleine stukjes
informatieve tekst valt hier dus niet onder. Een boek kun je onder andere
gebruiken om de aandacht van de kinderen te richten op een bepaald onderwerp.

Excursie

Een excursie kan bijvoorbeeld de opening of afsluiting van een serie lessen zijn.
Een excursie vergroot de betrokkenheid van kinderen en de verstrekte informatie
zal hierdoor beter onthouden worden. Een excursie is voor kinderen meestal erg
opwindend en kan daarnaast zeer leerzaam zijn.

Ik vind de instructievorm doceren enkel geschikt wanneer er kleine hoeveelheden informatie
worden aangeboden. Het bewustzijn van discriminatie wordt naar mijn idee niet vergroot
wanneer kinderen enkel over dit onderwerp toegesproken worden. Het is wel belangrijk dat
de kinderen informatie over dit onderwerp krijgen omdat kinderen in de leeftijd van acht tot
tien jaar hier zelf nog weinig over weten. Doceren kan betreffende het onderwerp
discriminatie een goede werkvorm zijn wanneer dit niet de enige werkvorm is.
Het vertellen en voorlezen van een verhaal kan ook erg geschikt zijn om kinderen informatie
te verstrekken en een mening te laten vormen. Het is wel belangrijk dat het verhaal aansluit
bij de belevingswereld van de kinderen en dat je een verhaal uitkiest waarmee je het vooraf
gestelde doel kunt bereiken. Met een verhaal kun je bijvoorbeeld aandacht besteden aan wat
goed/ fout, eerlijk/ oneerlijk is. Het is wel belangrijk dat er na het verhaal nog een gesprek of
andere werkvorm volgt om het doel te bereiken en te controleren of het doel ook
daadwerkelijk bereikt is.
Een excursie naar bijvoorbeeld het Anne Frank Museum zou ontzettend leuk en leerzaam
voor kinderen kunnen zijn. Een excursie brengt alleen vaak moeilijkheden zoals tijd en geld
met zich mee. Veel scholen zullen daarom voor een excursie in de buurt kiezen of een
excursie rondom een ander thema. Een excursie is ook niet noodzakelijk. Een goed
alternatief voor een excursie naar het Anne Frank Museum is bijvoorbeeld de gratis digitale
rondleiding die te vinden is op de site van het museum. In de handleiding zullen wel een
aantal mogelijke excursies en alternatieven worden toegevoegd omdat juist deze activiteiten
de betrokkenheid en de interesse in het onderwerp kunnen vergroten.
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7.5.3 Opdrachtvormen
In het onderwijs wordt vaak gebruik gemaakt van opdrachtvormen. Opdrachten kunnen
simpel en gesloten zijn of een vrije vorm hebben. Bij opdrachtvormen gaat het erom dat
leerlingen taken krijgen opgedragen of taken kiezen, die ze vervolgens zelfstandig, in
tweetallen of in groepsverband uitvoeren. Hierbij is zowel het proces als het product
belangrijk.241
Voorbeelden van opdrachtvormen/ activiteiten: 242/243
Opnemen

Voordat kinderen iets kunnen leren, zullen ze eerst informatie moeten ontvangen.
Om een opdracht te kunnen uitvoeren heb je informatie betreffende de opdracht en
het onderwerp nodig.
Activiteiten: luisteren, kijken, nadoen, (mee)lezen, opzoeken, verzamelen,
opschrijven

Openen

Openen betreft het bewust worden van de al aanwezige kennis/ ideeën.
Activiteiten: vertellen, verbeelden, uitbeelden, opschrijven

Ervaren

Ervaringen opdoen, ondergaan, etc. Ervarend leren is een veelvoorkomende vorm
van leren. Voorbeelden: een excursie of rollenspel.
Activiteiten: ondergaan, beleven, spelen, meedoen, waarnemen, observeren,
registreren

Bewerken

Bij het bewerken zijn de activiteiten erop gericht de leerstof eigen te maken en er
een correcte betekenis aan te geven.
Activiteiten: benoemen, oefenen, vragen stellen, vragen beantwoorden,
samenvatten, selecteren, oplossen, ordenen, toepassingen zoeken

Delen

Informatie en gedachten met elkaar delen en aandacht besteden aan de
overeenkomsten en verschillen en daar conclusies aan verbinden.
Activiteiten: bespreken, uitwisselen

Verwerken

Het verwerken van leerstof door informatie, kennis en/ of ideeën te uiten en
ordenen.
Activiteiten: benoemen, beschrijven, vastleggen, uitbeelden, naspelen

Doen

Fysieke activiteiten kunnen onbewuste gedachten boven laten komen. Hier wordt
ook het geleerde toegepast.
Activiteiten: spelen, onderzoeken, zoeken, experimenteren, ordenen

