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Voorwoord 
 
Toen in 2004 mijn afstudeeronderzoek voor interculturele psychologie klaar was, 
merkte ik dat het thema godsdienst me erg had aangesproken. De reformatorische 
meiden en de orthodoxe moslimmeiden uit het onderzoek hadden me een kijkje in 
hun interessante leef- en denkwereld gegeven, die niet zo simpel was als het er van 
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instituut Integon, themagebied 'Religion/s in the modern World: encountering the 
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onderzoeksschool voor religiewetenschap en theologie, NOSTER. Financiering vond 
voor 80% plaats door de Besturenraad voor Christelijk Onderwijs.  
Slechts dankzij de hulp en medewerking van velen kon dit proefschrift tot stand 
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deelgenomen aan dit onderzoek: dank voor jullie openhartigheid en tijd. Professor 
Cok Bakker: grote dank voor je zeer betrokken en kundige begeleiding. Professor. 
Henk Tieleman: veel dank voor je kritische en inspirerende  begeleiding. De 
Besturenraad voor Christelijk Onderwijs: dank voor de financiering van het 
onderzoek, en in het bijzonder dank aan Dick den Bakker en Paul Boersma voor jullie 
interesse en kritische reflecties. Leden van de leescommissie: prof.dr. Siebren 
Miedema, prof.dr. Gloria Wekker, prof.dr. Bert Roebben, dr. Lucien van Lieren en 
prof.dr. Halleh Ghorashi, dank voor uw beoordeling. Aan de 'Biografiegroep': 
prof.dr. Ulrike Popp, dr. Ina ter Avest, dr. Greta Huis, dr. Nicolette Heijweege, dank 
voor jullie reacties op het analytisch kader. Promovendiseminar deelnemers en  
organisatie: prof.dr. Anne-Marie Korte, prof.dr. Angela Berlis en prof.dr. R. Ruard 
Ganzevoort, bedankt voor jullie inbreng. De landelijke NOSTER- seniores en 
juniores, BCOO-leden, collega's van ISREV, BU-NAES, ENRECA, en IAPR, dank 
voor jullie belangstelling, en NOSTER-seniores prof.dr. Siebren Miedema en prof.dr. 
Riet Bons-Storm, dank voor de Masterclasses. Karin Hens, Heleen Rippen, en alle 
(oud-) collega's, dank voor jullie hulp, betrokkenheid en gezelligheid. Mijn 
schoonzus, dr. Jane F. Banfield, dank je voor je correcties van de Engelse 
samenvatting en dank dat je mijn paranimf wilde zijn, en mijn zwager dr. Arie van 
der Lugt, dank je wel voor je suggesties bij Hoofdstuk 2. Loes Koeweiden, dank dat 
je als paranimf wilde optreden. Roel van As, dank voor je ontwerp van de cover. 
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Inge Versteegt, september 2010 
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Hoofdstuk 1 
 

Inleiding 
 

 

1.1 Probleemstelling 

 
1.1.1 Onderwerp en focus van de dissertatie 
Het onderzoek waarvan in dit boek verslag wordt gedaan, gaat over de betekenis die 
leerkrachten op protestants-christelijke scholen hechten aan de religieuze en etnisch-
culturele diversiteit van de leerlingpopulatie. Er wordt onderzocht hoe de ideeën die 
leerkrachten hierover hebben, samenhangen met hun opvattingen over religie, 
cultuur en de protestants-christelijke school. Het doel van de studie is inzicht te 
bieden in de opvattingen en idealen die leerkrachten op protestants-christelijke 
basisscholen hebben met betrekking tot de levensbeschouwelijke (religieuze en 
culturele) diversiteit van de kinderen aan wie zij lesgeven. 
Protestants-christelijke scholen in Nederland hebben tegenwoordig dikwijls een 
zowel etnisch-cultureel, als religieus diverse leerlingpopulatie. De leerkrachten die 
op deze scholen werken worden daardoor in hun alledaagse praktijk geconfronteerd 
met uiteenlopende dilemma’s rond etnisch-culturele en religieuze diversiteit en zij 
maken daarin subjectief bepaalde keuzes. Als zogenaamde ‘normatieve 
professionals’ (Bakker en Rigg, 2004) hebben zij daarmee een specifieke en 
richtinggevende  invloed op de levensbeschouwelijke en maatschappelijke 
socialisatie van jonge kinderen.  
Door middel van semi-gestructureerde interviews is leerkrachten gevraagd naar hun 
opvattingen ten aanzien van religieuze en etnische diversiteit onder de leerlingen in 
hun klas. De interviews zijn geanalyseerd aan de hand van sociaal-wetenschappelijke 
theorieën over groepsidentiteit, theorieën uit de godsdienstpsychologie en uit de 
culturele psychologie. Hier raken twee interessegebieden elkaar: de studie van 
interculturele contacten enerzijds, en die van interreligieuze contacten anderzijds, en 
daarmee de vakgebieden sociale psychologie en godsdienstwetenschap. 
Aan de hand van de behandelde theoretische uitgangspunten breng ik de discursieve 
strategieën van leerkrachten in kaart, en ik plaats ze binnen het bredere 
maatschappelijke verband van de multi-religieuze en multi-etnische samenleving.  
 
1.1.2 Onderzoeksdoel 
Het onderzoek heeft tot doel om vanuit een sociaal-wetenschappelijke invalshoek, 
volgens een kwalitatief-empirische methode te analyseren hoe leerkrachten die 
lesgeven op protestants-christelijke basisscholen, de religieuze en etnisch-culturele 
diversiteit in hun klas waarnemen en erover oordelen. Een secundair doel is het 
verhelderen en bespreekbaar maken van de levensbeschouwelijke dimensie van het 
onderwijs, mede met het oog op het vormgeven en verbeteren van de initiële 
opleiding en nascholing van leerkrachten. 
De school kan worden gezien als een micro-samenleving. Vanuit deze optiek kan het 
onderzoek nog een derde, meer maatschappelijk doel dienen, namelijk het bieden 
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van inzicht in processen van beeldvorming over religie en de rol van religie als 
scheurende of bindende factor in de moderne Nederlandse samenleving.  
 
1.1.3 Vraagstelling 
De manier waarop leerkrachten reflecteren op diversiteit in de klas staat dus in dit 
onderzoek centraal. De centrale onderzoeksvraag (probleemstelling) luidt:  

 
welke inzichten, opvattingen en idealen benoemen leerkrachten op protestants-christelijke 
basisscholen met betrekking tot de etnische en religieuze diversiteit in hun klas?  

 
Met ‘inzichten’ wordt bedoeld: de kennis en ervaringen die leerkrachten hebben 
opgedaan in de loop van hun professionele en hun persoonlijke geschiedenis, met 
betrekking tot (leerling)diversiteit. Met 'opvattingen' wordt bedoeld: de meningen, 
persoonlijke waarderingen en overtuigingen die leerkrachten hebben ontwikkeld. 
Idealen zijn in dit onderzoek de hogere doelen en wensen die leerkrachten 
formuleren, die kunnen leiden tot strategische overwegingen bij het omgaan met 
diversiteit in de klas. 
      
De centrale onderzoeksvraag is, naar aanleiding van theoretische overwegingen (zie 
hoofdstuk 2), uitgewerkt in vier subvragen: 
 

1. Welke groepsidentificaties construeren en hanteren leerkrachten bij het 
spreken over diversiteit in de klas?  

2. Welke pedagogische en/of didactische idealen en strategieën beschrijven 
leerkrachten als leidend voor hun omgang met diversiteit? 

3. Op welke manier beschrijven leerkrachten hun levensbeschouwing en hoe 
verhoudt deze zich tot hun spreken over leerlingdiversiteit?  

4. Hoe klinkt de wijze waarop leerkrachten de schoolidentiteit beschrijven door 
in het benoemen en categoriseren van diversiteit in de leerlingpopulatie? 

