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• Wat zijn jullie ervaringen in de praktijk?

• Wat ervaarde je als verrijking?

• Waar ging het moeizaam?

Ervaringen



“Wij zijn kleurenblind, letten niet op ras, wij zijn gastvrij 
en tolerant ten opzichte van nieuwkomers van kleur en 
iedereen heeft hier gelijke kansen.”

Interculturele communicatie

Uit ‘Dubbel vastberaden: Gloria Wekker ontmoet Rachida Aziz’ Olave Nduwanje op 2 maart 2018

“Ik wilde weten hoe mensen in staat zijn dat zelfbeeld in 
stand te houden terwijl er zoveel zaken op het tegendeel 
wijzen. 
Zo heb ik duidelijk kunnen maken dat het culturele 
archief van Nederland doorspekt is met een schadelijke 
koloniale nalatenschap.”

neutraal?



“Hen overtuigen heeft weinig zin. Neem gewoon de 
barrières weg.”

Interculturele communicatie

Uit ‘Niemand zal hier slapen vannacht’ 
Rachida Aziz - p.117

barrières?



Ongelijkheid

prof. dr. Orhan Agirdag

Uit: de uitdagingen van etnische diversiteit in het onderwijs



Ongelijkheid

prof. dr. Orhan Agirdag
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• Het model van structurele uitsluiting 

Tegenover 

• Het deficit-denken of het individueel schuldmodel

Ongelijkheid

oorzaken?



• deficit denken als voorbeeld van ‘blaming-the-victim’. 

• nadruk ligt op vermeende gebreken van gekleurde 
leerlingen 

Voorbeeld-> taalachterstand als oorzaak van 
schoolachterstand

gevolg -> stigmatiserende stereotypen kunnen 
ontstaan ten aanzien van die bevolkingsgroepen. 

Stereotypen



 Samen met verwachtingspatroon vaak een vicieuze 
cirkel

Stereotypen



• leerlingen uit minder welgestelde en gekleurde 
families presteren ondermaats, zelfs wanneer ze 
zeer slim zijn en thuis Nederlands spreken

• Mechanismes vaak onbewust en impliciet

 De structuur van het onderwijs, de inhouden van de 
curricula en zelfs de typische tijdsindeling op school 
reflecteren de privileges van de blanke en 
welgestelde groepen.

Structureel

Uit Etnische Diversiteit in het Onderwijs – Orhan Agirdag



Culturele reproductietheorie:

• Het onderwijsveld is historisch gegroeid als een 
aristocratische en burgerlijke institutie en dus 
worden vooral culturele omgangsvormen van deze 
elitegroepen als cultureel kapitaal gezien. 

 de verschillen niet a priori gezien als gebreken van 
gekleurde leerlingen 

 geen taalachterstand wel een ander talige 
repertoire

Structureel



Dezelfde natuur

Dezelfde mechanismes voor NME?



• Opleidingsniveau en sociaaleconomische 

• Andere sociale netwerken

• Andere voorbeelden/rolmodellen

• gebruik communicatiekanalen, omgang met taal

• Vereisten tijd <-> tijdsgebrek

• Bereikbaarheid en begrijpbaarheid  

• Natuurgebieden 

• Organisaties  

Dezelfde natuur

barrières voor NME?



Omgang met taal en meertaligheid:

• Valorisatie moedertalen 

 via translanguaging bouw je bruggen tussen talen

• Taalaanpassingen en beeldend werken

 voor anderstalige nieuwkomers

Dezelfde natuur

barrières voor NME?



• stereotypen <-> evenwaardigheid

• voorbeelden, ‘rolmodellen’

• een ander verhaal

• neutraliteit eigen positie in vraag stellen 
(natuurbeeld)

• en-en niet of-of, meer lagen identiteit

Dezelfde natuur

structureel voor NME?



• voorbeelden uit 
de islam



• klimaat- en 
milieuactivisten



• Standing Rock in de VS



Céline de Jong van Beek en Donk

Winifred Anna Dallas-Yorke 1891Lina Hähnle 1904

1892  Bond ter bestrijding ener gruwelmode
• Vrouwen in de natuurbeweging



Twee manieren van aanpakken

1. herbekijk je activiteit 2. storytelling



Twee manieren van aanpakken

1. Herbekijk je activiteit

-> valoriseren verschillende 
invalshoeken, culturen, talen

-> anderstalige groepen:

Universeel houvast voor je 
uitleg











Twee manieren van aanpakken

2. Storytelling

-> verhalen zijn persoonlijk, 
maar zeker ook universeel

-> verhalen verbinden en 
doorbreken de klassieke 
setting (ga naar buiten!)



• Mythes en fabels     <–>   persoonlijke verhalen 

Storytelling  



• op een dag          <->       er was eens

storytelling



• Inspiratie?

• Gedicht - songtekst - poetryslam

storytelling



• Inspiratie?

• personages: diersoorten, rolmodel

• onderwerp: vogelzang 

diersporen 

lokale plantenleven

• thema: natuurelementen  

natuurgebeurtenissen

storytelling



storytelling

• Vertel/verzin je verhaal 

• Wat zijn je doelstellingen? Spreekt het je doelgroep 
aan? 

• Welke wijsheden, waarden, normen komen naar voor?

• Begin met ‘op een dag’ of ‘er was eens’

• Let op personages, structuur en spanningsopbouw 

• Vertel het elkaar in groep

(sta open voor interactie en feedback)



Storytelling 
tips

• Vertel/verzin je verhaal 

• Vertrek vanuit iemand waarvoor je bewondering hebt

• Iets wat je zelf hebt meegemaakt

• Vertel een verhaal dat je zelf leuk vindt

• ‘in geuren en kleuren’, met ‘handen en voeten’

Zie o.m. ook inspiratieboek NME EDO



• Een groep anderstalige nieuwkomers wil in de lente 
een activiteit doen.  

• Welke activiteit ga je voorzien?  

• Hoe ga je de activiteit op een andere manier 
vormgeven? 

• Welke begrippen wil je meegeven? Welke 
doelstellingen stel je voorop? 

• Bereid de activiteit voor met 2 personen

Herbekijk je activiteit 



Herbekijk je activiteit
voorbeeld 

• Schattenzoektocht Nasci