Maken

Fysieke activiteiten kunnen onbewuste gedachten boven laten komen. Hier wordt
ook het geleerde toegepast.
Activiteiten: produceren, samenstellen, bouwen, tekenen, ontwerpen

Reflecteren

Leerlingen denken na over wat ze hebben gedaan en wat ze ervan hebben geleerd.
Activiteiten: kritisch vergelijken, zich afvragen, zich bezinnen op, gegevens
interpreteren, verbanden leggen, verklaringen zoeken, conclusie trekken, mening
vormen, betekenis verlenen, waarde toekennen

Integreren

Het kunnen toepassen van nieuwe kennis/ vaardigheden in nieuwe situaties, de
leerstof is eigen gemaakt.
Activiteiten: demonstratie geven, samenvatting schrijven, navertellen in eigen
woorden, verworven vaardigheid toepassen in andere/ nieuwe situatie,
tentoonstellen

Opdrachten hoeven niet voor alle kinderen hetzelfde te zijn, maar kunnen afhankelijk zijn van
hun niveau, belangstelling of voorkeur. Alle opdrachten kunnen geschikt zijn voor het
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vergroten van het bewustzijn van discriminatie, dit is afhankelijk van de leerstof en het doel
van de opdracht.

7.5.4 Spelvormen
Het spelend leren zien we voornamelijk in het kleuteronderwijs. Spelend leren houdt meer in
dan het spelen van een spel. Kinderen hebben begeleiding nodig bij het samen spelen, bij
het ondernemen van verschillende soorten spelactiviteiten, bij het interessant en spannend
maken van een spel en bij het spel op een niveau te brengen dat past bij hun
mogelijkheden.244 Het is de taak van volwassenen om het spel leerzaam te maken.
Er zijn deskundigen die het spelend leren ook voor de midden- en bovenbouwgroepen van
de basisschool belangrijk vinden. De argumenten om spelend leren in te zetten in de
bovenbouw bij het vergroten van het bewustzijn van discriminatie staan hieronder
weergegeven.
-

´Spel is een leidende activiteit, waardoor het kind leert te participeren in complexe
sociaal- culturele activiteiten en zich de rollen daarin eigen te maken.´
‘Het spel is een uitlaatklep voor spanningen; het is een activiteit waardoor een mens
de problemen waarmee hij geconfronteerd wordt, kan verwerken.’
‘In een ver ontwikkelde vorm leert het kind in het spel de waarde van mens-zijn te
begrijpen en bereidt het zich voor op de samenleving van de volwassenen.’
‘Het spel is voor een kind een mogelijkheid om informatie over de realiteit op te slaan
en te verwerken.’
Het kind leert mogelijkheden en/ of eigenschappen van zichzelf en anderen
ontdekken.
In het rollenspel ervaart een kind hoe het is om zich in een bepaalde situatie te
bevinden.
Van het rollenspel kan een kind onder andere het gedrag van mensen leren kennen,
voelen hoe het is om iemand te zijn en waardering voor anderen krijgen.245

Kinderen kunnen veel leren van een spel. Een spel is daarnaast vaak aantrekkelijk voor
kinderen om aan deel te nemen. Ik denk dat rollenspelen een verrijking kunnen zijn bij het
vergroten van het bewustzijn van discriminatie. In eerdere hoofdstukken is al naar voren
gekomen dat het inlevingsvermogen belangrijk is en dit kun je juist met behulp van
rollenspelen stimuleren. Naast het rollenspel zijn er geen spelvormen die ik geschikt vind
voor het vergroten van het bewustzijn van discriminatie onder leerlingen in de leeftijd van
acht tot tien jaar.

