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Inleiding 
Als docent is het je taak om leerlingen zo goed mogelijk voor te 
bereiden op hun toekomst

1
. Je wilt dat leerlingen hun examen 

halen, opdat ze een vervolgopleiding kunnen gaan volgen en 
uiteindelijk een geschikt beroep vinden. Je wilt bijdragen aan hun 
algemene ontwikkeling door ze de stof aan te bieden die ‘wij’ als 
samenleving van belang vinden en welke onder meer is 
opgenomen in de kerndoelen

2
 en eindtermen

3
. Verder wil je 

bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en wil je 
dat ze opgroeien tot zelfstandige, kritische en verantwoordelijke 
wereldburgers. Je wilt leerlingen wereldwijzer maken in een 
samenleving die pluriform

4
 is en in een wereld die globaliseert.  

 

Deze pluriforme samenleving en globaliserende wereld hebben 
zich door de jaren heen opgebouwd. Sinds 1945 is Nederland al 
een immigratieland. Nederlanders vertrokken na de WOII richting 
Australië, Canada, de Verenigde Staten of Zuid-Afrika, terwijl 
immigranten vooral uit voormalig Nederlands-Indië, Suriname en 
de Nederlandse Antillen kwamen. Vanaf begin jaren zestig 
kwamen door een actief immigratiebeleid gastarbeiders uit landen 
als Italië, Spanje, Joegoslavië, Turkije en Marokko voor werk in de 
Nederlandse industrie. Ook verleende Nederland, net als veel 
andere Europese landen, asiel aan politieke vluchtelingen en hief 
het binnen Europa zijn grenzen op. Hierdoor nam de diversiteit 
van de Nederlandse samenleving in korte tijd toe

5
. In de huidige 

Nederlandse samenleving zie je deze diversiteit aan 
achtergronden en culturen dan ook nog steeds terug. En hoewel 
globalisering geen nieuw verschijnsel is, is de mate van 
globalisering wel kenmerkend voor deze tijd. Er is sprake van een 
zeer hoge mate van verbondenheid en dynamiek tussen 
economieën, gemeenschappen en culturen via mondiale 
netwerken

6
, zoals bijvoorbeeld het internet. Het is dan ook niet 

ondenkbaar dat leerlingen vroeg of laat geconfronteerd worden 
met de grote verscheidenheid aan mensen en meningen die de 
Nederlandse samenleving én die de wereld rijk is. 
 

De Nederlandse samenleving is dus veranderd en de wereld ook. 
De toegenomen diversiteit in de samenleving stelt nieuwe eisen 
aan het onderwijs die sinds 2006 verankerd zijn in de wet. Volgens 
de Wet op Primair Onderwijs (WPO, artikel 8, lid 3) en de Wet op 
Voortgezet Onderwijs (WVO, artikel 17) dient het Nederlandse 
onderwijs als volgt rekening te houden met de pluriforme 
samenleving vol diversiteit aan achtergronden en culturen

7
.  

 

Het onderwijs: 
a. gaat er mede vanuit 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 

kennis maken met verschillende achtergronden en culturen 
van leeftijdgenoten.  

                                                             
1 http://www.beteronderwijsnederland.nl/node/28    
2 Kerndoelen geven aan wat leerlingen aan het eind van hun schooltijd 
moeten kennen en kunnen. http://www.rijksoverheid.nl  
3 Eindtermen zijn beknopte omschrijvingen van de kennis, inzichten en 
vaardigheden waarover een leerling aan het eind van een opleiding 
minimaal zou moeten beschikken. http://nl.wikipedia.org/wiki/Eindtermen   
4 De termen pluriform en etnisch-cultureel divers worden hier beiden 
gebruikt om te verwijzen naar de verscheidenheid aan bevolkingsgroepen 
in Nederland, mede als gevolg van het koloniaal verleden en immigratie.  
5 http://entoen.nu 
6 Groenendijk & Hoekstra, 2012. 
7 http://wetten.overheid.nl 

 
 
 
 
 

 
Ook het beeldend onderwijs

8
 dient rekening te houden met de 

pluriforme samenleving. Rozema
9
 benoemt bijvoorbeeld dat het 

pedagogisch niet verantwoord is om in het beeldend onderwijs de 
invloed van andere culturen buiten beschouwing te laten. En 
Terreehorst

10
 beschrijft dat met name de lessen over kunst en 

cultuur bij uitstek geschikt zijn om de verschillen in leef-, zien- en 
denkwijze bij diverse groeperingen onder de aandacht te brengen. 
Zo zijn er in de literatuur meer voorbeelden te vinden. 
 
Maar wanneer we kijken naar het Nederlandse beeldend 
onderwijs, blijkt de theorie met name de Westerse 
kunstgeschiedenis te bevatten en blijken de opdrachten veelal 
gebaseerd op Westerse criteria, zoals originaliteit, expressiviteit 
en creativiteit. De niet-Westerse kunstgeschiedenis wordt zelden 
behandeld en ook de niet-Westerse criteria voor beeldend werk, 
zoals het doorgeven van traditie en religie, worden niet hoog 
gewaardeerd in het Westerse kunstonderwijs

11
. Bovendien 

worden studenten van de docentenopleiding Beeldende Kunst en 
Vormgeving voornamelijk voorbereid op de beroepspraktijk vanuit 
een Westers referentiekader

12
. Deze voornamelijk Westers 

georiënteerde kennis en vaardigheden nemen zij na hun 
afstuderen mee naar de dagelijkse lespraktijk, waardoor het 
beeldend onderwijs voornamelijk Westers georiënteerd blijft.  
 
Wij, twee vierdejaarsstudenten van de docentenopleiding 
Beeldende Kunst en Vormgeving, zijn ons ervan bewust dat ook 
wij voornamelijk zijn opgeleid vanuit een Westers referentiekader. 
Wij erkennen deze beperking en wij zijn dan ook van mening dat 
er binnen het beeldend onderwijs meer aandacht zou moeten zijn 
voor niet-Westerse kunst en cultuur om meer recht te doen aan 
het pluriforme karakter van de samenleving én om op dit vlak te 
voldoen aan de WPO en de WVO. Omdat wij graag willen weten 
hoe je als docent in de dagelijkse lespraktijk kan inspelen op de 
veelkleurigheid van de samenleving, hebben wij de volgende 
onderzoeksvraag opgesteld: 
 
Waaraan moet een etnisch-cultureel diverse les voldoen binnen 
het Nederlands beeldend onderwijs, zodat leerlingen kennis 
hebben van en kennis maken met verschillende achtergronden 
en culturen van leeftijdsgenoten?  
 
Om deze vraag te beantwoorden hebben we literatuuronderzoek 
uitgevoerd en hebben we tien semigestructureerde interviews 
gehouden met experts, deskundigen en docenten die ervaring 
hebben met of kennis hebben over diversiteit binnen het 
(beeldend) onderwijs. Zie de bijlage voor de namen en de 
expertise van de geïnterviewden. Middels dit artikel hopen we 
onze onderzoeksvraag zo concreet mogelijk te beantwoorden, 
zodat andere studenten van de docentenopleiding Beeldende 
Kunst en Vormgeving in hun stages en toekomstig beroep ook met 
dit vraagstuk aan de slag kunnen. Daarnaast kan dit artikel van nut 
zijn voor docenten die al werkzaam zijn in het beeldend onderwijs 
en die in hun dagelijkse lespraktijk meer willen inspelen op de 
etnisch-culturele diversiteit van onze samenleving.  
 
 

                                                             
8 In dit artikel verstaan we onder beeldend onderwijs zowel het 
productieve, receptieve en reflectieve aspect van het beeldend onderwijs. 
9 Rozema, 2008. 
10 Terreehorst (datering onbekend). 
11 Haanstra & Van Hoorn, 2009. 
12 Ans Hom (datering onbekend). 

http://www.beteronderwijsnederland.nl/node/28
http://www.rijksoverheid.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eindtermen
http://entoen.nu/
http://wetten.overheid.nl/
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Koerswijziging 
Tijdens de interviews bleek dat ons oorspronkelijk onderzoeksdoel 
haken en ogen had vanwege de formulering van de hoofdvraag en 
de verschillende visies die de geïnterviewden aanhangen. 
 