 
1.2 Onderzoeksstrategie  
 
Omdat de onderzoeksvraag gericht is op het beschrijven van opvattingen en idealen 
zoals leerkrachten die onder woorden brengen heb ik gekozen voor een kwalitatief–
empirische benadering.  
Het onderzoek bestaat uit een theoretisch en een empirisch deel. Het theoretische 
deel beschrijft psychologische theorieën over ‘sociale perceptie’ met betrekking tot 
religie en diversiteit. Sociale perceptie heeft betrekking op de wijze waarop mensen 
andere mensen waarnemen, beoordelen en categoriseren. Deze theorieën komen in 
hoofdstuk 2 aan de orde.  
Voor het empirisch deel van het onderzoek is aan de hand van deze theorieën een 
semi-gestructureerde vragenlijst ontwikkeld. De vragenlijst is zo opgebouwd en de 
vragen zijn zo geformuleerd, dat de verschillende, onderscheiden aspecten van 
diversiteit in het interview aan bod komen. Het interview is semi-gestructureerd of 
semi-gesloten, dat wil zeggen dat aan alle respondenten dezelfde vragen worden 
gesteld, maar dat er kan worden doorgevraagd op de gegeven antwoorden (Baarda, 
De Goede, 2001: 133). De methode van het empirisch deel van het onderzoek wordt 
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gedetailleerd beschreven en verantwoord in hoofdstuk 3. 
In de respondentselectie heb ik een zekere spreiding nagestreefd en gezocht zowel 
naar leerkrachten van protestants-christelijke basisscholen met een religieuze en 
etnisch-cultureel diverse leerlingensamenstelling, als naar leerkrachten op scholen 
met weinig etnische diversiteit. Er zijn in totaal achttien uitgebreide interviews met 
leerkrachten afgenomen, waarvan er in de analyse uiteindelijk zestien geheel zijn 
verwerkt (voor een toelichting op de respondentbenadering en de interviews: zie 
hoofdstuk 3).  
In de interviews spreken de leerkrachten over de verschillen tussen de kinderen in 
hun klas, welke waarden ze de kinderen willen bijbrengen, wat ze beogen met de 
godsdienstles, en wat ze verstaan onder een christelijke school. Er is daarbij een 
vertaalslag gemaakt van de onderzoekvraag naar de interviewvragen. Om tot goede 
formuleringen te kunnen komen heb ik een voorlopige vragenlijst eerst 
uitgeprobeerd in een serie proefinterviews. Het is methodologisch van belang op te 
merken dat ook later in het onderzoek de vragenlijst aan veranderende inzichten is 
aangepast (zie hoofdstuk 3 en de Bijlage: vragenlijsten).  
Door middel van de vragenlijst is het begrip diversiteit op verschillende manieren in 
het interview met de leerkracht aan de orde gebracht. Eerst inventariseerde ik de 
mate waarin diversiteit in de klas op het gebied van religie door de leerkracht 
spontaan genoemd werd, waarbij ‘religie’ in eerste instantie dus niet als 
onderscheidende variabele werd opgevoerd. Vervolgens kwamen vragen aan de 
orde, waarbij dit wel gebeurde. Dit waren bijvoorbeeld vragen over de identiteit van 
de school, normen en waarden en godsdienstles. Ook werd de leerkracht gevraagd 
naar de eigen levensbeschouwing. 
De interviews zijn woordelijk verwerkt tot schriftelijke verslagen, die uiteindelijk de 
data voor analyse vormden. In de analyse heb ik onderzocht welke attributies en 
manieren van spreken onder de leerkrachten voorkomen met betrekking tot 
levensbeschouwelijke diversiteit van leerlingen. Ik heb geanalyseerd hoe deze 
manieren van spreken samenhangen met normatief-professionele, godsdienstige en 
organisatorische afwegingen van de leerkrachten.  
Op basis van mijn analyse kom ik tot de reconstructie van een aantal ‘discoursen’ 
waartussen leerkrachten zich bewegen. Deze, in eerste instantie aan de eigen 
onderwijspraktijk gerelateerde discoursen plaats ik in het laatste hoofdstuk binnen 
het bredere maatschappelijke verband van de multi-religieuze en multi-etnische 
samenleving. Het onderzoek besluit tenslotte met aanbevelingen voor verder 
onderzoek en maatschappelijk georiënteerde aanbevelingen, met name gericht op de 
onderwijspraktijk en de opleiding van leerkrachten. 
 
1.3 Relevantie van het onderzoek 
 
1.3.1 Onderwijscontext 
Onderzoek naar het lesgeven in de multiculturele klas heeft tot nu toe aan 
levensbeschouwing als factor van invloed relatief weinig aandacht besteed (Wartena, 
Bertram-Troost en Miedema, 2008: 1). Er wordt vooral beschreven welke 
competenties nodig zijn om in een multiculturele klas te kunnen lesgeven. Of deze 
competenties fundamenteel verschillen van die voor ‘gewone’ klassen staat in de 
literatuur nog ter discussie (Wubbels, Den Brok et al., 2005).  
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Ondertussen zijn multiculturele klassen vaak ook multireligieuze klassen, niet zelden 
ook in een school met een vast geformuleerde religieuze (bijvoorbeeld protestants-
christelijke) identiteit. De bevolkingssamenstelling van de wijk waarin de school 
staat, is van sterke invloed op de etnische en religieuze samenstelling van de 
schoolpopulatie, en de praktijk laat zien dat deze niet altijd overeenkomt met de 
formele religieuze identiteit van de school. Protestants-christelijke scholen zien zich 
daarmee geplaatst voor interessante dilemma’s, met name wanneer de meerderheid 
van de leerlingen anders-gelovig is.  
Er lijkt een toegenomen belangstelling te zijn voor vraagstukken van 
multiculturaliteit, religie en identiteit in het sociaal-wetenschappelijk en in het 
maatschappelijk-politieke discours. Dit blijkt bijvoorbeeld uit twee WRR-rapporten 
over respectievelijk ‘Identiteit van Nederland’ (2007) en ‘Religie in het publieke domein’ 
(2006). Leerkrachten op basisscholen die, zowel onbewust als bewust, als onderdeel 
van hun pedagogische taak, cultuur en waarden overdragen op de toekomstige 
generatie, zijn belangrijke actoren in het vormgeven van deze (multi-)cultuur en 
identiteit.  
Tegelijk met de afnemende verzuiling in Nederland als gevolg van 
secularisatieprocessen, nam als gevolg van de immigratie de etnisch-culturele 
diversiteit in de samenleving juist toe. Beide maatschappelijke processen hebben hun 
weerslag gehad op de betekenis van de identiteit van protestants christelijke scholen. 
Immers, ook leerkrachten zijn in toenemende mate geseculariseerd en 
geïndividualiseerd. Hun geloofsbeleving is niet meer vanzelfsprekend gerelateerd 
aan kerkbezoek, kerklidmaatschap of aan een kerkelijke leer. Dit resulteert in 
verschillen tussen leerkrachten. De leerkrachten worden vervolgens in hun klassen 
geconfronteerd met leerlingen waarvan de ouders zich (ook) verschillend en in een 
verschillende mate van intensiteit  verbonden voelen met traditioneel christendom, 
of van wie de ouders moslim, hindoe, niet- of anders-gelovig zijn. De wijze van 
omgaan met morele vraagstukken en met religieuze diversiteit in de klas wordt zo 
steeds meer bepaald door de individuele geloofsopvattingen van de leerkracht en 
door de toevallige samenstelling van de klas. Het is de vraag of, en hoe, deze morele 
praktijk in verband kan worden gebracht met de formele protestants-christelijke 
identiteit van de school.  
Bakker stelt in zijn inaugurele rede, getiteld Demasqué van het christelijk onderwijs? 
Over de zin en onzin van een adjectief, een kloof vast “tussen de reflectie op de formele 
levensbeschouwing van de school, en de dagelijkse beleving en vormgeving van 
identiteit en de daarbij passende zinbeleving” (Bakker, 2004: 11). Het actieplan dat 
spreekt uit de rede van Bakker, heeft het over een keuze: of scholen blijven zich 
verschuilen achter hun masker van formele identiteit die deductief als 
richtinggevend voor de praktijk wordt gezien, en verliezen daarmee de facto het 
contact met de werkelijkheid, of de scholen komen er vol voor uit dat (christelijke) 
identiteit per specifieke school vorm krijgt als resultaat van de wisselwerking tussen 
schoolleiding, leraren en leerlingen (idem: 14). Dan kan er ook met verwijzing naar 
die identiteit worden gesproken over veiligheid op school, ‘normen en waarden’, en 
pest-protocollen. Dit ligt in lijn met de aanbeveling van De Wolff (2000). Zij pleit 
ervoor om in wetenschappelijk onderzoek de identiteit van de school niet langer te 
koppelen aan een formele identiteit, maar deze per school te bepalen.   
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Uit het onderzoek van De Wolff, alsmede dat van Bakker en Rigg, blijkt dat 
schoolidentiteit niet statisch is en in praktijk wordt vormgegeven door de 
wisselwerking tussen de persoon en de biografie van de leerkracht enerzijds, en de 
groepsdynamiek van de schoolklas en de school als morele gemeenschap anderzijds 
(De Wolff, 2000; Bakker en Rigg, 2004). 
Korthagen (2001) en Bakker (2004) bepleiten, bij het onderzoeken van de rol van de 
leerkracht, aandacht voor de biografie en de persoonlijkheid van de leraar. In 
aanvulling op allerlei technisch-didactische aspecten van het leraarschap zou ook het 
persoonlijk 'narratief' van de leerkracht onderwerp van onderzoek moeten zijn. In 
deze dissertatie wordt het persoonlijk narratief van de leraar beschreven met 
betrekking tot haar of zijn perceptie van diversiteit. Zoals in het theoretisch deel 
(hoofdstuk 2) wordt betoogd, krijgt dit persoonlijk narratief niet in een sociaal 
vacuüm vorm, maar ondervindt het invloed vanuit de bredere maatschappelijke en 
professionele werkelijkheid. Het systeem waarbinnen leerkrachten werken, bepaalt 
in sterke mate met welke dilemma’s zij te maken krijgen, en met welke niet. 
De formele identiteit van de school heeft voor individuele leerkrachten dan ook een 
verschillende betekenis. Leerkrachten die op protestants-christelijke scholen werken, 
komen doorgaans van een christelijke Pabo en hebben een certificaat (het DBO- of 
DCBO-diploma) waaruit blijkt dat ze godsdienstles kunnen geven en enigermate zijn 
ingevoerd in de identiteitsthematiek (Van Hardeveld, 2003). Meer dan 80% van de 
leerkrachten op protestants-christelijke scholen noemt zichzelf gelovig (Zondag, 
1993: 20, geciteerd in: Bakker en Rigg, 2004: 56). De mate van kerkelijkheid is echter 
sterk wisselend (idem: 57) evenals de manier waarop er bijvoorbeeld over de status, 
historiciteit en persoon van Jezus (Christus) wordt gedacht (idem: 59). Dit alles heeft 
tot gevolg dat veel protestants-christelijke scholen een religieus divers lerarencorps 
hebben. Ook in het katholiek onderwijs is een dergelijke diversiteit van het 
lerarenkorps vastgesteld. Deze religieuze diversiteit in het lerarencorps heeft 
vervolgens effect op de houding van leraren ten opzichte van godsdienstonderwijs 
(zie bijvoorbeeld Gommers en Hermans, 2003). 
Opvallend is echter dat de christelijke identiteit van de school in de beleving van 
bestuurders, leerkrachten en ouders toch vaak als statisch wordt gezien. Deze 
perceptie en betekenisgeving van de leerkracht heeft mogelijk invloed op de manier 
waarop er in praktijk met vraagstukken van schoolidentiteit en van multiculturaliteit 
en religieuze diversiteit wordt omgegaan. 
 