7.6 Samenvatting
Welke kennis en vaardigheden kinderen moeten bezitten wordt grotendeels bepaald door de
overheid. In de Wet op het Primair Onderwijs zijn de kerndoelen vastgelegd. Deze
kerndoelen zijn door Stichting Leerplanontwikkeling Nederland uitgewerkt in leerlijnen. In
deze leerlijnen kunnen we voor leerlingen in groep 5 en 6 de benodigde kennis en
vaardigheden vinden omtrent het onderwerp discriminatie. Een aantal belangrijke punten die
in deze doelen naar voren komen: sociale vaardigheden, kennis van godsdiensten,
respectvol omgaan met elkaar en respectvol omgaan met verschillen. Deze doelen spelen
een belangrijke rol binnen het lesmateriaal.
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Om optimaal te kunnen leren en kennis en vaardigheden eigen te kunnen maken moet er
sprake zijn van:
- een veilige en betrouwbare relatie tussen opvoeder en kind
- een ruimte waarbinnen het kind zelfstandig op onderzoek kan gaan
- stimulatie van het competentiegevoel van kinderen
Deze voorwaarden gelden ook voor de leeromgeving van het kind. De leeromgeving moet bij
het vergroten van het bewustzijn van discriminatie bovenal veilig zijn. Kinderen moeten zich
bij het werken rondom het onderwerp discriminatie emotioneel veilig voelen en hierbij staat
respect centraal. Het is ook belangrijk dat de leeromgeving krachtig is. Dit houdt in dat er bij
het lesmateriaal rekening gehouden wordt met de ontwikkeling van kinderen, de
aantrekkelijkheid van het lesmateriaal, gevarieerde werkvormen, etc.
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen drie vormen van leren:
- Leren gericht op wendbaar gebruik:
creatief toepassen
- Leren gericht op beklijving:
integreren
- Leren gericht op beheersing:
onthouden en begrijpen
Leerstof moet eerst begrepen en onthouden worden voordat het geïntegreerd kan worden.
Het is belangrijk dat nieuwe kennis aansluit bij al aanwezig kennis omdat het dan beter
onthouden en opgeslagen kan worden. Wanneer de leerstof volledig is geïntegreerd kan het
creatief worden toegepast. Dit is dan ook precies wat we met het vergroten van het
bewustzijn van discriminatie willen bereiken. De kinderen moeten de kennis en vaardigheden
eigen maken zodat zij deze in nieuwe situaties zelfstandig toe kunnen passen en op deze
manier discriminatie voorkomen en bestrijden. In het lesmateriaal wordt het hele leerproces,
van beheersing tot wendbaar gebruik, doorlopen.
Er zijn verschillende ideeën over hoe het leerproces het beste doorlopen kan worden. Er kan
onderscheid gemaakt worden tussen het objectieve leren en het subjectieve leren. Bij het
objectieve leren ligt de nadruk op de leerstof en heeft de leerkracht een sterk sturende rol. Bij
het subjectieve leren ligt de nadruk op het leerproces en de (ontwikkeling van de) leerling
heeft een leidende rol. Voor het vergroten van het bewustzijn van discriminatie is een
combinatie van deze stromingen gewenst.
Bij het leerproces dient er rekening gehouden worden met de verschillen tussen kinderen.
Ieder kind heeft een voorkeur voor een bepaalde leerstijl. Kolb maakt onderscheid tussen
vier leerstijlen: doener, dromer, denker, beslisser. Naast de voorkeur voor een bepaalde
leerstijl beschikken kinderen ook over verschillende intelligenties. Leerstof en vaardigheden
dienen op verschillende manieren aangeboden te worden zodat deze op zoveel mogelijk
leerstijlen en intelligenties aansluiten en zoveel mogelijk leerlingen gestimuleerd worden in
hun leerproces.
Over het algemeen kan gesteld worden dat men het meest leert van discussies voeren,
ervaring opdoen en uitleg geven. Het ervaren van discriminatie kan bijvoorbeeld met behulp
van een rollenspel waargemaakt worden. Bij het geven van uitleg en het voeren van
discussies wordt duidelijk dat samenwerking belangrijk is. Het lesmateriaal moet dan ook
voldoende opdrachten bevatten waarbij samengewerkt kan worden.
Geschikte didactische werkvormen gezien het vergroten van het bewustzijn van discriminatie
zijn: onderwijsleergesprek, discussie, doceren, vertellen, voorlezen, excursie, rollenspel en
alle opdrachtvormen: opnemen, bewerken, openen, delen, ervaren, verwerken, doen,
maken, reflecteren, integreren. Deze werkvormen zijn terug te vinden in het lesmateriaal.
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8. Conclusie theoriedeel
In de voorgaande hoofdstukken zijn verschillende aspecten van discriminatie en van de
ontwikkeling van kinderen aan bod gekomen. De hoofdvraag van deze scriptie luidt: Op
welke manier kan het bewustzijn van discriminatie effectief vergroot worden bij leerlingen uit
groep 5 en 6 van de basisschool? Om tot het antwoord op deze vraag te komen is er
gekeken naar het onderwerp discriminatie, de sociale-, morele-, en cognitieve ontwikkeling
van kinderen en het verwerven van kennis en vaardigheden.
Uit dit theoretisch onderzoek kan vastgesteld worden waar lesmateriaal aan zou moeten
voldoen om het bewustzijn van discriminatie effectief te vergroten bij leerlingen uit groep 5 en
6 van de basisschool.
Criteria waar het lesmateriaal aan moet voldoen
1. In het lesmateriaal moet een geleidelijke opbouw in moeilijkheid zichtbaar zijn zodat
het onderwerp discriminatie volledig en begrijpbaar behandeld wordt.
2. Er moet aandacht besteed worden aan het besef van juistheid van informatie.
3. Het lesmateriaal moet gericht zijn op het verwerven en ontwikkelen van emotionele
en sociale vaardigheden.
4. Binnen het lesmateriaal moet er sprake zijn van wisselende sociale contacten en
interacties, een gemeenschappelijk doel, gelijkwaardigheid en wederzijdse
afhankelijkheid.
5. Binnen het lesmateriaal moet er aandacht zijn voor het stimuleren en ontwikkelen van
een positief zelfbeeld.
6. Binnen het lesmateriaal moet er aandacht besteed worden aan het uiten van eigen
gedachten, opvattingen en gevoelens en het interpreteren en inleven in die van
anderen.
7. Binnen het lesmateriaal moet er aandacht besteed worden aan morele vraagstukken
waarbij kinderen zelfstandig tot een oordeel moeten komen.
8. Het lesmateriaal moet kinderen aanzetten tot nadenken en redeneren.
9. Het lesmateriaal moet aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroep, uitdagend
zijn en nieuwsgierigheid opwekken.