Formulering van de hoofdvraag 
Allereerst riep de formulering van de hoofdvraag veel reacties op 
bij de geïnterviewden. Zo bleek de formulering ‘etnisch-cultureel 
diverse les’ volgens een van de geïnterviewden niet juist. 
 
Etnisch-cultureel divers is de samenleving en niet een les. Eigenlijk 
bedoel je een les die inspeelt op de etnisch-culturele diversiteit van 
de samenleving. (Dr. H.G. Dors)   
 
Daarnaast bleken vrijwel alle geïnterviewden moeite te hebben 
met de beperking die het woord ‘etnisch’ in de term ‘etnisch-
cultureel divers’ veronderstelde. Zij benoemden dat individuen 
worden gevormd door vele factoren, waarvan etniciteit één factor 
is. Etniciteit is het lid zijn van een etnische groep, dat wil zeggen 
een onwillekeurige collectiviteit met een gedeeld gevoel van een 
gemeenschappelijke oorsprong en identiteit, aldus Dors. Ook in de 
literatuur is dit beeld terug te vinden

13
.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individuals belong to many different microcultural groups. Banks (1994) 

 
Bovendien voelen jongeren zich tegenwoordig verbonden met 
verschillende culturen, afhankelijk van het moment en de setting 
waarin ze verkeren. Een meer dynamische oriëntatie op culturele 
identiteit waarin gekeken wordt naar de brede verscheidenheid 
aan individuele verschillen dan collectieve statische 
(cultuur)kenmerken alleen lijkt tegenwoordig beter te passen

14
.  

 
De grenzen tussen etnische groepen en nationaliteiten zijn minder 
helder dan de gebruikte labels suggereren. (Vedder, 2004) 
 
De geïnterviewden zouden daarom in het kader van dit onderzoek 
liever de bredere termen ‘cultureel divers’ of ‘divers’ gebruiken, 
omdat deze termen een individu niet vastpinnen op etnische 
achtergrond alleen. Deze termen doen meer recht aan de 
individuele verschillen die er tussen mensen bestaan.  
 
Ik zou liever van cultureel divers willen spreken, omdat etnisch 
vooral over herkomst gaat en ik denk dat er meer factoren een rol 
spelen, zoals gender en sociale achtergrond. (M. Hoekstra) 
 
Verder bleek ons streven om te komen tot zo concreet mogelijke 
voorwaarden voor een etnisch-cultureel diverse les volgens de 
meeste geïnterviewden niet wenselijk. Door etnisch-culturele 
diversiteit expliciet in een les te benadrukken bestaat namelijk het 
gevaar dat andere culturen als ‘vreemd’ en ‘onveranderlijk’ 
worden gezien en dat stereotypen worden bevestigd

15
.  

 
Etnisch-culturele elementen in het curriculum dienen niet als 
‘vreemde’ gewoonten en gebruiken (of voorwerpen) gepresenteerd  

                                                             
13 Banks, 1994. 
14 SLO, 2009.  
15 Banks, 1994 

 
te worden. Doe je dat toch, dan loop je de kans heersende 
stereotypen en opvattingen over etnische groepen te versterken. 
(Banks, 1994)  

 
Dit wil echter niet zeggen dat je als docent geen aandacht mag 
besteden aan etniciteit en culturele diversiteit, maar je moet er op 
letten dat de aandacht voor verschillende culturen zo natuurlijk 
mogelijk verweven is in de dagelijkse lespraktijk. Het inspelen op 
culturele diversiteit is volgens de meeste geïnterviewden eerder 
een houdingskwestie dan een kennisvraag, want een open, 
onbevooroordeelde en nieuwsgierige houding is belangrijker dan 
het beheersen van expliciete kennis over de grote verscheidenheid 
aan achtergronden en culturen die de wereld rijk is. 
 
Ruimte voor andere culturen is geen les op zichzelf, het is verweven 
in de dagelijkse lessen. Je legt er niet de nadruk op, maar je laat 
wel zien wat er allemaal te koop is. (M. Bruning) 
 
Je hoeft het niet te ontkennen, maar je moet niet nadrukkelijk 
zeggen ‘zo, en nu gaan we een etnische les geven’. Het is veel meer 
een omslag bij een docent dan één les. Ik zie het veel meer als een 
mentaliteit die je in alle lessen meeneemt. (F.  Haanstra) 
 
Kunnen relativeren hoe je zelf kijkt en een soort ‘openmindness’ 
ontwikkelen. Niet er vanuit gaan dat je het al weet, dat je die 
kennis al hebt over verschillen. (M. Wüst) 
 
Op basis van bovenstaande bevindingen hebben wij onze koers 
bijgesteld en de hoofdvraag veranderd in: 
 
Hoe kan je als docent binnen het Nederlands beeldend onderwijs 
in je dagelijkse lespraktijk zo natuurlijk mogelijk inspelen op de 
culturele diversiteit van de samenleving, zodat leerlingen kennis 
hebben van en kennis maken met verschillende achtergronden 
en culturen?  
 
Verschillende visies 
In de interviews kwam duidelijk naar voren dat de geïnterviewden 
verschillende visies aanhangen, waardoor er geen unanimiteit 
bestond over de manier waarop docenten in het beeldend 
onderwijs het beste kunnen inspelen op de culturele diversiteit 
van de samenleving. Vanuit de benadering van de Altermoderne 
Kunsteducatie gaat men er bijvoorbeeld vanuit dat culturele 
diversiteit het beste tot zijn recht komt door leerlinggestuurd te 
werken. Zo benoemt Robert Klatser, initiator van de Altermoderne 
Kunsteducatie in Nederland, dat de culturele diversiteit die iedere 
leerling met zich meedraagt vanzelf aan bod komt wanneer 
leerlingen zelf de lesinhoud en richting bepalen. Echter, andere 
geïnterviewden zijn van mening dat je als docent beter zelf de 
culturele diversiteit aan kan dragen: zij werken liever 
docentgestuurd. En Folkert Haanstra, grondlegger van de 
Authentieke Kunsteducatie, noemt dat het mogelijk is om af te 
wisselen in hetgeen je als docent aanbiedt en de manier waarop je 
dat aanbiedt.  
 
Het gaat te ver om in dit artikel de verschillende visies die de 
geïnterviewden aanhangen uitvoerig te beschrijven, maar in de 
bijlage worden de Altermoderne Kunsteducatie en Authentieke 
Kunsteducatie, de twee visies die in dit onderzoek duidelijk zijn 
vertegenwoordigd, kort toegelicht. Vanwege deze verschillende 
visies en lesaanpakken zijn onderstaande resultaten niet te lezen 
als dé manier waarop culturele diversiteit binnen het beeldend 
onderwijs het beste tot zijn recht komt. Er zijn verschillende 
manieren en het is de taak van de lezer om zelf de tips en 
aandachtspunten te destilleren die het beste passen bij de eigen 
visie, de leerlingpopulatie én het beleid van de school.  
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Het belang van culturele diversiteit  
In de interviews kwam naar voren dat alle geïnterviewden het 
belangrijk én nodig vinden dat in het Nederlands beeldend 
onderwijs (meer) aandacht is voor culturele diversiteit. Het is 
volgens hen van belang dat leerlingen kennis maken met de grote 
verscheidenheid aan mensen, meningen en uitdrukkingsvormen 
en ze beamen dat het beeldend onderwijs meer moet omvatten 
dan het Westerse referentiekader. Zoals al eerder is beschreven 
zijn de lessen over kunst en cultuur bij uitstek geschikt om de 
verschillen in leef-, zien- en denkwijze bij diverse groeperingen 
onder de aandacht te brengen. Want kunst is meer dan 
‘schoonheid’ alleen, kunst is een sociologisch, psychologisch én 
historisch gebonden begrip

16
 en kunst bevat verhalen over 

mensen, het leven en de wereld. Middels kunstonderwijs kunnen 
deze (potentiële) verhalen aan het licht komen en kunnen 
leerlingen leren over elkaar, andere mensen, het leven en de 
wereld. Dit kan de herkenbare en bekende wereld zijn, maar dit 
kan ook een onherkenbare en onbekende wereld zijn, zoals de 
wereld van vroeger, de wereld in een ander land of de 
denkbeeldige wereld van de kunstenaar. 
 