1.3.2 Maatschappelijke context 
Naast de reflectie op de identiteit van de school, die vooral - maar niet uitsluitend - 
raakt aan de belangen van de betreffende scholen zelf, is het maatschappelijk belang 
gediend bij inzicht in de morele overwegingen van leerkrachten die geconfronteerd 
worden met diversiteit in hun klas. De rol van de levensbeschouwing van de 
leerkracht bij het omgaan met de complexe situatie van levensbeschouwelijke 
diversiteit in de klas is tot nu toe in wetenschappelijk onderzoek relatief onderbelicht 
gebleven. 
Dat betekent echter niet dat er in het maatschappelijk debat niet volop over wordt 
gespeculeerd. Tegenstanders van confessioneel onderwijs stellen dat islamitische 
scholen integratie tegengaan (zie verkiezingsprogramma's van 2010 van VVD en 
PVV) of zij maken zich zorgen over christelijke scholen die moslimleerlingen zouden 
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weigeren (zie het wetsvoorstel voor acceptatierecht op scholen op initiatief van de 
PvdA, in 2005 en 2010). Er wordt op bijzondere scholen een intolerante houding ten 
opzichte van andere religies voorondersteld, zoals onder meer beschreven in Shadid 
(2003). Anderzijds zijn er voorstanders van confessioneel onderwijs die beweren dat 
ouders die de voorkeur geven aan bijzonder onderwijs, dat doen vanwege de 
waarden die er expliciet worden onderwezen; respect voor de naaste en andere 
christelijke waarden zouden integratie juist kunnen bevorderen, menen zij. Dit 
argument wordt onder andere beschreven door Jackson (in: Parker-Jenkins, 2003).  
In beide discoursen wordt er uitgegaan van stereotypen van enerzijds de neutrale, 
openbare school en anderzijds de exclusief-christelijke school. Dat openbare scholen 
onderling sterk kunnen verschillen, net als christelijke scholen, wordt in het verhitte 
debat weinig onderkend. Ook is er weinig aandacht voor de interne diversiteit aan 
levensbeschouwelijke opvattingen binnen één school (hetzij christelijk, hetzij 
openbaar). 
De etnische diversiteit op protestants-christelijke scholen is gemiddeld genomen 
vrijwel gelijk aan die op openbare scholen (Dijkstra en Miedema, 2003). In de media 
overheerst echter het ongenuanceerde beeld dat christelijke scholen allochtonen 
zouden weigeren. Het blijken echter vooral de niet-confessionele bijzondere scholen 
te zijn, die naar verhouding weinig allochtone leerlingen hebben. Ook zijn openbare 
‘elite’ scholen in sterke mate etnisch gesegregeerd: er gaan meer ‘witte’ dan ‘zwarte’ 
kinderen naar school zonder ooit kennis te maken met ‘andere culturen’ (Jungbluth, 
2005). 
De diversiteit van de leerlingen wordt door de leerkrachten vaak ten onrechte gezien 
langs etnische scheidslijnen (Bakker en Rigg, 2004: 187), zonder rekening te houden 
met de religieuze verschillen tussen autochtone leerlingen en de verschillen tussen 
diverse soorten islam en christendom van de allochtone leerlingen. Er zit daarmee 
een etnisch of zelfs raciaal element in het spreken over de religieuze diversiteit, zodat 
bijvoorbeeld de allochtone, niet-christelijke kinderen veel meer als ‘anders’ worden 
gezien dan de niet-christelijke, autochtone kinderen.  
Ook de term ‘zwarte scholen’ zegt iets over een rassenelement in de discussie. Er 
wordt onderscheid ervaren en gecreëerd tussen ‘Nederlanderschap’, blank, en 
christen/seculier aan de ene kant, en zwart, moslim, allochtoon/ buitenlander/ 
vreemdeling, aan de andere kant. Het ‘neutrale’, niet gedefinieerde perspectief van 
waaruit de multi-etnische en multi-religieuze situatie wordt geduid is doorgaans 
afkomstig van de meerderheid, de ‘Nederlanders’ (Wekker, 2002: 30). In dit 
maatschappelijke discours worden ‘allochtonen’ dus als de etnische ‘ander’ gezien, 
als de niet-Nederlander. Doordat ‘Nederlanderschap’ zich in dit perspectief binnen 
eenzelfde categorie bevindt als ‘christelijk’, is er weinig aandacht voor de toename 
van allochtone christenen en de groei van hun kerken in Nederland (Wartena, 
Bertram-Troost en Miedema, 2008). Inmiddels is het hier en daar zelfs gebruikelijk 
om de categorie ‘Nederlanders’ tegenover de categorie ‘moslims’ te plaatsen. De 
wijze waarop dit soort categorieën worden gebruikt hangt samen met de politieke of 
levensbeschouwelijke opvattingen van de spreker. Dit zorgt ervoor dat het debat 
over religie, cultuur en diversiteit in het onderwijs gevoerd wordt met woorden die 
geen neutrale of éénduidige betekenis hebben. 
Tegelijkertijd worden het denken in categorieën, stereotypen en het hebben van 
vooroordelen in het algemeen negatief beoordeeld. Leerkrachten hebben in hun 
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opleiding of in hun dagelijks leven opvattingen ontwikkeld over het overbrengen 
van respect en tolerantie. Als professional hebben zij idealen op het gebied van 
intercultureel leren, die ze vervolgens – bewust en onbewust -  in de klas 
overbrengen (Warger, 2004; Hanson, 2002).       
De visie van leraren op religieuze en etnische diversiteit op protestants-christelijke 
scholen is daarmee een ingewikkeld onderwerp. Allerhande andere factoren, zoals 
bijvoorbeeld tegengestelde politieke en financiële belangen maken de complexiteit 
alleen maar groter. Waarschijnlijk om deze reden wordt er vanuit verschillende 
optieken en disciplines op verschillende manieren over (multi)culturaliteit 
gesproken, en is er vervolgens ook onenigheid over hoe met multiculturaliteit en 
religieuze diversiteit moet worden omgegaan. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de discussie 
over grondwetsartikel 23, die regelmatig samenkomt met discussies over 
multiculturalisme, met name wanneer er wordt gesproken over islamitische scholen 
(Shadid, 2003A;  Kennedy en Valenta, in: Van de Donk (red.), 2008). 
In dit onderzoek besteed ik aandacht aan de manier waarop leerkrachten reflecteren 
op begrippen als ‘diversiteit’, ‘identiteit’ en ‘christelijk’. Omdat er soms tegenstrijdige 
belangen spelen, waarbij deze begrippen worden gebruikt met een invulling die past 
bij de legitimatie van het eigen standpunt, komen de begrippen in verschillende 
betekenissen voor. In dit onderzoek wil ik de verschillende definities die 
leerkrachten zelf hanteren in hun gebruik van deze beladen termen, kritisch 
analyseren.   
 
1.4 Uitwerking van kernbegrippen 
 
In de vorige paragraaf werd gesteld dat er in het maatschappelijk debat over de 
plaats van religie in de samenleving, sprake is van een complexe samenhang van 
meningen, belangen en geloofsovertuigingen. In de volgende subparagraaf worden 
daarom enkele centrale begrippen uit de onderzoeksvraag verder uitgewerkt.  
 