10. Het lesmateriaal moet aansluiten bij de door het Nederlands ministerie van Onderwijs
vastgestelde kerndoelen.
Argumenten per criterium
1. In hoofdstuk 1 kwam naar voren dat discriminatie een vrij moeilijk onderwerp is en dat
er vrij veel aspecten van belang zijn. Het gaat onder andere om het verschil tussen
discriminatie en pesten, de oorzaken en gevolgen van discriminatie en het feit dat
discriminatie in Nederland verboden is. Om te voorkomen dat de inhoud te moeilijk
wordt voor de leerlingen zal een geleidelijke opbouw nodig zijn waarbij steeds een
ander aspect van discriminatie centraal staat.
2. Uit hoofdstuk 2 kwam onder andere naar voren dat het besef van juistheid van
informatie een grote rol speelt bij het vormen van vooroordelen en bij discriminerend
gedrag. In het lesmateriaal zal dus aandacht besteed worden aan non- verbale
informatie, juistheid van vooroordelen en verbale informatie, onjuiste informatie en de
gevolgen van deze onjuiste informatie.
3. In onder andere hoofdstuk 2 en 3 kwam het belang van het verwerven en ontwikkelen
van sociale en emotionele vaardigheden naar voren. Hierbij werd duidelijk dat het
aanleren van sociale vaardigheden vroegtijdig de mate van agressief gedrag kan
terugdingen. Daarnaast blijkt dat sociale en emotionele vaardigheden respectvol
gedrag stimuleren en het rekening houden met gevoelens en wensen van anderen
bevorderen. In het lesmateriaal zal dus aandacht moeten worden besteed aan sociale
en emotionele vaardigheden. Hoofdstuk 5 benadrukt daarnaast ook het belang van
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sociale interacties ter bevordering van de cognitieve ontwikkeling en opname van
kennis.
4. In hoofdstuk 2 kwam voor het eerst het belang van wederzijdse afhankelijkheid,
gelijkwaardigheid en wisselende contacten naar voren. In hoofdstuk 6 kwamen deze
en soortgelijke kenmerken naar voren bij het onderwerp coöperatief leren.
Coöperatief leren blijkt één van de meest effectieve manieren binnen het onderwijs te
zijn om de relatie tussen rassen te verbeteren en empathie te ontwikkeling. In de
handleiding zal aandacht besteed worden aan de voordelen van coöperatief leren en
binnen het lesmateriaal zullen veel mogelijkheden zijn voor coöperatieve
werkvormen. Omdat er niet van een school verwacht kan worden volgens de
principes van coöperatief leren te werken ligt er in het lesmateriaal de nadruk op de
kenmerken die bij coöperatief leren centraal staan.
5. Het belang van een positief zelfbeeld voor het gedrag en de persoonlijkheid van een
leerling werd in hoofdstuk 3 besproken. In de handleiding zal het belang van het
stimuleren van een positief zelfbeeld aangegeven worden en in het lesmateriaal zal
hier ook enigszins aandacht aan besteed worden.
6. In hoofdstuk 3 kwam naar voren dat leerlingen uit groep 5 en 6 van de basisschool
zich bewust zijn van verschillen tussen zichzelf en anderen en zich kunnen inleven in
anderen. Uit hoofdstuk 4 blijkt dat leerlingen in groep 5 en 6 rekening kunnen houden
met intentionaliteit, zich in kunnen leven in gevoelens van anderen, zich bewust zijn
van verschillen. Hierbij komt naar voren dat inlevingsvermogen moreel gedrag
bevordert. In het lesmateriaal zal daarom aanspraak gedaan worden op het
inlevingsvermogen van de leerlingen.
7. In hoofdstuk 4 wordt duidelijk dat leerlingen zelf tot het besef van goed en fout
moeten komen door na te denken over wat voor mening zij hebben en wat voor
mening anderen kunnen hebben. Leerlingen in groep 5 en 6 zijn in staat zelfstandig
een oordeel te vormen en daarom zal in het lesmateriaal de nadruk liggen op het
geven van een eigen mening en het bespreken van verschillende meningen.
8. In hoofdstuk 5 komt naar voren dat leerlingen meer leren wanneer ze zelf moeten
nadenken en verbanden moeten leggen. In het lesmateriaal moeten leerlingen dus
gestimuleerd worden om zelf over problemen en oplossingen na te denken.
9. In hoofdstuk 5 komt ook naar voren dat leerlingen sneller kennis opnemen wanneer
het onderwerp hen boeit. Het lesmateriaal moet dus aansluiten bij de belevingswereld
van leerlingen in groep 5 en 6. Het lesmateriaal moet daarnaast ook uitdagend zijn en
nieuwsgierigheid opwekken. Hier zal ook rekening mee gehouden worden bij het
vormgeven van de lay-out van het lesmateriaal.
10. In hoofdstuk 7 worden de leerlijnen en kerndoelen besproken waar het lesmateriaal
op aan zal sluiten.
Aan de hand van deze theoretische conclusie kan ik lesmateriaal ontwikkelen voor leerlingen
uit groep 5 en 6 om het bewustzijn van discriminatie te vergroten. Dit lesmateriaal zal in de
praktijk uitgetest worden om vast te kunnen stellen of het lesmateriaal ook daadwerkelijk leidt
tot een groter bewustzijn van discriminatie. Dit zal in het praktische deel van deze scriptie
uitgebreid behandeld worden.
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Praktisch deel
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1. Inleiding
In het theoretisch deel van deze scriptie is de ernst van discriminatie naar voren gekomen.
Dat discriminatie op basisscholen voorkomt is een ernstige zaak. Des te meer reden voor het
Anti Discriminatie Bureau Zeeland om op zoek te gaan naar lesmateriaal ter preventie en
bestrijding van discriminatie. In opdracht van en in samenwerking met dit Anti Discriminatie
Bureau ben ik op onderzoek gegaan naar hoe discriminatie op basisscholen voorkomen en
bestreden kan worden.
In het theoretisch deel heb ik informatie verzameld over onder andere het onderwerp
discriminatie, de sociale-, morele-, en cognitieve ontwikkeling van kinderen en het verwerven
van kennis en vaardigheden. Aan de hand van de uitkomsten van het theoretisch deel heb ik
kunnen vaststellen waar lesmateriaal aan moet voldoen om het bewustzijn van discriminatie
te vergroten bij leerlingen in groep 5 en 6 van de basisschool.
In het praktisch deel van deze scriptie zal het proces van het ontwerpen van het
lesmateriaal, het uittesten van het lesmateriaal in de praktijk en het uiteindelijke resultaat
beschreven worden. Aan de hand van deze bevindingen kan geconcludeerd worden of het
lesmateriaal dat ik ontworpen heb voor het Anti Discriminatie Bureau Zeeland daadwerkelijk
het bewustzijn van discriminatie vergroot bij leerlingen van groep 5 en 6 van de basisschool.