Ja, zeker is het nodig. Je hebt bij dit vak de kans om meer dingen 
van de wereld te laten zien. (M. Bruning) 
 
Ik vind dat je het niet kunt maken om geen rekening te houden met 
culturele diversiteit in een samenleving die beschreven wordt als 
etnisch-cultureel divers. (Dr. H.G. Dors) 
 
Doelen  
Maar waarom is het eigenlijk van belang dat leerlingen hun blik 
verbreden? Het eerste doel, dat zowel uit de interviews als 
literatuur naar voren komt, is intrinsiek: het verrijken van het 
wereldbeeld draagt bij aan de eigen identiteitsvorming en 
creativiteitsontwikkeling van leerlingen. In een wereld waarin vele 
waarheden en opvattingen naast elkaar staan is kunst een 
belangrijk middel bij het vinden van individuele waarheden en de 
ontwikkeling van de eigen identiteit

17
. Leerlingen worden zich 

meer bewust van hun eigen achtergrond wanneer zij leren over de 
grote rijkdom aan stijlen en opvattingen binnen kunst en cultuur

18
. 

Door het (h)erkennen van andere wereldbeelden en zienswijzen 
leren zij hun eigen plek in de wereld beter te bepalen

19
. Bovendien 

zullen leerlingen in hun beeldend werk etnische en culturele 
alternatieven durven exploreren als zij kennis maken met de grote 
verscheidenheid aan kunstuitingen die de wereld rijk is

20
.   

 
Kunstonderwijs levert kinderen op dat ze kunnen communiceren in 
de kunsttalen die er zijn. Die kunsttalen leer je om op een 
symbolische wijze uiting te geven aan je eigen mening of visie over 
jezelf en de wereld. Dus in die zin is dat een belangrijk gebied voor 
identiteitsvorming en uiting. (F. Haanstra) 
 
Het is een middel om je eigen ‘ ik’ te ontwikkelen. Dan ben je dus 
niet alleen een beter toegerust wereldburger, maar heb je ook een 
betere creativiteitsontwikkeling. (M. Wüst)   
 
Het tweede doel dat de geïnterviewden aandragen is 
instrumenteel: leerlingen worden wereldwijzer door het 
kennismaken met verschillende visies, achtergronden en culturen 
die er in de wereld bestaan. Ze worden zich bewust van bestaande 
stereotypen en vooroordelen en ze leren dat de wereld niet uit de 
groepen ‘wij’ versus ‘zij’ bestaat, maar uit individuen die allemaal  
 

                                                             
16 www.cultuurnetwerk.nl/cultuureducatie/begrippen_en_definities.html  
17 Interart (datering onbekend). 
18 Rozema, 2008. 
19 Van Dongen, 1990. 
20 Banks, 1994. 

 
overeenkomsten en verschillen in zich meedragen, zowel binnen 
hun eigen leefwereld als op mondiaal niveau. Het is volgens de 
geïnterviewden niet perse van belang dat leerlingen veel kennis 
vergaren over allerlei verschillende culturen, belangrijker is dat zij 
een open houding ontwikkelen ten aanzien van anderen. Want 
wanneer leerlingen open staan voor diversiteit, worden zij 
verantwoordelijke wereldburgers die instrumenteel zijn toegerust 
om in deze wereld respectvol met anderen te kunnen 
(samen)leven. Mensen die geleerd hebben om open te staan voor 
andere culturen, maken bij voorbaat gemakkelijker contact dan 
mensen die minder open staan voor culturele diversiteit

21
. 

 

Het is goed om een breed blikveld te hebben en om te weten wat 
er verder op de wereld gebeurt. Het is goed voor je algemene 
ontwikkeling en het is belangrijk dat burgers met een open blik 
kijken naar de rest van de wereld. Als je alleen maar gericht bent 
op het ‘hier’ heb je een vernauwde kijk op de zaak. (M. Bruning) 
 

Als leerlingen met verschillende achtergronden elkaar beter gaan 
begrijpen door middel van je lesaanbod, dan bereik je een beter 
begrip en een grotere culturele rijkdom voor iedereen. (M. Wüst) 
 

Kinderen gaan er onmiskenbaar een keer op uit en komen dan in 
aanraking met anderen en dan gaat het erom dat er positieve 
interacties zijn en het kind in ieder geval voldoende instrumenteel 
is toegerust om conflicten te voorkomen. Conflicten zijn 
onvermijdelijk in onze veelkleurige samenleving, maar het is 
belangrijk om kinderen te leren hoe zij conflicten kunnen 
beheersen. (Dr. H.G. Dors) 
 

Doelgroep 
Alle geïnterviewden zijn van mening dat het voor iedere leerling 
van belang is om beeldend onderwijs te krijgen waarin aandacht is 
voor culturele diversiteit, ongeacht het niveau van het onderwijs, 
de leeftijd, leefwereld en culturele achtergrond. Als docent wil je 
immers bijdragen aan de identiteits- en creativiteitsontwikkeling 
van iedere leerling en wil je dat alle leerlingen opgroeien tot 
zelfstandige en verantwoordelijke wereldburgers. Je kunt volgens 
de geïnterviewden dan ook niet vroeg genoeg beginnen met het 
onder de aandacht brengen van culturele diversiteit: zelfs aan 
kleuters kan je al laten zien hoe divers de wereld is, hoe divers 
mensen zijn en hoe divers de kunst is die mensen maken.  
 

De school houdt zich bezig met de voorbereiding van kinderen op 
de samenleving, waarom zou je dan wachten met de samenleving? 
(Dr. H.G. Dors) 
 

Het is voor alle leerlingen belangrijk. Door te onderzoeken waarom 
niemand tot één groep behoort kan je binnen de wereld van iedere 
leerling een aanzet maken om te laten zien dat ieder individu een 
individu is. (M. Hoekstra)  
 
 

Culturele diversiteit in de dagelijkse lespraktijk 
Zoals al eerder is beschreven, komt de aandacht voor culturele 
diversiteit niet tot uiting in expliciet lesmateriaal, maar is deze zo 
natuurlijk mogelijk verweven in alle lessen. Maar hoe laat je 
leerlingen in het beeldend onderwijs zo natuurlijk mogelijk kennis 
maken met verschillende mensen, meningen en kunstuitingen?  
 

1. Aansluiten bij de leerling 
Vrijwel alle geïnterviewden zijn het er over eens dat je als docent 
allereerst aan moet sluiten bij de leefwereld van de leerling wil je 
culturele diversiteit zo natuurlijk mogelijk tot zijn recht laten 
komen. Dit kan je doen door goed te kijken en luisteren naar je 
leerlingen, door te communiceren met leerlingen en door oprecht  

                                                             
21 SLO, 2009.  
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nieuwsgierig te zijn naar hetgeen hen bezighoudt. Als docent dien 
je te beschikken over culturele sensibiliteit, ofwel de interesse in 
andere culturele achtergronden en het vermogen om te 
communiceren met andersdenkenden

22
. Als docent stel je open 

vragen en haak je aan bij hetgeen de leerlingen hierover kwijt 
willen. Als je in je lessen verbinding weet te maken met de 
factoren die in de leefwereld van de leerling spelen, zoals de 
thuiscultuur, vriendengroep en vrijetijdsbesteding, wordt het 
onderwijs voor leerlingen betekenisvoller en zal hun culturele 
achtergrond hierin duidelijker aanwezig zijn.  
 