1.4.1 Christelijk: dynamisch en heterogeen 
De leerkrachten uit dit onderzoek beroepen zich bij sommige van hun uitspraken op 
hun christelijke geloofsovertuiging, of op de christelijke identiteit van de school. Er 
zijn ook leerkrachten die zichzelf juist niet-christelijk noemen. Hier wil ik het concept 
‘christelijk’ problematiseren, kort uitwerken en vervolgens definiëren voor de 
context van deze dissertatie. 
Ondanks de vanzelfsprekendheid die het woord ‘christelijk’ met zich mee lijkt te 
dragen, is het een moeilijk te definiëren begrip, vergelijkbaar met de 
definitieproblemen die het concept ‘religie’ met zich meebrengt (Hood, Spilka et al., 
1996: 6). Zo op het oog lijkt het voldoende om vast te stellen dat die mensen en 
instellingen christelijk zijn, die zich beroepen op het christelijk geloof. Dit geloof kent 
echter vele verschijningsvormen. Een bijkomende complicatie is, dat sommige 
kerken en sekten anderen die zich ook ‘christen’ noemen, van deze definitie 
uitsluiten, terwijl zij zelf soms weer door anderen worden uitgesloten. Hier tekent 
zich al het begin af van de definitieproblematiek. 
Volgens Baumann (1999), wiens zienswijze later uitvoeriger aan de orde komt, zijn 
etnische, nationale en religieuze identiteiten niet van elkaar te scheiden. De betekenis 
van deze concepten is voortdurend in beweging, en is er een beïnvloeding van deze 
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drie systemen op elkaar. Het hedendaagse christendom in Nederland heeft mede 
vorm gekregen vanuit Germaanse, Romeinse en humanistische invloeden. Vanaf de 
oorsprong hebben zich in de loop der eeuwen dus steeds andere tradities, gebruiken, 
normen en waarden met dit geloof verbonden, terwijl andere tradities in de loop van 
de tijd verdwenen. Het christelijk geloof in Nederland is, gezien de geschiedenis, 
dynamisch van karakter. 
In het hedendaags Nederlands christendom zijn bovendien belangrijke verschillen te 
onderscheiden: er is een interne verscheidenheid die zich uit in, bijvoorbeeld, de 
rooms-katholieke kerk tegenover de (onderling sterk verschillende) protestantse 
kerken. Moderne ontwikkelingen, zoals de afname van institutioneel christendom 
(secularisatie) en een daarmee samenhangende toename van religieus 
individualisme, leidden tot een verdere verbreding van christendom. De recente 
opkomst van allochtone kerken en hun christelijke stromingen, geeft tenslotte een 
nog meer geschakeerd beeld.  
In praktijk betekent dit dat kerken en christelijke groeperingen in de uitwerking van 
hun geloof fundamenteel van mening kunnen verschillen over geloofsinhoud en de 
waardering van maatschappelijke verschijnselen. Hieruit blijkt dat ‘christelijk’ een 
open en dynamisch begrip is, dat door de eeuwen heen en in diverse culturele 
contexten verschillend wordt vormgegeven. 
Tegelijkertijd zijn algemene beschrijvingen van christelijke ideologie die boven deze 
verschillen uitgaan, zoals liefde tot God of naastenliefde, niet exclusief genoeg, 
omdat men deze idealen ook aantreft onder andere groepen zoals Moslims, 
humanisten en socialisten.  
Vroom (2002, in: Lucassen en De Ruijter) verzet zich tegen een te ver doorgevoerd 
relativisme met betrekking tot interne pluraliteit en historische verandering, 
waardoor het definiëren van de identiteit of kern van een geloof onmogelijk zou 
worden gemaakt: “Elke traditie kent een reeks fundamentele inzichten en heeft dus 
ook grenzen- anders kon men het geloof trouwens niet verliezen of tot een andere 
religie overgaan. Dat de grenzen vloeiend zijn en veel mensen zich rond de grenzen 
ophouden, wil niet zeggen dat er geen grenzen zijn, zoals een lange schemering het 
niet onmogelijk maakt dag en nacht te onderscheiden. Wie zegt dat de identiteit van 
een traditie uitsluitend in de historische continuïteit ligt, vergeet dat er ook ‘dode’ 
godsdiensten zijn. Kennelijk is er een minimum van inzichten en gebruiken dat tot de 
kern van een traditie behoort.” (Vroom, 2002, in: Lucassen en De Ruijter: 186)  
De stelling die Vroom hiermee betrekt gaat voorbij aan het bestaan van 
meningsverschillen over wat de ‘kern van een traditie’ is. Door zijn gebruik van het 
woord ‘traditie’ maskeert Vroom bovendien de onderlinge wisselwerking tussen 
culturen en godsdiensten, die uiteindelijk de richting van de traditie bepaalt. Soms 
kan een verdwenen religie in een andere vorm voortleven binnen de tradities van 
een nieuwe dominante godsdienst, zoals dat is gebeurd met Germaanse feestdagen. 
Wanneer men zich dit realiseert, is het moeilijk de kern van een traditie te definiëren, 
immers, het kerstfeest en het paasfeest zouden dan niet tot de christelijke traditie 
behoren, evenals vele andere ‘typisch christelijke’ rituelen en opvattingen die bij 
nader inzien zijn ontstaan vanuit invloeden van andere al dan niet zogenaamd 
‘dode’ godsdiensten en tradities.  
Deze uiteenzetting over de achtergronden van het concept ‘christelijk’ laat zien dat 
een eenduidige definitie geen recht kan doen aan de complexiteit, diversiteit en de 
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historische dynamiek ervan. Maar voor de mensen die zichzelf christelijk noemen 
kan er wel degelijk sprake zijn van een vastomlijnd concept, dat een belangrijke 
waarde en ook waarheid voor hen vertegenwoordigt, zij het dat het een subjectief-
bepaald concept is.  
Daarom kies ik ervoor om het moeilijk te definiëren begrip ‘christelijk’ in deze 
dissertatie op te vatten  als particulier gedefinieerde levensbeschouwelijke identiteit 
en als (individueel of gezamenlijk) verbeelde groepsidentiteit. Dit betekent dat het 
concept ‘christelijk’ per leerkracht een andere invulling kan krijgen; een invulling die 
ik via de interviews probeer op het spoor te komen. Welke tradities, gebruiken, 
normen en waarden, geloofsovertuigingen en credo’s daarbij horen, wil ik niet van 
tevoren veronderstellen, maar juist als open vraag neerleggen bij de respondent. 
Het uitgangspunt bij deze definitie van christelijk sluit aan bij de in dit onderzoek 
gebruikte variant van  discours analyse. De vele methoden van discours analyse 
kenmerken zich door de interesse in betekenisverlening van mensen in brede zin. In 
dit onderzoek is er sprake van een individu, de leerkracht, dat zich begeeft in een 
talige, betekenisgeladen omgeving (een discours), waarbinnen het concept 
‘christelijk’ door hemzelf of door anderen op verschillende manieren wordt 
omschreven. Tegelijkertijd is de leerkracht zelf actief bezig zijn of haar religieuze 
identiteit door middel van reflectie op deze concepten en betekenissen, vorm te 
geven. De individuele persoon, de leerkracht, is daarmee zowel ontvanger als maker 
van dit gezamenlijke concept van religie en ‘christelijk-zijn’. 
De taal en de flexibiliteit van betekenissen helpen de leerkracht om, afhankelijk van 
de context, ‘christelijk-zijn’ te beleven als een meer inclusieve of exclusieve identiteit. 
Omdat elke sociale omgeving een ander discours met zich meebrengt, verwacht men 
binnen het paradigma van discours analyse dat mensen inconsequent zijn in het 
gebruiken van categorieën en definities. Door middel van dit onderzoek lever ik een 
bijdrage aan het in kaart brengen van de flexibiliteit van het concept ‘christelijk’, 
waarmee tevens duidelijk wordt hoe de persoonlijke invulling en beleving van het 
concept ‘christelijk’ effect heeft op de beschrijving en beleving van diversiteit in de 
klas. 
 
1.4.2 Protestants-christelijke basisschool 
In veel literatuur over confessionele scholen blijft dit begrip zonder definitie, omdat 
de betekenis evident zou zijn. Een groeiende hoeveelheid literatuur houdt zich echter 
bezig met het problematiseren en beschrijven van precies dit concept en met het 
maken van een goede definitie in het licht van maatschappelijke processen als 
secularisatie en religieuze diversiteit op de school (De Wolff, 2000).  
Twee dominante manieren om de protestants-christelijke identiteit van scholen te 
omschrijven, zijn, volgens Bakker en Rigg (2004: 17;  Bakker, in: Miedema en Vroom, 
2002: 101): 
 
1. Een school die in lijn met artikel 23 te typeren valt als ‘bijzonder-confessioneel’en 
het label ‘protestants-christelijk’ heeft, waarbij men redeneert volgens de opvatting 
dat de gegeven identiteit van de school vooraf gaat aan de vormgeving en 
ontwikkeling van de onderwijspraktijk. Bakker & Rigg noemen dit een deductieve 
redeneerwijze. 
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2. Een school waar leerkrachten en schoolleiders per definitie op een bepaalde 
manier geïnspireerd in het leven staan. Waar men zoekt naar hoe de gekoesterde 
waarden in de sociale gemeenschap van de school worden gedeeld, daar ontstaat een 
zekere identiteit. Hoewel waarden en waardeoriëntaties kunnen verschillen (zo ook 
de interpretaties van benoemde waarden), zouden deze eventueel achteraf toch 
(door de betrokkenen) als protestants-christelijk kunnen worden getypeerd. De 
school krijgt identiteit vanuit de praktijk; dit wordt dan ook een inductieve 
redeneerwijze genoemd. 
 
Beide manieren van beschrijven hebben een verklarende waarde. De eerste, 
deductieve redeneerwijze laat immers zien waar de school staat, formeel-juridisch 
gezien, en in welk krachten- en belangenveld de school zich bevindt. Het geeft aan 
met welke pretentie de school wordt bestuurd en aan welke loyaliteiten kan worden 
gerefereerd bij discussies tussen bijvoorbeeld de school en ouders. Ook wordt een 
specifieke school, in deze beschrijving, als uiting van een bepaald schooltype 
gerelateerd aan het systeem van onderwijsvrijheid in de Nederlandse natie-staat. 
De tweede, inductieve redeneerwijze relativeert het belang van de eerste en geeft aan 
dat de theorie nooit de praktijk kan dicteren. De school als morele gemeenschap 
functioneert als een eigen complex sociaal geheel. De tweede beschrijving maakt ook 
veel duidelijker dan de eerste, dat er geen twee dezelfde protestants-christelijke 
scholen kunnen zijn, en zelfs dat ook binnen scholen verschillende 
levensovertuigingen kunnen worden aangetroffen. 
Ik hecht er belang aan om op te merken dat in dit onderzoek beide beschrijvingen 
van protestants-christelijke scholen aan bod komen. De leerkracht heeft in zijn of 
haar dagelijks werk immers met beide manieren van redeneren te maken. 
In het theoretisch hoofdstuk zullen deze beschrijvingen van schoolidentiteit in het 
licht worden geplaatst van ‘reïficerend’ (tot een ding makend) versus ‘processueel’ 
(als proces beschrijvend) spreken over identiteit. In het onderzoek zal expliciet 
aandacht worden besteed aan welke beschrijving de leerkracht hanteert bij het 
spreken over leerling-diversiteit.   
Als deel van dit onderzoek is aan leerkrachten gevraagd wat in hun perceptie een 
christelijke school is, en of leerlingen en leerkrachten op hun school wel of niet 
christelijk zouden moeten zijn. De mate waarin leerkrachten een meer deductief of 
inductief ideaal van schoolidentiteit nastreven, wordt vergeleken met de wijze 
waarop zij spreken over de aanwezigheid van andersgelovige leerlingen. 
 