2. Het lesmateriaal
Door te beginnen met theoretisch onderzoek kreeg ik meer inzicht in het onderwerp
discriminatie en de ontwikkeling van kinderen. Om effectief lesmateriaal te kunnen
ontwikkelen moet voor mezelf eerst duidelijk zijn hoe kinderen komen tot discriminerend
gedrag. Het theoretisch onderzoek leidde tot verduidelijking waar lesmateriaal aan moet
voldoen om het bewustzijn van discriminatie onder leerlingen te vergroten en zo discriminatie
uiteindelijk te kunnen voorkomen en bestrijden. De conclusie van het theoretisch deel
bestaat dan ook uit criteria waar het lesmateriaal aan zou moeten voldoen.

2.1 Het proces
Het is vanzelfsprekend onzinnig om het wiel opnieuw uit te vinden en daarom begon ik met
het opzoeken van al bestaand lesmateriaal met het onderwerp discriminatie. Als er namelijk
effectief lesmateriaal bestaat om het doel dat ik nastreef te behalen is het overbodig
soortgelijk lesmateriaal opnieuw te ontwerpen. Ik was echter snel verbaasd over het gebrek
aan lesmateriaal met het onderwerp discriminatie. Het onderwerp discriminatie kwam enkel
vluchtig en onvolledig ter sprake bij lesmethoden voor de sociaal- emotionele ontwikkeling
zoals ‘Leefstijl’. Daarnaast was er duidelijk meer materiaal beschikbaar voor groep 7 en 8
van de basisschool, hoewel het ook hier vaak onderdeel was van een ander onderwerp of
thema zoals bijvoorbeeld van het thema respect of het thema pesten. Het was dus snel
duidelijk dat effectief lesmateriaal om het bewustzijn van discriminatie te vergroten bij
leerlingen van groep 5 en 6 niet vindbaar was.
Na het bekijken van verschillend lesmateriaal heb ik wel verschillende beslissingen kunnen
maken. Zo heb ik er voor gekozen om een handleiding, een antwoordenboek en een
werkboek voor de leerlingen te maken omdat dit het meest gangbaar is. Ik heb ook ideeën
opgedaan voor de lay-out van het lesmateriaal en mogelijke extra materialen. Het
lesmateriaal dat ik zou gaan ontwerpen zou de vorm krijgen van een leskist/ themakist.
Ik ben in mei 2011 met S. Kroes van het Anti Discriminatie Bureau Zeeland mee naar een
voorlichtingsles gegaan die zij gaf aan groep 6,7 en 8. Dit heb ik gedaan om voor mezelf een
duidelijk beeld te krijgen van wat het Anti Discriminatie Bureau belangrijk vindt om te
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bespreken bij een voorlichting, op welke manier zij dit doen en hoe de leerlingen reageren op
het onderwerp. Hier werd onder andere bevestigd dat discriminatie een zeer moeilijk
onderwerp is voor kinderen. De keuze die ik aan de hand van mijn theoretisch onderzoek
had gemaakt om te kiezen voor een opbouw in het lesmateriaal blijkt dus een juiste keuze te
zijn.
Naast het lesmateriaal dat ik zelf zou ontwerpen wilde ik ook andere materialen in de leskist/
themakist hebben. Ik ging op zoek naar leesboeken en informatieve boeken met
onderwerpen zoals discriminatie en de multiculturele samenleving. Ik ben bij verscheidene
boekwinkels geweest en heb ook op internet gezocht naar geschikte boeken. Naast een
relevant onderwerp moesten de boeken ook geschikt zijn voor kinderen van ongeveer 8-10
jaar oud. Er zijn veel boeken te vinden met het onderwerp pesten maar het onderwerp
discriminatie bleek lastig te vinden. Toch heb ik een aantal geschikte leesboeken en
informatieve boeken kunnen vinden. Naast de boeken heb ik ook een bijzonder geschikte
film gevonden over discriminatie en een spel over vooroordelen. Deze materialen zitten
naast lesmateriaal dat ik zelf heb ontworpen in de leskist. In de handleiding staan de
materialen beschreven en er staat aangegeven wanneer de leerkracht met de materialen
aan de slag kan.
Ik heb het lesmateriaal aan de hand van de opgestelde criteria uit het theoretisch deel
ontworpen. In de volgende paragrafen zal dit verder toegelicht worden. Ik heb het materiaal
gepresenteerd aan het Anti Discriminatie Bureau Zeeland en na een aantal kleine
aanpassingen is het lesmateriaal klaar om uit te worden getest in de praktijk. Het Anti
Discriminatie Bureau Zeeland is ontzettend enthousiast en erg tevreden met het resultaat.