De meeste geïnterviewden zijn het erover eens dat je als docent in 
geen geval voor leerlingen kan invullen wat jij denkt dat zij 
interessant vinden of wat er in hun leefwereld speelt. Als docent 
moet je een open houding hebben ten aanzien van alle leerlingen, 
respect hebben voor verschillen en ervoor waken dat je leerlingen 
niet stigmatiseert op basis van hun culturele achtergrond. 
Leerlingen zijn immers niet de directe vertegenwoordigers van 
hun culturele achtergrond en het is niet vanzelfsprekend dat zij 
hierover expliciet kennis hebben

23
. Bovendien voelen jongeren 

zich, zoals we al eerder beschreven, veelal verbonden met 
verschillende culturen, afhankelijk van moment en setting

24
.   

 
Het is goed om rekening te houden met de thuiscultuur en om het 
te gebruiken, het is alleen maar een verrijking van je lessen. Maar 
ik bedenk niet ‘Ik heb kinderen met een Marokkaanse achtergrond, 
dus ik ga het daar over hebben’. (M. Bruning) 
 
Door de globaliserende wereld kom je niet meer perse uit één land 
of cultuur, dat mixt. Al die stukjes draag je in je mee. Soms zie je 
een enorm verschil tussen de leerlingen en de landen waar de 
ouders vandaan komen. Je ziet niet aan de buitenkant van iemand 
wat hij meekrijgt. (D. Mac Andrew) 
 
Specifiek over religie bestaan er aannames over leerlingen met 
een bepaalde culturele achtergrond. Zo zouden islamitische 
leerlingen bijvoorbeeld geen mensen of levende wezens mogen 
afbeelden. Hier zou je als docent vooraf rekening mee kunnen 
houden, bijvoorbeeld door de lessen portrettekenen over te slaan. 
Het is volgens enkele geïnterviewden echter beter om de discussie 
te openen dan deze aanname als absolute waarheid te zien.  
 
Sommigen zeggen ‘ik trek me daar niets van aan’ en anderen 
zeggen ‘ik ga het uit de weg’. Ik vind niet dat je het uit de weg 
moet gaan, maar dat je het moet bespreken. Mooi zou zijn om het 
gesprek over beeldcultuur te houden met de leerlingen en je daar 
als docent enigszins op voor te bereiden. (F. Haanstra) 
 
Aansluiten bij de leerling in leerlinggestuurd beeldend onderwijs 
Vanuit de benadering van de Altermoderne Kunsteducatie gaat 
men er vanuit dat culturele diversiteit het beste tot zijn recht komt 
door leerlinggestuurd te werken. De leerling bepaalt zoveel 
mogelijk zelf het onderwerp, de techniek en de inhoud van de les. 
Door uit te gaan van het klein narratief, ofwel het persoonlijke 
verhaal van de leerling, komt de culturele achtergrond 
vanzelfsprekend aan bod. Bovendien wordt stereotypering 
voorkomen, omdat de leerling zijn culturele identiteit zelf actief 
vormgeeft en een individueel verhaal vertelt

25
. 

 
Enkele Altermoderne didactici willen de regie het liefst geheel in 
handen van de leerling leggen.  
 

                                                             
22 SLO, 2009 
23 Rozema, 2008. 
24 SLO, 2009. 
25 Groenendijk & Hoekstra, 2012.  

 
Als je begint met niks en je vraagt aan de leerlingen ‘wat zou je 
willen doen?’ en alle leerlingen willen iets anders doen, dat zou dat 
allemaal moeten kunnen. (R. Klatser) 
 
Aangezien dit met name in grote klassen vrij ingewikkeld en 
tijdrovend is, en sommige leerlingen bovendien meer houvast 
nodig hebben, gaan andere Altermoderne didactici liever uit van 
een open thema als startpunt. Binnen dit thema zijn de leerlingen 
vrij om hun eigen keuzes te maken en hun eigen persoonlijk 
verhaal vorm te geven.  
 
Volgens alle geïnterviewde Altermoderne didactici is het wenselijk 
om in alle aspecten van het beeldend onderwijs aan te sluiten bij 
de leefwereld van de leerling. Wat betreft de productieve 
aspecten van het beeldend onderwijs betekent dit dat de leerling 
zelf bepaalt met welk onderwerp, welke technieken of materialen 
gewerkt wordt. Wat betreft de receptieve en reflectieve aspecten 
betekent dit dat leerlingen in eerste instantie zelf bepalen welke 
kennis zij willen behandelen, bijvoorbeeld welke kunstwerken en 
kunstenaars zij willen bespreken. Echter, de werkelijkheid leert 
ons dat het receptieve aspect van beeldend onderwijs, zoals het 
vak Kunst Algemeen, behoorlijk vast ligt in de kerndoelen en 
eindtermen. Hierdoor is het in de huidige lespraktijk van de 
receptieve en reflectieve vakken (nog) vrijwel onmogelijk om 
geheel leerlinggestuurd te werken.  
 
Aansluiten bij de leerling in docentgestuurd beeldend onderwijs 
Ook de geïnterviewden die niet vanuit de Altermoderne 
benadering werken, zijn van mening dat je als docent rekening 
dient te houden met de leefwereld van de leerling. Zij gaan vaker 
uit van docentgestuurd onderwijs, waarin de docent in eerste 
instantie het onderwerp, de techniek en de inhoud van de les 
aandraagt. Zij laten de leefwereld van de leerling niet perse 
bepalend zijn voor de lesinhoud, maar zorgen er wel voor dat in de 
lessen verbinding gemaakt wordt met de leefwereld van de 
leerlingen om recht te doen aan de culturele achtergrond van de 
leerling.  
 
Je moet kijken naar wat de leerling zelf meebrengt, niet dat je dat 
één op één over moet nemen in je les, maar je moet er wel 
verbinding mee maken. (F. Haanstra) 
 
Ook deze manier van werken is mogelijk binnen alle aspecten van 
het beeldend onderwijs. Als docent draag je zelf de lesinhoud en 
opdrachten aan, maar verbind je deze altijd met de voorkennis 
van de leerling. Als je het bijvoorbeeld over de Gouden Eeuw hebt, 
bespreek je met leerlingen wat zij hier al van weten en of zij hierin 
raakvlakken zien met hun eigen leven. In het productieve aspect 
van het beeldend onderwijs kan je bijvoorbeeld eigentijdse 
pronkstillevens maken met de pronkvoorwerpen die leerlingen 
zelf kiezen. Bij het reflectieve aspect zou je een portret uit de 
Gouden Eeuw kunnen vergelijken met hedendaagse portretten. En 
in het receptieve aspect kan je de voorkennis van leerlingen 
activeren door een mindmap te maken over de Gouden Eeuw.  

 
In tegenstelling tot het leerlinggestuurd onderwijs, hoeven de 
vastgestelde eindtermen en kerndoelen geen beperking te vormen 
voor het docentgestuurd onderwijs. Enkele geïnterviewden 
benoemen dat je als docent de thema’s van Kunst Algemeen kunt 
aanhouden, terwijl je hierin tevens aansluiting kunt vinden met de 
voorkennis en leefwereld van de leerlingen. Om culturele 
diversiteit zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen, zorg je er 
als docent voor dat de informatie en opdrachten die je aanbiedt zo 
breed mogelijk gaan, bijvoorbeeld door naast de thema’s van 
Kunst Algemeen ook buiten het Westers referentiekader te kijken. 
Hierop komen we in onderstaande tekst uitvoeriger terug.  
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2. Het bekende verrijken  
Naast het aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen, zijn alle 
geïnterviewden van mening dat het belangrijk is om hetgeen 
leerlingen al kennen te verrijken met het onbekende. Dit geldt 
zowel voor het leerlinggestuurd als het docentgestuurd onderwijs. 
 