1.4.3 Culturele, religieuze en etnische diversiteit  
In dit onderzoek wordt uitgegaan van de idee dat cultuur, religie, etniciteit en de 
natie–staat sociale constructies zijn, en daarmee subjectief bepaalde en gehanteerde 
begrippen. Omdat het begrip cultuur subjectief is, bestaan er veel werkdefinities. 
Sommige wetenschappers hekelen bovendien het gebruik van het woord ‘cultuur’ als 
simplistische verklaring voor allerlei verschillen tussen groepen. 
Dit doet bijvoorbeeld Vermeulen, in zijn bijdrage aan het boek Nederland 
multicultureel en pluriform? (Lucassen en Vermeulen, red., 2002). Als verschillen 
tussen groepen slechts worden verklaard vanuit cultuurverschil, noemt hij dat 
‘culturalistisch’, vergelijkbaar met een term als ‘racistisch’: “Benaderingen of 
verklaringen worden culturalistisch genoemd wanneer men meent dat ‘cultuur’ te 
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zeer en te exclusief als oorzaak gezien wordt van bepaalde ontwikkelingen (…) 
Beschuldigingen van culturalisme behelzen ten minste drie punten van kritiek. In de 
eerste plaats de neiging culturen te zien als homogene eenheden met scherpe 
grenzen. Ten tweede de tendens culturen te reïficeren, dat wil zeggen aan culturen of 
culturele ideeën actieve invloed toe te kennen. Mensen verschijnen als passieve 
cultuurdragers in zulke theorieën in plaats van als actieve agents. Reïficatie leidt ook 
tot een sterke nadruk op de autonomie van cultuur en een daarmee samenhangende 
geringe aandacht voor politiek-economische processen en hun invloed op culturele 
ontwikkelingen. Ten derde impliceert de culturalistische vertekening een sterke 
nadruk op cultuur als traditie, als iets dat van generatie op generatie wordt 
overgedragen. Cultuur wordt geassocieerd met continuïteit en niet of nauwelijks met 
creativiteit” (Vermeulen, in: Lucassen en de Ruijter, 2002: 10). 
Baumann (1999), die ook kritiek uit op gereïficeerde (‘essentialist’) beschrijvingen 
van cultuur, zegt dat “the essentialist philosophy of culture cannot explain why 
cultures ever change or why, in fact, all cultures we know change all the time” 
(Baumann, 1999:87).  
De antropoloog Van Binsbergen neemt sterk stelling tegen het overnemen van de 
culturalistische manier van spreken door wetenschappers. Hij stelt ronduit dat 
“culturen niet bestaan” en dat het hele idee van etnische identiteit kunstmatig en 
onjuist is, omdat het geen recht doet aan interne diversiteit binnen groepen. Hij 
benadrukt het vermogen van mensen om zich tegelijkertijd aan verschillende sociale 
subgroepen te binden, en zich ook in verschillende sociale contexten anders te 
gedragen (Van Binsbergen, in een interview met Landman, 1999: 6-7). 
De statische en absolutistische cultuuropvatting die hier wordt bekritiseerd vormt 
echter de basis van veel maatschappelijk en politiek debat. Het woord ‘cultuur’ 
wordt in deze debatten wel degelijk in absolute en verklarende wijze gebruikt. De 
Ruijter zegt daarover: “Het etiketteren van personen en groepen in termen van 
etniciteit, nationaliteit, gender of klasse is een sprekend voorbeeld van sociale 
categorisering die in een groot aantal gevallen door de betrokkenen zelf wordt 
geïnternaliseerd. Zij spreken, denken en handelen zelf ook in termen van deze door 
de maatschappij aangereikte categorieën. Er ontstaat dan een reële verankering van 
maatschappelijke opvattingen in de persoonlijkheid, het ‘zelf’ van individuen. Deze 
in eerste instantie toegeschreven eigenschappen gaan bij iemand horen, zij bepalen 
zijn ‘staan in de wereld’, zijn authenticiteit” (De Ruijter, in: Extra en De Ruijter, 2002: 
18). 
Cultuur blijkt in de bovenstaande beschrijvingen dus niet alleen “iets waarmee 
groepen mensen beschreven kunnen worden”, als wel “iets waarmee mensen 
zichzelf en anderen beschrijven”. Deze visie op cultuur, die tevens in dit onderzoek 
als uitgangspunt zal worden gehanteerd, wordt ook verwoord door Chryssochoou, 
in haar boek Cultural Diversity; Its Social Psychology (2004): “People of the same 
culture share common systems of social categorisation and common understandings 
about the status, meaning and relationships of these categories. At the same time, 
belonging to specific categories organises people’s thoughts about the world […] 
Culture becomes another way of categorizing people based on observed differences 
in beliefs, practices, and behaviours. Sometimes culture is confounded with nation, at 
other times with religion, race, and economic and social development, or a 
combination of these categories” (Chryssochoou, 2004: XXI-XXII). 
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In beschrijvingen van cultuur kunnen mensen dus volgens deze zienswijze zowel 
verwijzen naar etnische groepen, natie-staten, als naar religieuze groepen. Het 
algemene begrip ‘cultuur’ en de begrippen etniciteit, nationaliteit en religie kennen 
hiermee derhalve ook een onderlinge relatie, zoals beschreven in Baumann (1999; zie 
voor een gedetailleerde uitwerking hoofdstuk 2, paragraaf 2.1.3).  
Etnisch-culturele diversiteit en religieuze diversiteit zijn volgens bovenstaande 
definities niet objectief en eenduidig meetbaar. Het zijn sociale constructen die in een 
samenleving worden gedefiniëerd, en waarvan de definities kunnen verschuiven, of 
door verschillende groepen anders kunnen worden gedefinieerd. Deze definities, hoe 
subjectief ze ook zijn, hebben echter objectief meetbare gevolgen. Soms zijn er 
juridische consequenties verbonden aan het behoren tot een bepaalde etnische groep: 
wie als kind van Marokkaanse ouders in Nederland wordt geboren, krijgt 
automatisch de Marokkaanse nationaliteit. De beleefde verschillen kunnen ook 
leiden tot uitsluiting en discriminatie, en in het slechtste geval tot etnische conflicten, 
oorlog en genocide.  
De etnische groep wordt door Chryssochoou beschreven als: “[…] a group of people 
that have certain characteristics of civilisation in common, in particular a community 
of language and culture. Ethnic groups are defined by real or mythical descent and 
are supposed to share a common history and experience. In modern societies the 
phrase “ethnic groups” is used to describe cultural minorities within a nation-state” 
(Chryssochoou, 2004: XXIII). De etnische groep wordt in haar beschrijving door 
zichzelf en anderen  gedefinieerd door middel van een gezamenlijke, daadwerkelijke 
of mythische, afstamming. Ook deelt zij een gezamenlijke geschiedenis en ervaring. 
Volgens Chryssochoou is de samenhang tussen ras en etniciteit “a matter of wide 
debate”.  
Ras is een categorie die gebruikt wordt om mensen in te delen op basis van hun 
uiterlijke kenmerken, zoals huidskleur. Deze categorieën zijn intern niet consistent en 
ze ontberen een biologische basis, omdat daarvoor de interne diversiteit binnen een 
zogenaamd ras te groot is. Desalniettemin bestaat ras als een sociaal construct: in de 
beleving van mensen kennen zij zichzelf en anderen een bepaalde raciale identiteit 
toe, bijvoorbeeld blank of zwart. Over de definitie van deze concepten is geen 
consensus: sommige groeperingen of mensen worden in het ene geval zwart, en in 
het andere geval blank genoemd (Whitehead, 2009). In het Nederlands taalgebruik is 
het gebruikelijk Turkse en Marokkaanse kinderen ‘zwart’ te noemen, maar Turken 
worden in Amerikaanse literatuur juist ‘Kaukasisch’ (blank) genoemd. Bovendien 
kent het begrip ‘zwart’ negatieve connotaties, waardoor het meestal ‘de ander’ is, die 
als zwart wordt gecategoriseerd.  
Omdat religieuze diversiteit op scholen in veel gevallen samengaat met etnische 
diversiteit, worden beide begrippen in dit onderzoek nader geanalyseerd; de 
begrippen op zich en  hoe ze met elkaar interfereren. Religie kent, net zoals cultuur, 
een vergelijkbare definitieproblematiek. Zo is er een religie-definitie van de 
antroploog Geertz (1966): “A system of narrative metaphors that give purpose to life, 
that answer questions about tragedy, suffering, death and about happiness and 
ecstacy” (Geertz, geciteerd in: Herbert, 2003:30). Deze wijkt af van de religie-definitie 
van Fromm: “Any system of thought and action shared by the group, which gives 
the individual a frame of orientation and an object of devotion” (Fromm, geciteerd 
in: Hood, Spilka, et al., 1996: 6). De definities laten zien dat religie op verschillende 
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manieren kan worden omschreven, afhankelijk van de focus van de onderzoeker.                                                                                                                                                                                                                            
In deze laatste definitie wordt bijvoorbeeld het sociale karakter van religie duidelijk, 
en daarmee het verband tussen religie en groepsprocessen. Waar verschillende 
religieuze groepen samenleven in één cultuur of land, vormen religieuze duidingen 
van de ander een belangrijke invloed op de kwaliteit en kwantiteit van de 
groepscontacten.  
Omdat de definities in de literatuur zo verschillend zijn, wordt in dit onderzoek 
primair gezocht naar het ervaren van diversiteit door de leerkracht, en dit wordt 
gerelateerd aan de wijze waarop er in het algemeen (in de maatschappij, in scholen) 
over diversiteit wordt gesproken. Religieuze diversiteit en de waardering ervan 
interfereert met andere vormen van sociale diversiteit zoals etniciteit, sociale klasse 
en gender. In het onderzoek worden deze begrippen dan ook geëxpliciteerd, en in de 
vragenlijst is er aandacht voor het effect van de eigen sociale kenmerken van de 
leerkracht. 
Diversiteit tussen mensen kan worden versterkt in de waarneming en ook worden 
genuanceerd of ontkend (volgens processen van reïficatie of van processueel 
oordelen, zie hoofdstuk 2). Feitelijke diversiteit – de mate waarin leerlingen 
daadwerkelijk van elkaar verschillen – is niet het onderwerp van dit onderzoek, 
alhoewel er zijdelings aan kan worden gerefereerd. 
 