2.2 De handleiding
De handleiding voor de leerkracht dient als houvast tijdens het werken met de leskist. De
handleiding bevat onder andere basisinformatie over de achtergrond, de inhoud, de
uitgangspunten en de doelstellingen van de leskist. De doelen van de leskist sluiten aan bij
de kerndoelen die door het Nederlands ministerie van Onderwijs zijn vastgesteld. Dit was
één van de eisen waar het lesmateriaal, volgends de conclusie van het theoretische deel,
aan moet voldoen.
In de handleiding worden een aantal suggesties gegeven hoe leerkrachten met het
onderwerp discriminatie in de klas om zouden kunnen gaan. Dit is vanzelfsprekend
vrijblijvend. Door de hele handleiding wordt de vrijblijvendheid benadrukt. Het is van groot
belang dat de leerkracht in eerste instantie rekening houdt met de behoefte van de leerlingen
en daarna kijkt naar de handleiding. Wanneer de leerlingen bijvoorbeeld erg veel interesse
tonen in een bepaald onderwerp kan hier eenvoudig meer aandacht aan worden besteed. De
leerkracht wordt dus gestimuleerd zich te laten leiden door de interesses en belevingswereld
van de groep en daarnaast de handleiding als houvast te gebruiken.
In de handleiding wordt ook het belang van een positief zelfbeeld aangegeven en wordt de
leerkracht gevraagd dit te stimuleren. Het stimuleren en ontwikkelen van een positief
zelfbeeld is een vereiste die uit het theoretisch onderzoek is voortgekomen en onder andere
op deze manier vorm heeft gekregen in het lesmateriaal. Uit het theoretisch onderzoek bleek
ook dat coöperatief leren een effectieve manier is om betrekkingen tussen rassen te
verbeteren en empathie te ontwikkelen. De kenmerken van coöperatief leren, zoals onder
andere wisselende sociale contacten en interacties en wederzijdse afhankelijkheid, zijn
opgenomen bij de criteria waar het lesmateriaal aan moet voldoen. In de handleiding wordt
dan ook ruime aandacht besteed aan de positieve kanten van coöperatief leren en de
basiskenmerken.
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De handleiding bevat een uitgebreide beschrijving van de materialen. Per object wordt een
korte samenvatting gegeven en daarnaast wordt ook de relevantie van het object in de
leskist vermeld.
Naast eerder genoemde informatie bevat de handleiding de instructie voor bij het werkboekje
van de leerlingen. De leerkracht krijgt hierbij richtlijnen maar zal zelf vrij zijn in de keuzes die
hij maakt. Zo wordt er bijvoorbeeld aangegeven hoeveel tijd er per week gewenst is aan het
lesmateriaal te besteden maar de leerkracht dient zelf deze tijd aan te passen aan het
niveau, de interesse en de belevingswereld van de leerlingen. De leerkracht wordt daarbij
gemotiveerd om zoveel mogelijk gesprekken te voeren met de leerlingen. Het gaat erom dat
de leerlingen nadenken over de onderwerpen die aan bod komen.
Per hoofdstuk van het werkboekje staat een korte beschrijving van het onderwerp van het
hoofdstuk, een tabel met per opdracht mogelijke werkvormen en lessuggesties, materialen
die bij dat betreffende hoofdstuk aansluiten en eventuele extra opdrachten.
De handleiding bevat tot slot ook nog een evaluatieformulier waar de leerkracht kan
aangeven hoe het werken met het lesmateriaal bevallen is.