Je moet beginnen met wat ze kennen en dat verbinden aan het 
onbekende. (M. Wüst) 
 
Het bekende kan worden verrijkt middels verbreding en 
verdieping. Verbreding houdt in dat je als docent een breder scala 
aan kennis, technieken en invalshoeken laat zien. Verdieping 
betekent dat je als docent het bekende gedetailleerder gaat 
behandelen, bijvoorbeeld door de functie en betekenisgeving van 
een kunstwerk uitvoeriger te bekijken en het persoonlijk verhaal 
en de keuzes van een kunstenaar te behandelen.  
 
In de interviews zijn veel tips en adviezen aangedragen over de 
wijze waarop docenten hun lespraktijk kunnen verbreden en 
verdiepen opdat leerlingen kennis maken met verschillende 
achtergronden en culturen. Binnen alle vakken en aspecten van 
het beeldend onderwijs blijken hiervoor mogelijkheden aanwezig.  
 
Je kunt hetgeen waar de leerlingen mee bezig zijn, steeds in een 
breder kader plaatsen. Wat je eigenlijk wilt, ongeacht het vak, is 
dat je een soort panorama biedt en de luiken openzet. (R. Klatser) 
 
Binnen het productieve aspect van het beeldend onderwijs heeft 
het verrijken voornamelijk betrekking op het verbreden en 
verdiepen van het creatieve proces van de leerling, bijvoorbeeld 
door nieuwe technieken of materialen aan te dragen. Binnen het 
receptieve aspect van het beeldend onderwijs is het voornamelijk 
van belang om de kunst- en cultuurgeschiedenis te verrijken. Dit 
kan bijvoorbeeld door als docent het huidige Westerse 
referentiekader breder te trekken. Binnen het reflectieve aspect 
van het beeldend onderwijs is het aandragen van diverse 
gezichtspunten (multiperspectiviteit) voornamelijk van belang om 
leerlingen kennis te laten maken met diverse meningen en 
uitdrukkingsvormen. Zowel de kunstwerken die leerlingen zelf 
maken als kunstwerken doe door kunstenaars zijn gemaakt, 
kunnen als input dienen. De uitwisseling van meningen kan zowel 
in de klas als daarbuiten plaatsvinden, bijvoorbeeld middels 
uitwisseling.  Hieronder volgt een meer uitvoerige beschrijving. 
 
Verbreden van het Westerse referentiekader 
In het gehele beeldend onderwijs ligt de nadruk nog steeds sterk 
op het Westerse referentiekader, maar met name in de receptieve 
vakken komt dit heel sterk tot uiting. Zoals we al eerder 
beschreven is bijvoorbeeld het vak Kunst Algemeen grotendeels 
bepaald door de kerndoelen en eindtermen vanuit een Westers 
referentiekader. Volgens de geïnterviewden wil dit echt niet 
zeggen dat je je als docent hiertoe moet beperken. Als docent kan 
je stof aan dragen welke laat zien dat er meer is dan de Westerse 
kunstgeschiedenis en het Westerse referentiekader van de kunst.  
 
Bij de theorievakken moet je je houden aan de exameneisen. De 
Westerse kunstgeschiedenis mag je wel aanbieden, maar laat 
vooral merken dat het niet de enige waarheid is. (T. Groenendijk) 
 
Naast Westerse kunst op zoek gaan naar gelijkwaardige kunst, 
kunstenaars en kunstsoorten. Laten zien dat er over de hele wereld 
bijzondere dingen zijn gemaakt. (H. van Gessel) 
 
Het Westers referentiekader is onder meer te verbreden middels 
het aandragen van ‘global art’ en ‘world art’. Global art heeft 
betrekking op de hedendaagse mondiale kunst en world art kan 
omschreven worden als de verzameling aan kunst die gedurende 
de gehele geschiedenis over de gehele wereld is gemaakt.  

 
Global art of hedendaagse mondiale kunst is tegenwoordig niet 
meer weg te denken uit de kunstwereld. Het zou onverantwoord 
zijn het kunstonderwijs niet te verbinden met deze mondiale en 
interculturele ontwikkelingen, aldus Nelly van der Geest en Kitty 
Zijlmans

26
. Uit de interviews blijkt dat er met name vanuit de 

Altermoderne en de Authentieke benadering wordt gepleit voor 
de introductie van global art in het beeldend onderwijs. Volgens 
hen is global art uitermate geschikt om het Westers 
referentiekader te verbreden, omdat deze meer omvat dan de 
Westerse visie op de kunst en omdat hierin de dynamiek en 
veelzijdigheid aan achtergronden en culturen van onze pluriforme 
samenleving en hedendaagse globaliserende wereld zichtbaar is. 
Hierdoor biedt de mondiale hedendaagse kunst in het beeldend 
onderwijs duidelijke ingangen om culturele diversiteit onder de 
aandacht te brengen. Bovendien heeft de hedendaagse mondiale 
kunst veel raakvlakken met de actuele leefwereld van leerlingen 
door de actualiteit van deze kunst. Een voorbeeld van global art 
waarin culturele diversiteit tot uiting komt is het werk ‘Planets in 
my head’ van de Nigeriaans-Britse kunstenaar Yinka Shonibare

27
. 

 

 
Planets in my head, Literature. Yinka Shonibare (2010) 
 

Naast het behandelen van global art, zou je als docent het 
Westerse referentiekader kunnen verbreden middels het 
aandragen van world art, ofwel de verzameling aan kunst die 
gedurende de gehele geschiedenis over de gehele wereld is 
gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld door aan te halen wat er in andere 
landen gebeurde tijdens dezelfde periode in de Westerse 
kunstgeschiedenis. Wanneer je als docent niet-Westerse kunst 
naast Westerse kunst gaat behandelen, moet je wel oppassen dat 
stereotypering wordt voorkomen. Niet-Westerse kunst moet niet 
als ‘vreemd’ of ‘minderwaardig’ worden behandeld. 
Stereotypering kan onder meer worden voorkomen door 
verdieping en betekenisgeving van de kunstwerken. Het geven van 
specifieke informatie over het kunstwerk en individuele verhalen 
van de kunstenaar doet meer recht aan het kunstwerk dan 
bijvoorbeeld globale, oppervlakkige informatie over de uiterlijke 
kenmerken van het kunstwerk of het land van oorsprong. 
 
Bespreek niet alleen de culturele folklore, maar stel diepere 
cultuurkenmerken aan de orde. Aandacht voor alleen de uiterlijke 
kenmerken, rituelen en gewoontes kan leiden tot een 
oppervlakkige kennismaking met een cultuur. (SLO, 2009) 
 
Verder is het erg belangrijk om gelijkwaardigheid na te streven 
wanneer er kunst en kunstenaars uit verschillende landen of 
culturen naast elkaar worden behandeld. Kunstwerken of 
kunstenaars uit de ene cultuur mogen die uit de andere cultuur 
niet domineren. Ook volkskunsten zouden hier volgens enkele 
geïnterviewden toe kunnen behoren. 

                                                             
26 Curry, 2002. 
27 http://www.tropenmuseum.nl/MUS/68411/Tropenmuseum/Collectie/ 
Nieuwe-collectie?cmp=TMNB1109_shonibare  

http://www.tropenmuseum.nl/MUS/68411/Tropenmuseum/Collectie/%20Nieuwe-collectie?cmp=TMNB1109_shonibare
http://www.tropenmuseum.nl/MUS/68411/Tropenmuseum/Collectie/%20Nieuwe-collectie?cmp=TMNB1109_shonibare
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Bespreek cultuurkenmerken op een open manier en vanuit het 
perspectief van gelijkwaardigheid. De ene cultuur is niet beter dan 
de andere, elke cultuur heeft positieve en negatieve kanten, 
afhankelijk van het perspectief van waaruit je kijkt. (SLO, 2009) 
 
Als je het hebt over Wajang poppen dan ga je daar poppenkunst in 
Nederland of poppentheater tegenover stellen. Dan heb je het over 
gelijkwaardige kunstsoorten. (H. van Gessel) 
 
Nieuwe technieken en materialen 
Door nieuwe, onbekende technieken, materialen of 
uitdrukkingsvormen aan te bieden, verbreed je als docent de 
creatieve horizon van de leerling en stimuleer je hun 
creativiteitsontwikkeling. Zoals we al eerder beschreven zullen 
leerlingen in hun beeldend werk eerder etnische en culturele 
alternatieven durven te exploreren als zij kennis maken met de 
grote verscheidenheid aan kunstuitingen die de wereld rijk is

28
.  