 
1.5 Inleiding op het theoretisch kader 
 
Omdat in dit onderzoek betekenisvolle, maar tegelijkertijd vage termen als 
‘christelijk’ en ‘multicultureel’ centraal staan, is gekozen voor discours analyse als 
onderzoeksperspectief. In deze methodologie wordt betekenisgeving 
geproblematiseerd. Concepten en formuleringen zijn niet langer vanzelfsprekend, 
maar zij zijn een sociale constructie, die iets zeggen over de loyaliteiten en 
opvattingen van de spreker. Deze benaderingswijze van teksten en andere verbale 
uitingen wordt onder andere gebruikt in vakgebieden als linguïstiek, geschiedenis, 
theologie, sociologie, en sociale psychologie. Discours analyse bevindt zich, zoals 
veel onderzoek dat kwalitatief wordt uitgevoerd, binnen het paradigma van het 
symbolisch interactionisme.  
Het symbolisch interactionisme wordt door Shadid (2003) als volgt nader getypeerd:  
“De kerngedachte […] is, dat de sociale werkelijkheid een betekenisvolle 
werkelijkheid is, die het best tot uiting komt in de interactie tussen mensen. In dat 
interactieproces wordt het menselijk handelen gestuurd door de betekenis die de 
interactiepartners toekennen aan de dingen om hen heen. De betekenis die iemand 
aan iets toekent wordt echter ook in grote mate beïnvloed door de betekenis die 
anderen, waarmee hij of zij in interactie is, daaraan geven. Dat wil zeggen dat 
betekenissen niet intrinsiek aanwezig zijn in de dingen die waargenomen worden en 
evenmin uitsluitend bepaald worden door psychische factoren in de mens zelf, maar 
veeleer sociale producten zijn. Zij berusten op afspraken die mensen onderling 
maken” (Shadid, 2003:27). 
Deze afspraken en sociale producten worden niet uit het niets gecreëerd, maar zij 
ontstaan in wisselwerking met de bredere cultuur van betekenissen. Dit in 
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tegenstelling tot de gangbare wijze waarop in de psychologie naar het gebruik en de 
verwerking van talige concepten wordt gekeken. De psycholoog Bruner bekritiseert 
deze gangbare wijze als volgt: “To treat the world as an indifferent flow of 
information to be processed by individuals each on his or her own terms is to lose 
sight of how individuals are formed and how they function” (Bruner, 1990: 12).  
Bruner pleit voor een inbedding van de sociale context in de analyse van individuele 
betekenisgeving. Dit uitgangspunt van Bruner komt overeen met een citaat van 
Atkinson, die eveneens contextloosheid van sommige varianten van tekst- en 
narratieve analyse bekritiseert: “Too much of the contemporary deployment of 
narrative is devoid of social organisation and context. Indeed, it is often not clear in 
what sense some forms of narrative are social science at all. Lives and narrative 
voices seem to be recounted in a social vacuum, rather than the products of social 
conventions, constructed in practical circumstances of everyday life and work, with 
real consequences for social actors” (Atkinson, 2005). 
In dit onderzoek naar de wijze waarop leerkrachten diversiteit in hun klas 
waarnemen, wil ik uitgaan van sociale psychologie, in de variant waarbij een 
methode van discours analyse wordt gebruikt, waarbij tevens de culturele context 
wordt meegenomen in de analyse. Dat wil zeggen dat primair gezocht wordt naar 
beschrijvingen en verklaringen van individueel menselijk gedrag dat in een 
specifieke context plaatsvindt (in dit geval, het spreken van de leerkracht op de 
protestants-christelijke basisschool). Sociaal-psychologische inzichten over 
groepsprocessen en discoursen worden daarom verbonden met theorieën over 
perceptie van de religieuze ander uit de godsdienstpsychologie.  
De combinatie van inzichten uit de sociale psychologie enerzijds en 
godsdienstpsychologie anderzijds, binnen een perspectief van symbolisch 
interactionisme, geeft dit onderzoek de mogelijkheid om op een nieuwe wijze te 
analyseren hoe leerkrachten op protestants-christelijke basisscholen diversiteit in hun 
klas ervaren en erop reflecteren.  
 
 
 
1.6  Begrenzing van het onderzoek 
 
1.6.1  Contextuele begrenzing: protestants-christelijk basisonderwijs  
Ten eerste is dit onderzoek uitgevoerd onder leerkrachten die werkzaam zijn op 
protestants-christelijke basisscholen. Er is dus geen onderzoek gedaan naar de 
opvattingen van leerkrachten die werken op openbare of anders-bijzondere scholen. 
Deze begrenzing is gemaakt vanuit de overweging dat protestants-christelijke 
scholen zelf al een grote diversiteit kennen in hun populatie (De Wolff, 2000). 
Bovendien maakte deze begrenzing het mogelijk om aan alle leerkrachten dezelfde 
vragen te stellen over de betekenis van de protestants-christelijke identiteit van de 
school. Het betekent echter ook dat op basis van dit onderzoek geen uitspraken 
kunnen worden gedaan over de wijze waarin protestants-christelijke scholen in hun 
omgang met leerlingdiversiteit zouden verschillen ten opzichte van openbare of 
andere scholen. 
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1.6.2  Begrenzing van het onderzoeksobject: de perceptie van de leerkracht 
Voorts is ervoor gekozen om alleen leerkrachten te onderzoeken. Er zijn geen 
interviews afgenomen met  leden van het schoolbestuur, leerlingen, of ouders. In 
ander onderzoek zijn de opvattingen van leerlingen, ouders en van andere 
betrokkenen bij het onderwijs onderzocht (Dijkstra en Miedema, 2003; Ter Avest, 
2003) De opvattingen van leerlingen en ouders die zijn afgeleid uit deze 
onderzoeksdata worden beschouwd als de culturele context waarbinnen de 
leerkracht functioneert. Deze opvattingen komen vanzelfsprekend uitvoerig in beeld, 
maar uitsluitend via de waarneming, interpretatie en verbale weergave door de 
leerkracht.  
 
1.6.3  Methodische begrenzing: interviews 
Ten derde is de beschrijving van de perceptie van leerkrachten uitsluitend tot stand 
gekomen  aan de hand van de interviewdata. Er zijn geen observaties gedaan in de 
klas, om de uitspraken te relateren aan het gedrag van de leerkracht en/of de 
leerlingen, omdat het primaire onderzoeksdoel is inzicht te krijgen in de opvattingen 
van leerkrachten. In de gehanteerde discours analyse wordt aan taal een actieve 
functie toegekend, zoals beschreven in de Speech Act Theory (zie: Potter en 
Wetherell: 14- 22). Taal wordt hierin zelf een actor, want het is met behulp van taal, 
categorieën en uitwisseling van interpretaties dat de culturele en politieke 
werkelijkheid gecreëerd wordt. In dit onderzoek ga ik ervan uit dat talige uitingen 
van leerkrachten een rijke bron van informatie zijn die, gerelateerd aan hun culturele 
context, kunnen verhelderen hoe betekenisgeving over etnische en religieuze 
diversiteit tot stand komt.   
 
1.6.4  Temporele begrenzing: percepties van het hier en nu 
Ten vierde zijn de interviews gericht op de beleving van diversiteit door de 
leerkracht in het hier en nu. In eerder onderzoek (Bakker en Rigg, 2004) werd 
beschreven hoe de eigen levensgeschiedenis, de persoonlijke geloofsontwikkeling en 
biografie van de leerkracht invloed hebben op zijn of haar denken over 
schoolidentiteit en leerling-diversiteit.  
In dit onderzoek wordt deze geloofsontwikkeling en biografie zelf niet uitvoerig 
beschreven, maar als gegeven beschouwd. De beschrijving die de leerkracht geeft 
van zijn of haar werkelijkheid is ingebed in culturele vertogen met betrekking tot 
diversiteit. Dat kunnen ook de vertogen uit de eigen opvoeding zijn, maar in dit 
onderzoek worden deze als één van de invloeden beschouwd naast andere invloeden 
uit de omringende cultuur van betekenissen.  
 
Samenvattend: discoursen van leerkrachten op protestants-christelijke basisscholen 
zijn hier het centrale onderwerp van onderzoek. In de volgende paragraaf wordt 
uitééngezet hoe van het onderzoek naar deze discoursen een verslag is opgebouwd. 
 
 

1.7  Opbouw van de dissertatie 
    
Hoofdstuk 2 van deze dissertatie bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt 
betoogd, aan de hand van drie theorieën, dat de betekenis die leerkrachten hechten 
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aan diversiteit, afhankelijk is van de sociale context waarbinnen zij functioneren. In 
het tweede deel wordt de specifieke context van leerkrachten in het protestants-
christelijk basisonderwijs, nader beschreven.   
   