2.3 Het antwoordenboek
Het antwoordenboek bevat voornamelijk voorbeeldantwoorden. De leerkracht wordt in de
handleiding gestimuleerd in gesprek te gaan met de leerlingen over de antwoorden die ze
geven. Het gaat er namelijk niet om of hun antwoord goed of fout is aangezien het
voornamelijk meningvragen betreffen. De leerlingen moeten gemotiveerd worden eerlijk
antwoord te geven. Door het bespreken van deze verschillende antwoorden verwerven
leerlingen meer inzicht in verschillen tussen mensen, andere invalshoeken en
mogelijkheden. De leerlingen ontwikkelen zelf een besef van wat goed en wat fout is. Dit is
ook één van de criteria die voortgekomen is uit het theoretisch onderzoek.

2.4 Het werkboekje
Het werkboekje van de leerlingen bestaat uit zes hoofdstukken met ieder een ander
hoofdonderwerp. Zo begint het werkboekje met het onderwerp iedereen is anders en eindigt
het met het onderwerp discriminatie. Ik heb gekozen voor een geleidelijke opbouw in de
onderwerpen zodat de kinderen een juist en volledig beeld van discriminatie krijgen. Deze
geleidelijke opbouw in moeilijkheid was ook één van de criteria die voortkwam uit het
theoretisch deel van deze scriptie.
In het werkboekje worden informatieve stukjes tekst afgewisseld met verschillende soorten
vragen. De meeste vragen in het werkboekje zijn meningvragen. De leerlingen worden op
deze manier gestimuleerd zelf na te denken over eigen normen en waarden en de
verschillen tussen mensen. Er zijn vragen waarbij het inlevingsvermogen van de leerlingen
aangesproken wordt en er zijn vragen waarbij de leerlingen zelfstandig tot een oordeel
moeten komen. Deze verschillen in vragen zijn ook deel van de criteria waar het lesmateriaal
aan moet voldoen volgends de conclusie van het theoretisch onderzoek. Er zijn ook vragen
waarbij de kinderen naar een afbeelding moeten kijken of eerst een kort verhaaltje moeten
lezen. Deze elementen bevatten de voorwaarde dat het lesmateriaal uitdagend moet zijn,
nieuwsgierigheid moet opwekken en moet passen in de belevingswereld van de leerlingen.
Verschillende opdrachten in het werkboek stimuleren de emotionele- en sociale
vaardigheden van leerlingen. Wanneer de leerkracht ervoor kiest de leerlingen veel samen te
laten werken in verschillende coöperatieve werkgroepen komt dit nog sterker naar voren.
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Deze keuze blijft echter aan de leerkracht maar in de handleiding wordt wel duidelijk de
voorkeur gegeven aan werkvormen waar leerlingen in groepjes samen moeten werken.
Ieder hoofdstuk van het werkboek sluit af met een Dit weet ik nu. Hier staan de kernpunten
uit het hoofdstuk nog eens kort en duidelijk weergegeven. Het hoofdstuk kan vervolgens
worden afgesloten en een nieuw hoofdstuk kan worden gestart. Het laatste hoofdstuk sluit af
met de opdracht actie te voeren tegen discriminatie.