 
Als je nieuwe, onbekende technieken en materialen aandraagt, 
moet je er als docent goed op letten dat je volledig recht doet aan 
de onbekende techniek die je aanbiedt. Bepaalde technieken 
worden bijvoorbeeld in een specifieke culturele context gebruikt 
en missen zonder deze context hun betekenis en waarde. Als 
docent zou je deze technieken liever niet alleen als techniek 
aanbieden, maar zou je hierbij ook de bijbehorende betekenis en 
culturele context moeten meenemen.  
 
Wat je doet is zeg maar een techniek, een vaardigheid, die haal je 
van daar hiernaartoe, wat daar geworteld is in een traditie, land 
en cultuur, is dat hier niet. Dus wat je hier dan doet is een truckje, 
maar daar gaat het natuurlijk niet om. Als je meer verdiept en 
koppelt aan een aantal lessen theorie over de kunst en cultuur 
daar, dan heeft het al meer betekenis. Dus niet alleen maar de 
oppervlakkige kenmerken van een cultuur. (R. Klatser) 
 
Uitwisseling binnen de klas 
Uitwisseling van verhalen en meningen binnen de klas is een 
andere manier om leerlingen verder te laten kijken dan hetgeen ze 
zelf kennen. De Altermoderne didactici richten zich in sterke mate 
op de reflectie en uitwisseling van persoonlijke verhalen via het 
eigen beeldend werk van leerlingen. Want als leerlingen onderling 
de persoonlijke verhalen uitwisselen die in hun kunstwerken 
verweven zitten, zullen zij elkaar beter leren kennen, leren zij dat 
er binnen de klas veel verschillende verhalen aanwezig zijn en zal 
het besef groeien dat er op de wereld oneindig veel persoonlijke 
verhalen zijn.  
 
Door te putten uit persoonlijke verhalen, uit je je eigen verhaal en 
zie je ook verhalen van elkaar. Daarmee maak je duidelijk dat er 
heel veel persoonlijke verhalen zijn. (M. Hoekstra)  
 
Ook kunnen andere kunstwerken buiten de klas uitgangspunt zijn 
om binnen de klas de verschillende verhalen en meningen die er in 
de wereld bestaan onder de aandacht te brengen. Vrijwel alle 
geïnterviewden zijn dan ook van mening dat het van belang is om 
de culturele diversiteit waarmee je leerlingen kennis wilt laten 
maken, breder moet gaan dan de samenstelling van de klas.  
 
Ik denk dat al was 99 procent van mijn klas Surinaams of Ghanees, 
dat dat niet zou betekenen dat ik dat perse als kader zou 
gebruiken. Als je je alleen richt op groepen die er op school zitten, 
wordt het een overvloed van die ene cultuur. (D. Mac Andrew) 
 
 
 

                                                             
28 Banks, 1994. 

 
Als ik uit zou gaan van de klas, dan krijg ik problemen met scholen 
die bijvoorbeeld alleen maar witte klassen hebben. Zelfs als de klas 
homogeen wit is dient deze intercultureel onderwijs te krijgen, 
refererend aan de etnisch-culturele groepen die ons land rijk is. 
(Dr. H.G. Dors) 
 
Zowel uit de literatuur

29
 als de interviews blijkt dat 

groepsopdrachten goede mogelijkheden bieden om leerlingen 
middels samenwerken meningen en uitdrukkingsvormen met 
elkaar te laten uitwisselen. SLO

30
 adviseert daarnaast om klassen, 

waar mogelijk, zo divers mogelijk samen te stellen wat betreft de 
etnisch-culturele achtergrond om culturele kennismaking te 
bevorderen.  
 
Uitwisseling buiten de klas 
SLO beschrijft verder dat het voor sommige scholen makkelijker is 
om het contact tussen leerlingen met een andere culturele 
achtergrond te organiseren dan voor andere scholen. Zo hebben 
‘gemengde’ scholen sowieso al meer culturele diversiteit in huis. 
Dit beeld is ook te herkennen in de interviews. Ongeveer de helft 
van de geïnterviewden is van mening dat leerlingen die in een 
grote stad wonen wellicht wereldwijzer zijn dan leerlingen die 
daarbuiten wonen. In de stad is de kans namelijk groter dat 
leerlingen in hun dagelijks leven kennismaken met mensen van 
verschillende achtergronden en culturen, waardoor zij de culturele 
diversiteit van de samenleving waarschijnlijk vanzelfsprekender 
vinden dan leerlingen die hier in mindere mate mee 
geconfronteerd worden. Enkele geïnterviewden zijn op basis van 
deze aanname van mening dat culturele diversiteit op ´witte´ 
scholen wellicht nog nadrukkelijker of op een andere wijze onder 
de aandacht moet worden gebracht dan op ‘gemengde’ scholen.  
 
Als je niet in contact komt met andere culturen, heb je sneller 
vooroordelen, dat is een gevaar. Ik denk dat dat in de stad minder 
voorkomt. (C. McGrath) 

 
Je zult ze uit hun kleine wereldje moeten halen, terwijl leerlingen 
op een school in Amsterdam, waar leerlingen overal vandaan 
komen en een meer wereldse blik hebben, al veel meer op een 
interculturele manier met elkaar omgaan en dit al veel normaler 
zijn gaan vinden. (T. Groenendijk) 
 
Volgens SLO zullen scholen met een meer homogene 
leerlingpopulatie, zoals ‘witte’ scholen, andere acties moeten 
ondernemen om culturele ontmoetingen met andere leerlingen 
mogelijk te maken. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld via 
interactieve vormen van uitwisseling kennis maken met 
leeftijdsgenoten met andere achtergronden en culturen

31
.  Ook in 

de interviews wordt meerdere malen genoemd dat uitwisseling 
tussen scholen, zowel in het binnen- als buitenland, een goede 
manier is om het wereldbeeld van leerlingen te verrijken en 
verschillen en overeenkomsten te ontdekken. Hieraan kan het 
beeldend onderwijs heel goed gekoppeld worden. 
 
Ik heb kinderen in Amsterdam en Polen gevraagd om elkaar post 
met gedichten en opdrachten te sturen en de foto’s van de 
opdrachten onderling uit te wisselen…de Nederlandse kinderen 
hadden de verwachting dat de Poolse kinderen heel arm 
waren…wat bleek was dat de Poolse kinderen erg veel op hen 
leken, dat ze rijk waren en dezelfde H&M vesten droegen. Dat 
werkte heel goed. Ze zagen de kinderen echt als verwant en als 
individu en niet meer als één groep ‘Polen’. (M. Hoekstra) 

 

                                                             
29 Terreehorst (datering onbekend)  
30 SLO, 2009. 
31 SLO, 2009. 
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Nieuwe Media 
In de interviews komt naar voren dat ‘nieuwe media’ goed 
gebruikt kunnen worden om leerlingen op een eigentijdse en 
aansprekende manier kennis te laten maken met de hedendaagse 
wereld vol diversiteit.  
 
Bijvoorbeeld alleen al de confrontatie met het internet…ze 
begeven zich dan al onder mensen en jongeren over de hele wereld 
uit allerlei plekken met allerlei andere ideeën. (T. Groenendijk)  
 
Meerdere geïnterviewden verwijzen naar het project 
MediaCultuur, welke beoogt huidige en toekomstige generaties 
kunstdocenten op te leiden in het ontwikkelen en geven van 
kunstlessen op het snijvlak van actuele kunst en media-educatie

32
.  