Hoofdstuk 3 is een beschrijving van de wijze waarop het empirisch onderzoek is 
uitgevoerd. De methodologische keuzes die er zijn gemaakt in de benadering van 
respondenten worden toegelicht. Er is een beschrijving van de rol van de 
onderzoeker. Daarna volgt een uitleg over de opzet van de vragenlijst, de praktijk 
van interviews afnemen en de analyse van de data. 
 
Hoofdstuk 4 bevat de resultaten van het empirische deel van het onderzoek. De 
discoursen waarmee leerkrachten diversiteit construeren en evalueren, worden hier 
beschreven. Dit gebeurt mede aan de hand van citaten, die zijn  geanalyseerd met 
behulp van de concepten uit de theorie (hoofdstuk 2) en de ontwikkelde 
operationalisaties. 
 
In Hoofdstuk 5 worden de resultaten samengevat en bediscussieerd. De 
probleemstelling en de vier subvragen krijgen een antwoord. De resultaten worden 
vervolgens samengevat in vijftien conclusies. Er worden enkele aanbevelingen 
gedaan voor vervolgonderzoek en voor het onderwijsveld. In de slotoverweging 
naar aanleiding van de resultaten wordt tenslotte een laatste beschouwing gegeven 
op de de discoursen waarmee de leerkrachten zich uitdrukken, en waarmee 
leerkrachten op protestants-christelijke scholen betekenis geven aan de diversiteit in 
hun klas. 
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Hoofdstuk 2 
 

Discoursen van diversiteit: 
een cultuurpsychologisch perspectief 

 
 
Inleiding 
 
Leerkrachten die de kinderen in hun klas beoordelen, gaan daarbij uit van percepties 
en verwachtingen aangaande individuele leerlingen. Zij kunnen kinderen bovendien 
indelen als behorend tot verschillende sociale categorieën, en zij komen tot 
normatieve oordelen over hoe er met deze verschillen dient te worden omgegaan. 
Wanneer leerkrachten de kinderen in de klas beoordelen, is er met andere woorden 
sprake van ‘sociale betekenisgeving’ door de leerkracht, zowel op het vlak van 
beschrijving, als op het vlak van normering. Met sociale betekenisgeving wordt 
bedoeld: de percepties en oordelen die mensen hebben met betrekking tot zichzelf en 
anderen. Er is sprake van sociale perceptie wanneer de waarneming betrekking heeft 
op mensen en niet op bijvoorbeeld objecten, kleuren, en afstanden.  
In dit hoofdstuk wordt uiteengezet welke sociale percepties er onder leerkrachten 
kunnen ontstaan ten aanzien van kinderen en hun onderlinge verschillen. Deze 
percepties ontstaan onder invloed van de culturele context waarbinnen de leerkracht 
functioneert. Het hoofdstuk is daarom opgesplitst in twee delen: het eerste, meer 
theoretische, deel van het hoofdstuk beschrijft processen van sociale betekenisgeving 
in het algemeen. Het tweede deel beschrijft de concrete culturele context van de 
leerkracht als invloed op de sociale betekenisgeving. Zowel het eerste als het tweede 
deel van dit hoofdstuk bestaat uit drie hoofdparagrafen. 
Het eerste deel van het hoofdstuk geeft een inleiding in de mechanismen van sociale 
betekenisgeving. Er is voor gekozen om drie theorieën over processen van sociale 
betekenisgeving te bespreken. Deze drie theorieën worden elk in een hoofdparagraaf 
behandeld. Elke theorie gaat daarbij steeds een niveau dieper bij het beschrijven hoe 
de leerkracht tot sociale betekenisgeving komt. Het eerste niveau is het meest 
algemeen: hoe deelt de leerkracht de kinderen in, hoe werkt sociale ‘categorisering’? 
Het gaat hierbij over de vraag hoe mensen sociale categorieën waarnemen, ofwel hoe 
de perceptie van groepsleden en niet-groepsleden tot stand komt. Om deze vraag te 
beantwoorden is gebruik gemaakt van de theorie van sociaal-psycholoog (Michael) 
Billig, waarin de werking van sociale categorisatie en particularisatie wordt 
beschreven. Billig bouwt met zijn theorie voort op de ‘social identity theory’ van 
(Henri) Tajfel en (James) Turner. Het tweede niveau is meer specifiek en stelt de 
vraag hoe de leerkracht  aan zijn of haar categorieën en betekenissen komt. Deze 
komen niet uit de lucht vallen, maar zij krijgen vorm in een concrete culturele setting. 
Hoe dit gebeurt, wordt beschreven in de theorie van (Jerome) Bruner, een cultureel 
psycholoog die betekenisgeving van sociale diversiteit plaatst in de context van de 
omringende samenleving. Er is voor deze theorie gekozen omdat Bruner zich in het 
bijzonder richt op sociale betekenisgeving binnen het onderwijs. Op het derde niveau 
wordt de vraag gesteld hoe de sociale categorisering van de specifieke categorieën 
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etniciteit en religie plaatsvindt. Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van de 
theorie van (Gerd) Baumann, een antropoloog die de (ideologisch geladen) 
concepten religieuze, etnische en nationale identiteit analyseert en met elkaar in 
verband brengt. 
In het tweede deel van het hoofdstuk wordt de culturele context waarbinnen de 
leerkracht werkt, en waarin categorieën als etniciteit en religie vorm krijgen, 
beschreven. Dat gebeurt per hoofdparagraaf aan de hand van drie domeinen, 
respectievelijk: samenleving, onderwijs en persoonlijke levensovertuiging. Elk 
domein van de cultuur levert andere categorieën en normatieve vertogen over 
religieuze en etnische diversiteit op. In het eerste domein, dat van de samenleving, 
spelen processen als secularisatie, multiculturalisatie en integratie een rol in de 
perceptie van religieuze en etnische diversiteit. De natiestaat heeft bovendien een 
vormende invloed op de wijze waarop diversiteit in het onderwijs gestalte krijgt. In 
het tweede domein worden verschillende ideologische benaderingen van diversiteit 
in het onderwijs toegelicht. In het derde domein, dat van de persoonlijke 
levensovertuiging, wordt toegelicht hoe sociale perceptie mede afhankelijk is van de 
mate waarin religieuze vertogen over 'de (on)gelovige ander' voor de leerkracht in 
diens geloof worden vormgegeven.   
Na dit tweede deel over de culturele context per domein volgt er een reflectie op de 
onderzoeksvraag, waarin de vier subvragen van het onderzoek nader worden 
toegelicht aan de hand van hetgeen er in dit hoofdstuk is besproken.  
 
2.1 Theoretisch kader:  
de constructie van betekenissen van diversiteit 
 
2.1.1 Sociale categorisatie en particularisatie 
2.1.1.1 Sociale identiteit en identificaties (Tajfel) 
In het dagelijks leven gebruiken mensen sociale categorieën om zichzelf en anderen 
te definiëren. Er zijn diverse categorieën waarmee leerkrachten de leerlingen zouden 
kunnen ‘plaatsen’. Zij kunnen leerlingen indelen in jongens en meisjes, in 
luidruchtige en stille kinderen, in vroegrijp of juist nog heel erg kinderlijk. 
Verschillen tussen kinderen in hun ontwikkeling en prestaties zijn voor leerkrachten 
een grond voor categorisatie, net zoals verschillen in uiterlijk, maar ook etnische, 
culturele en religieuze verschillen. De leerkrachten zijn tegelijkertijd ook zelf in te 
delen in dit soort categorieën, zoals, jong versus oud, streng of niet zo streng, man of 
vrouw. Dat roept de vraag op hoe de mogelijke verschillende gezichtspunten op de 
leerlingen die de leerkrachten hanteren, samenhangen met de manier waarop zij 
zichzelf categoriseren (Bakker, in: Chidester, Stonier, Tobler, (eds) 1999).  
Terwijl deze studie een focus heeft op etnische en religieuze diversiteit onder de 
leerlingen, kan religieuze diversiteit in praktijk niet losgemaakt worden van andere 
categorieën, zoals gender, sociale klasse, cultuur en taalvaardigheid. Mensen maken 
altijd deel uit van meerdere groepen tegelijk, en zij hebben dus verschillende 
identiteiten. Afhankelijk van de situatie treedt steeds een bepaalde sociale identiteit, 
het behoren tot een bepaalde categorie, op de voorgrond (Shadid, 2003: 164). Sociale 
identiteit is dus meervoudig. Het concept identiteit wordt bovendien vanuit 
verschillende disciplines  bestudeerd en gedefinieerd (zie voor een overzicht van 
sociologische en psychologische perspectieven: Coté en Levine, 2002).  
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Nadat in de psychologie de ontwikkeling van de persoonlijke (individuele) identiteit 
was beschreven door Erikson (Erikson, 1968), hield Tajfel zich als eerste bezig met de 
sociale identiteit: “dat deel van het zelfconcept van het individu dat ontleend wordt 
aan zijn lidmaatschap van een sociale groep en de emotionele betekenis die dat 
lidmaatschap voor die persoon heeft” (Tajfel, 1982, geciteerd en vertaald door: 
Shadid, 2003:164). Tajfel was een sociaal psycholoog die in de Tweede Wereldoorlog 
zijn hele familie had verloren. Na de oorlog wilde hij begrijpen hoe de Holocaust had 
kunnen plaatsvinden. Hij heeft door middel van zijn invloedrijke Social Identity 
Theory’ beschreven hoe mensen zichzelf en anderen in groepen categoriseren, en hoe 
ze vooroordelen op groepen projecteren om zo een positief zelfbeeld in stand te 
kunnen houden (Tajfel, 1991, Tajfel, 1982 in: Chryssochoou, 2004, en Shadid, 
2003:164). 
Sociale identiteit en percepties van groepslidmaatschap werden uitvoerig door Tajfel 
beschreven (Tajfel, 1981; Tajfel, 1982). Hij onderscheidt in zijn Social Identity Theory 
twee aan elkaar gerelateerde cognitieve processen. Het eerste proces is identificatie, 
dat is het indelen van zichzelf en anderen op grond van groepslidmaatschap. Het 
tweede is inferentie, dat is het toekennen van eigenschappen aan individuen van een 
groep, op basis van hun groepslidmaatschap (Shadid, 2003: 164). Door middel van 
identificatie en inferentie worden sociale groepen geconstrueerd.  
Het waarnemen van de ander en zichzelf wordt in deze theorie bestudeerd vanuit 
het paradigma van de cognitiewetenschappen, waarin aandacht is voor de werking 
van het individuele brein bij het categoriseren van de wereld (Potter en Wetherell, 
1987: 117- 119). Het brein is aangepast om zo snel mogelijk tot oordelen te komen, en 
kan daardoor beoordelingsfouten maken, zoals bekend is bij gezichtsbedrog. De 
achterliggende theorie is dat gezichtsbedrog ontstaat vanuit een adaptieve strategie, 
die in het dagelijkse leven goed werkt, maar die ook inschattingsfouten oplevert. Er 
bestaat inmiddels een grote hoeveelheid onderzoek op het gebied van groepen en 
groepsprocessen (voor een meer compleet overzicht zie Macrae & Bodenhausen, 
2001).  
De sociale psychologie gaat er daarbij vanuit dat neurologische processen ook de 
sociale waarneming (de waarneming van mensen en hun interacties) sturen. Er zou 
sprake zijn van sociaal gezichtsbedrog: inschattingsfouten die ontstaan vanuit op 
zich adaptieve denkstrategieën. Eén zo’n strategie zou kunnen zijn: maximaal 
economisch nut voor zichzelf genereren. In eerste instantie gingen Tajfel en Turner 
(1982) er daarom bij het ontwikkelen van hun theorie van uit dat negatieve ideeën 
over andere groepen ontstonden vanuit economische concurrentie. Zij baseerden 
zich hierbij op experimenten van Sherif cs. (Sherif, et al. 1954; Sherif, 1966, 
beschreven o.a. in Chryssochoou, 2004), waarbij jongens in een zomerkamp in twee 
groepen werden ingedeeld, en werden gemanipuleerd om samen te werken of juist 
met elkaar te concurreren. In een concurrerende situatie werden de gevoelens van 
groepsbinding met de eigen groep sterker, evenals gevoelens van afkeer voor leden 
van de andere groep. Samenwerking deed de eerder gevormde groepsbindingen 
afnemen, maar niet verdwijnen.    
In een poging de omstandigheden te vinden waarin de eerste gevoelens van 
groepsbinding ontstaan, werd een experiment opgezet. Tajfel verdeelde een groep 
studenten in twee volstrekt willekeurige groepen. Het experiment zou bestaan uit 
het uitdelen van snoep aan één of beide groepen. De studenten zouden hun eigen 