3. In de praktijk
Om uit te testen of het lesmateriaal effectief het bewustzijn van discriminatie bij leerlingen
van groep 5 en 6 vergroot en op die manier discriminatie bestrijdt en voorkomt moet het in de
praktijk gebracht worden.
Het Anti Discriminatie Bureau Zeeland tipte mij over een basisschool in Goes. Over deze
school waren verschillende klachten binnengekomen van ouders met betrekking tot
discriminatie. Het Anti Discriminatie Bureau had al contact opgenomen met de school om
deze klachten te bespreken. Ik heb vervolgens contact opgenomen met deze school om te
vragen of zij interesse hadden in het uittesten van de leskist die ik ontwikkeld en
samengesteld had. Hier kreeg ik een erg positieve en enthousiaste reactie op.
Inmiddels is de leskist in groep 5 en groep 6 uitgetest. De leerkrachten van groep 5 en 6
waren erg te spreken over het lesmateriaal. De leerlingen toonden ontzettend veel interesse
in het onderwerp en hadden er veel over te vertellen. De lessen liepen om die reden dan ook
vaak uit waardoor de leerkrachten meer tijd kwijt waren per hoofdstuk dan in de handleiding
aanbevolen wordt. Leerlingen namen uit eigen initiatief foto’s mee van huis en brachten
bijvoorbeeld Geert Wilders ter sprake tijdens de lessen.
De leerkrachten gaven in het evaluatiegesprek aan dat de leerlingen echt aan het denken
gezet werden. Zo vonden de leerlingen de stellingen erg leuk en daar kwamen ook de
meningsverschillen goed naar voren. De leerkrachten gaven aan dat het werkboekje erg
aantrekkelijk is voor de leerlingen en dat de onderwerpen echt tot leven komen in de klas. De
opdrachten in het werkboekje zijn erg duidelijk waardoor de leerlingen ook eenvoudig
zelfstandig aan de slag kunnen.
De handleiding bleek erg fijn zijn om mee te werken doordat de leerkracht enerzijds genoeg
houvast en anderzijds genoeg vrijheid heeft om de lessen vorm te geven. Er werd wel
aangegeven dat het voor leerlingen in begin groep 5 een vrij moeilijk onderwerp is. Het wordt
dus aangeraden pas in de tweede helft van groep 5 met de leskist te beginnen. De leskist is
eventueel ook nog goed bruikbaar voor groep 7.
Zelf maakte ik me zorgen om de hoeveelheid en omvang van het lesmateriaal. Het
werkboekje telt namelijk 44 bladzijden en dit is uitzonderlijk voor een werkboekje uit een
leskist. De leerkrachten gaven aan dat het inderdaad veel was maar dat ze niets konden
bedenken wat weggelaten zou kunnen worden. Ze gaven aan het niet erg te vinden om er
langere tijd mee te werken.
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4. Conclusie
De vraag is of het doel bereikt is. De hoofdvraag van dit onderzoek is:
Op welke manier kan het bewustzijn van discriminatie effectief vergroot worden bij
leerlingen uit groep 5 en 6 van de basisschool?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden heb ik eerst theoretisch onderzoek gedaan naar
het onderwerp discriminatie, de ontwikkeling van kinderen en het aanleren van kennis en
vaardigheden. Aan de hand van dit theoretisch onderzoek heb ik criteria vast kunnen stellen
waar lesmateriaal aan zou moeten voldoen om effectief het bewustzijn van discriminatie bij
leerlingen uit groep 5 en 6 te vergroten. Met deze criteria in mijn achterhoofd ben ik op zoek
gegaan naar geschikt lesmateriaal dat niet te vinden bleek. Ik heb zelf een handleiding en
een antwoordenboek voor de leerkracht en een werkboek voor de leerlingen ontworpen en
daarbij materialen (leesboeken, informatieve boeken, een spel en een DVD) verzameld om
het geheel tot een leskist/ themakist vorm te geven.
Om uit te testen of dit lesmateriaal het bewustzijn van discriminatie bij leerlingen ook
daadwerkelijk vergroot is het lesmateriaal uitgetest in een groep 6 op een basisschool.
Wegens succes is nu groep 5 van dezelfde school ook met de leskist aan de slag gegaan.
De leerkrachten en leerlingen tonen veel enthousiasme bij het lesmateriaal. De leerlingen
zijn nieuwsgierig, worden aan het denken gezet en discussiëren over meningsverschillen
met betrekking tot de onderwerpen die in de leskist aan bod komen. De leerlingen zijn op
een positieve manier met discriminatie bezig en hun bewustzijn van discriminatie wordt
vergroot. Of discriminatie ook daadwerkelijk voorkomen en bestreden wordt door middel van
deze leskist kan aan de hand van dit onderzoek niet vastgesteld worden en zou uit een
eventueel longitudinaal vervolgonderzoek kunnen blijken.
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