 
MediaCultuur.net bevat ‘mediawijze’ kunstlessen geschikt voor 
leerlingen van het vmbo, havo en vwo. Deze eigentijdse lessen 
kunnen worden gebruikt in de kunstvakken, bij CKV of in 
vakoverstijgende projecten. (www.mediacultuur.net)   
 

3. Tips om stereotypering te voorkomen 
Het gevaar van stereotypering ligt op de loer als je met culturele 
diversiteit aan de slag gaat. In de tekst is al een aantal tips 
beschreven om dit te voorkomen. Hieronder volgt, ter afsluiting, 
een opsomming van de belangrijkste tips uit de interviews en 
literatuur waarmee je als docent stereotypering kunt voorkomen.   
 
Erken etniciteit, maar benadruk etniciteit niet 
De wereld bestaat uit individuen die gevormd worden door vele 
factoren, waarvan etniciteit er één is. Erken dat etniciteit een rol 
kan spelen, maar pin individuen hier niet op vast. 

 
Maak taboes en vooroordelen bespreekbaar, ontwijk ze niet 
Door ‘gevoelige’ zaken onbesproken te laten en te ontwijken, 
benadruk je juist de gevoeligheid ervan (‘we mogen het er niet 
over hebben’) en werk je als docent juist stereotypen in de hand.  

 
Wees cultureel sensitief en communicatief 
Door interesse te hebben in andere culturele achtergronden en te 
kunnen communiceren met andersdenkenden, sta je open voor 
individuen, waarmee je stereotypering voorkomt.  
 
Neem individuele verhalen (klein narratief) als uitgangspunt 
Ieder individueel verhaal is een uniek verhaal, waarin de identiteit 
van een bepaald persoon (o.a. leerling, kunstenaar) tot uiting 
komt. Er bestaan op de wereld oneindig veel persoonlijke verhalen 
die niet in stereotype hokjes te vangen zijn. 
 
Zorg voor verdieping in plaats van oppervlakkigheid  
Geef specifieke informatie, functiebeschrijvingen, 
betekenisgevingen bij kunstwerken en kunstenaars in plaats van 
globale, oppervlakkige informatie over landen of culturen. 

 
Zorg voor gelijkwaardigheid 
Zorg ervoor dat kunstwerken en kunstenaars gelijkwaardig naast 
elkaar worden behandeld. De een mag de ander niet domineren. 
 
Make the strange familiair and the familiair strange 
Door het onbekende vertrouwd te maken en het bekende te 
vervreemden, kijk je met andere ogen naar het bekende en 
onbekende. Hierdoor ontstaat meer begrip voor het ‘andere’. 
 
Draai het om: wat als het over jou of jouw cultuur ging 
Bekijk hetgeen je over andere culturen aanbiedt vanuit een ander 
perspectief. Hoe zou jij het vinden als jij of als ‘jouw’ land of 
cultuur op deze wijze besproken zou worden? 

                                                             
32 www.mediacultuur.net  

Benadruk overeenkomsten in plaats van verschillen 
Ieder mens heeft overeenkomsten. Door juist verschillen te 
benadrukken, blijft het andere ‘vreemd’.  
 
Benadruk variatie binnen culturen  
Ook binnen groepen die als stereotype groep worden gezien, 
bestaan verschillen. Iedere groep bestaat uit individuen. 
 
Kies voor de juiste formulering  
Zeg niet ‘in Rusland begroeten ze elkaar zo’, maar zeg ‘in bepaalde 
delen van Rusland zijn er mensen die elkaar zo begroeten’. 

 
Conclusie en discussie 
De belangrijkste conclusie van dit artikel is dat het inspelen op 
culturele diversiteit in het beeldend onderwijs eerder een 
houdingskwestie dan een kenniskwestie is. Het is niet wenselijk 
om tot expliciet lesmateriaal over (etnisch) culturele diversiteit te 
komen, omdat dit stereotypering in de hand kan werken. Etniciteit 
en culturele diversiteit moeten niet benadrukt worden, maar op 
een zo natuurlijk mogelijke manier verweven zijn in alle lessen.  
Alle geïnterviewden zijn het erover eens dat er aandacht moet zijn 
voor culturele diversiteit binnen het beeldend onderwijs. Ze 
beamen dat het beeldend onderwijs meer moet omvatten dan het 
Westers referentiekader. Het kennismaken met en kennis hebben 
over verschillende achtergronden en culturen is voor alle 
leerlingen van belang, omdat het bijdraagt aan hun identiteits-
ontwikkeling, creativiteitsontwikkeling én burgerschapsvorming. 
In dit artikel hebben we een zo concreet mogelijk antwoord 
gegeven op de vraag ‘Hoe kan je als docent binnen het Nederlands 
beeldend onderwijs in je dagelijkse lespraktijk zo natuurlijk 
mogelijk inspelen op de culturele diversiteit van de samenleving, 
zodat leerlingen kennis hebben van en kennis maken met 
verschillende achtergronden en culturen?’  
Vanwege de verschillende visies van de geïnterviewden is het 
onmogelijk om één unanieme wijze van aanpak te formuleren. 
Wel is het mogelijk om aandachtspunten en tips te geven.  
Als docent dien je een open, onbevooroordeelde en nieuwsgierige 
houding te hebben met het besef dat individuen bestaan uit vele 
factoren, waarvan etniciteit er slechts één is. Verder is het van 
belang om in de lespraktijk uit te gaan en aan te sluiten bij de 
leefwereld van de leerlingen. Hiervoor zijn zowel in het 
leerlinggestuurd als het docentgestuurd onderwijs mogelijkheden. 
Vervolgens is het van belang om het bekende te verrijken middels 
verdieping en verbreding. Dit kan je als docent doen door het 
Westers referentiekader te verbreden, door nieuwe technieken en 
materialen aan te bieden, door verhalen en meningen uit te 
wisselen binnen en buiten de klas en door gebruik te maken van 
nieuwe media. Blijf als docent altijd waakzaam voor 
stereotypering. 
In dit artikel hebben wij ons met name gericht op het microniveau 
van het beeldend onderwijs, ofwel de onderwijsinhouden en 
onderwijsactiviteiten binnen het onderwijs

33
. We hebben 

macroniveau (beleid) niet behandeld en het mesoniveau 
(waaronder de schoolvisie) zijdelings aangestipt. Het macroniveau 
en mesoniveau zijn echter wel van belang voor de uitvoering van 
de dagelijkse lespraktijk. Zo bleken bijvoorbeeld de eindtermen 
van Kunst Algemeen een beperking te vormen voor het 
leerlinggestuurd werken, waarvoor de Altermoderne 
Kunsteducatie pleit. Vervolgonderzoek op macroniveau en 
mesoniveau zouden bij kunnen dragen aan meer kennis, inzicht en 
ontwikkeling op het gebied van culturele diversiteit binnen het 
beeldend onderwijs. 
 
 

Maaike T Schroots & Lettie Havinga, 2 augustus 2012 
Academie voor Beeldende Vorming, AHK  

                                                             
33 SLO, 2008. 
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Bijlage 
 
De geïnterviewden  
 

 M. Bruning - docent Nederlands en Drama op het Callant 
Lyceum in Amsterdam Osdorp, voormalig student opleiding 
Docent Beeldende Kunst en Vormgeving aan de AHK. 

 H.G. Dors - sociaal wetenschapper, gespecialiseerd op het 
terrein van onderwijs, opvoeding en etnische vraagstukken. 
Gepubliceerd m.b.t. interculturaliteit en beeldend onderwijs. 

 T. Groenendijk - antropoloog, onderzoeker Altermoderne 
Kunsteducatie aan de AHK, voormalig tekendocent.  

 H. van Gessel - educatief medewerker Tropenmuseum.  

 F. Haanstra - lector kunst- en cultuureducatie Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten, verbonden als bijzonder 
hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Grondlegger van de 
Authentieke Kunsteducatie. 

 M. Hoekstra - onderzoeker Altermoderne Kunsteducatie aan 
de AHK, beeldend kunstenaar en afdelingshoofd Fluxus, 
Zaandam. Studeerde aan de Academie voor Beeldende 
Vorming en de Master Kunsteducatie en Russische 
Letterkunde aan de UvA. Deed eerder onderzoek naar 
projecten van Toeval Gezocht. 

 R. Klatser - onderzoeksleider Altermoderne Kunsteducatie 
aan de AHK, initiator Altermoderne Kunsteducatie binnen het 
Nederlands beeldend onderwijs. 

 D. Mac Andrew – adviseur/projectbegeleider cultuur- en 
kunsteducatieve projecten Amsterdam, beeldend kunstenaar.   

 C. McGrath - account manager voortgezet onderwijs bij 
Mocca Expertisenetwerk Cultuureducatie Amsterdam. 

 K. Sukul - projectleider Erfgoed Haagse Migranten bij het 
Haags Historisch Museum. Voormalig educatief medewerker 
Tropenmuseum Junior en medewerker MOCCA  
Expertisenetwerk Cultuureducatie Amsterdam. 

 M. Wüst - studieleider interdisciplinaire Master 
Kunsteducatie aan de AHK, coördinator Didactische Scholing 
aan de AHK. Klinisch psycholoog en musicus.  

 
Altermoderne Kunsteducatie 
Wat moeten leerlingen leren om zich in de hedendaagse complexe 
en gemondialiseerde wereld te bewegen? De toegenomen mate 
van interactie tussen mensen, media, technologie, geld en ideeën 
heeft de wereld enorm veranderd en heeft consequenties voor de 
kunst en het (kunst)onderwijs. In opdracht van het lectoraat 
Kunst- en Cultuureducatie van de AHK is een ontwikkelonderzoek 
opgezet naar Altermodern Kunstonderwijs. Het onderzoek richt 
zich op de vraag hoe Altermoderne Kunsteducatie, als 
kunsteducatie van de 21e eeuw, eruit zou moeten zien. 
Vernieuwing in het kunstonderwijs is noodzakelijk op basis van 
een drietal problemen. Ten eerste sluit kunsteducatie niet of 
onvoldoende aan bij actuele ontwikkelingen in de beeldende 
kunst. Ten tweede mist kunsteducatie vaak aansluiting met de 
leefwereld van leerlingen, leerlingen maken zogenaamde 
‘schoolkunst’ die ver af staat van wat ze bv thuis maken (Haanstra, 
2008). Ten slotte ontbreekt aansluiting met hedendaagse 
thematiek zoals globalisering en culturele hybriditeit.  
De Academie voor Beeldende Vorming zoekt naar een invulling 
van beeldende vakken in het onderwijs die uitgaat van 
verbindingen tussen de (beeldende) wereld van kinderen en 
jongeren en de ontwikkelingen in de actuele kunst, en zet zich af 
tegen het fenomeen van de schoolkunst. De ideeën van docent 
Robert Klatser verbinden de noodzaak tot vernieuwing in het 
kunstonderwijs met de theoretische benadering van kunstcriticus 
en conservator Nicolas Bourriaud over het Altermoderne. 
Kunstenaars werken volgens hem niet langer vanuit één culturele 
oorsprong, maar vanuit een mondiale, veranderende en cultureel 
gemixte context. Dat past in de wereld waar ook jongeren nu in 
leven: een wereld van globalisering en culturele hybriditeit. 

 
 
 
 
De Academie voor Beeldende Vorming en het Lectoraat Kunst- en 
Cultuureducatie hebben, om deze aannames te onderzoeken, een 
ontwikkel- en onderzoeksproject opgezet. Het project bestaat uit 
het ontwikkelen en uitvoeren van projecten beeldende vorming 
op vijf V.O. scholen (Hervormd Lyceum West, Spinoza Lyceum, 
Berlage Lyceum, Fons Vitae Lyceum Amsterdam en het Adriaan 
Roland Holst College Hilversum) in Amsterdam en omgeving. De 
projecten worden door docenten zelf ontworpen binnen het kader 
van een ontwikkelgroep. De docenten experimenteren met drie 
centrale uitgangspunten: procesgericht, leerlinggestuurd en 
intercultureel. Ze dagen zichzelf uit om hun onderwijs op deze 
gebieden verder te ontwikkelen. De uitwerkingen op de scholen 
en de ontwerpprocessen van de docenten zullen de basis vormen 
voor het praktijkonderzoek. De onderzoeksresultaten worden eind 
2012 gepubliceerd. http://www.altermodernekunsteducatie.nl  
 
Zie verder 

 Flip & Flap en de alter-moderniteit: kunsteducatie in een 
altermoderne wereld. R. Klatser. 
http://www.ahk.nl/fileadmin/download/ahk/Lectoraten/Kun
st-_en_cultuureducatie/Klatser_flipflap.pdf 

 ALTERMODERNE KUNSTEDUCATIE, EEN THEORETISCH KADER 
-voorlopige tekst- T. Groenendijk & M. Hoekstra (2012) 
http://www.ahk.nl/lectoraten/educatie/onderzoeksprojecten  

 
Authentieke Kunsteducatie 
Folkert Haanstra (Universiteit Utrecht en Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten) introduceerde de term authentieke 
kunsteducatie in 2001. De term is gebaseerd op het 
onderwijsconcept authentiek leren. Het doel van authentieke 
kunsteducatie is dat leerlingen de kennis die ze opdoen ook buiten 
schoolse situaties toepassen. Cruciaal is dat leerlingen ervaren om 
via kunsttalen eigen ideeën en gevoelens vorm te geven. De vier 
belangrijke criteria van authentiek leren zijn:  
1. oriëntatie op de leefwereld van de leerlingen 
Inhoudelijke thema’s en de stijlen en uitingsvormen die leerlingen 
zelf van belang achten en buiten de school beoefenen, krijgen een 
plaats in authentieke kunsteducatie.  
2. leren buiten de school 
Bij authentieke kunsteducatie wordt een verbinding gelegd met de 
actuele, professionele kunstpraktijk. Bijvoorbeeld door 
kunstenaars in school te halen of activiteiten buiten school.  
3. leren door complexe taaksituaties 
Leerlingen verzamelen zelfstandig informatie en doen onderzoek. 
Daarnaast leggen leerlingen verantwoording af over het 
ontwerpproces en het product. De docent heeft 
begeleidingstaken, zoals samenwerkingsvaardigheden oefenen, 
groepsdiscussies leiden en achtergrondinformatie verschaffen. 
4. onderlinge communicatie/samenwerking tussen leerlingen  
Leerlingen voeren onder meer groepstaken uit, plegen onderling 
overleg en discussieren. Zij bepalen zelf hun standpunten, 
presenteren die aan elkaar en beoordelen elkaar eventueel 
onderling. De leerkracht schept de voorwaarden hiervoor. 
In het ideaal van authentieke kunsteducatie zijn alle vier criteria 
nauw met elkaar verbonden. 
 
Praktijkvoorbeelden 
Mediacultuur (VO) 
Toeval Gezocht (PO) 
Authentiek leren in het Wanita Onderwijs (PO) 
 
Zie verder 
http://www.cultuurplein.nl/authentiek  
 

http://www.altermodernekunsteducatie.nl/
http://www.ahk.nl/fileadmin/download/ahk/Lectoraten/Kunst-_en_cultuureducatie/Klatser_flipflap.pdf
http://www.ahk.nl/fileadmin/download/ahk/Lectoraten/Kunst-_en_cultuureducatie/Klatser_flipflap.pdf
http://www.ahk.nl/lectoraten/educatie/onderzoeksprojecten
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