 34 

groep of de andere groep voordeel kunnen geven, door snoep aan één van beide 
groepen toe te wijzen. Daarna zouden de negatieve of positieve attitudes ten aanzien 
van de eigen en andere groep worden gemeten, om te zien of het bevoordelen of 
benadelen van de groepen invloed had op de attitude. Voorafgaand aan het 
experiment werd een nulmeting verricht naar de attitudes van studenten ten 
opzichte van groepsleden van hun eigen groep (bij wie ze lukraak waren ingedeeld). 
Deze nulmeting gaf echter een verrassend resultaat: het bleek dat de studenten, nog 
voordat er snoep kon worden uitgedeeld, aangaven hun eigen groep beter te vinden 
dan de andere. Deze opmerkelijke uitkomst noemde Tajfel het ‘minimal group 
paradigm’: het indelen van mensen in groepen is op zich al voldoende om een 
positief groepsgevoel te genereren. 
Naar aanleiding van de resultaten van het experiment met de minimal group 
ontwikkelden Tajfel c.s. de Social Identity Theory. In deze theorie is lidmaatschap van 
een groep voldoende om de eigen groep  positiever te beoordelen dan andere 
groepen. Economische belangen spelen geen rol meer; maar het gevoel van 
eigenwaarde wordt als het ware geprojecteerd op de hele groep. Dit fenomeen 
noemde Tajfel ingroup-positivism  versus outgroup negativism. De beoordelingen, of 
attributies, die mensen van zichzelf en van elkaar maken, blijken afhankelijk van of 
het iemand uit de eigen groep (ingroup) of iemand uit een andere groep (outgroup) 
betreft.  
Als iemand uit de eigen groep zich slecht gedraagt, wordt dit doorgaans beoordeeld 
als individueel slecht gedrag, of gezien als gevolg van ‘omstandigheden’. De 
gebeurtenis verandert niet het positieve beeld van de eigen groep. Maar als iemand 
uit een andere groep slecht gedrag vertoont, wordt dat meestal toegeschreven aan 
eigenschappen die inherent zijn aan de andere groep. Dat kan vervolgens worden 
gezien als bewijs voor de inferioriteit van de hele groep (Tajfel, 1991, Tajfel, 1982 in: 
Chryssochoou, 2004). Dit cognitieve proces wordt ook wel de ‘ultimate attribution 
error’ of ultieme attributiefout genoemd: de neiging om op groepsniveau 
systematisch de eigen groep te bevoordelen in de beoordeling van het gedrag. De 
achterliggende adaptieve strategie is het in stand houden van een positief zelfbeeld.  
Via de ultieme attributiefout kunnen negatieve stereotypen ontstaan, hetgeen kan 
leiden tot discriminatie tussen groepen (zie voor een overzicht o.a. Potter en 
Wetherell, 1987, Kunda, 1999). 
Er is, zoals gezegd, veel onderzoek gedaan naar de samenhang tussen sociale 
categorieën en het spontaan activeren van stereotypen (Kunda, 1999) . De 
psycholoog Allport (1954) definieerde stereotypen in zijn boek “The Nature of 
Prejudice” als “an exaggerated belief associated with a category”. Kunda geeft de 
volgende definitie vanuit sociaal-psychologisch perspectief: “(…) stereotypes are (…) 
cognitive structures that contain our knowledge, beliefs and expectations about a 
social group”. Het betekent dat negatieve of positieve verwachtingen van een 
bepaalde groep op een individu dat lid van deze groep is worden geprojecteerd. 
Categorisatie, stereotypen, en de daaruit volgende attributiefouten, worden daarom 
vaak in verband gebracht met ‘prejudice’. ‘Prejudice’ wordt in het Nederlands meestal 
vertaald met ‘vooroordeel’, hoewel negatieve attitude wellicht een betere vertaling 
van het concept is.  
Sociaalpsychologische experimenten laten het effect van de ultimate attribution error 
zien. Blanke, Amerikaanse proefpersonen kregen een film te zien laten waarin de ene 
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acteur de andere een duw geeft. De interpretatie die - blanke- proefpersonen geven 
van wat er gebeurt hangt af van de huidskleur van degene die de duw geeft. Als het 
een blanke is, die de (blanke) acteur duwt, wordt het sneller opgevat als een grap, 
terwijl dezelfde duw van een zwarte acteur als agressief wordt beoordeeld (Duncan, 
1976). Een andere bias die optreedt is, dat men binnen de eigen groep veel 
individuele verschillen ziet, maar in andere groepen (waar men de mensen ook 
oppervlakkiger kent) veel minder verschillen waarneemt (Vonk, 2002). 
Bovendien blijken vooroordelen onbewust het gedrag te kunnen sturen, ook in 
virtuele situaties waarbij van echt intermenselijk contact geen sprake is. Een 
voorbeeld hiervan is het onderzoek van de Nijmeegse sociaal-psycholoog Wigboldus 
(2005). Hij varieerde de huidskleur en etniciteit van een virtual reality persoon 
(avatar) op een computer. Door middel van een virtual reality–helm benaderden 
proefpersonen deze avatar om een opdracht uit te voeren: ze moesten het 
rugnummer van de avatar bekijken en onthouden. Het bleek dat (blanke) 
proefpersonen significant meer afstand hielden als de avatar een donkere huidskleur 
had. Het Noord-Afrikaanse type zorgde voor de meeste distantie (Wigboldus, 2005). 
Een ander experiment, met proefpersonen die vermoeid waren, toonde aan dat het 
onderdrukken van negatieve stereotypen meer hersenactiviteit kost dan het 
activeren ervan (Bodenhausen, 1994, in: Kunda, 1999: 359 ). Uit deze experimenten 
blijkt dat negatieve stereotypering van outgroups een verschijnsel is dat in 
testsituaties gemakkelijk kan worden opgeroepen.  
Volgens de zogenaamde contact hypothese (Allport, 1954) kunnen de vooroordelen 
tussen groepen verminderen als individuele leden contact met elkaar hebben. Het 
blijkt dat deze theorie alleen opgaat als aan een aantal voorwaarden is voldaan: de 
groepsleden van de twee groepen moeten een gelijkwaardige status hebben, ze 
moeten de gelegenheid hebben om elkaar goed te leren kennen, ze moeten worden 
blootgesteld aan bewijzen dat de vooroordelen niet kloppen, en ze moeten actief 
samenwerken voor een gezamenlijk doel (Kunda, 1999: 383). Oppervlakkige 
contacten zoals elkaar zien op straat, en contacten van ongelijke status, kunnen 
stereotypen juist verergeren in plaats van verzwakken. Ook ligt het eraan of mensen 
de betreffende persoon als representatief voor zijn of haar groep zien. Een voorbeeld 
daarvan zou zijn wanneer een positief gewaardeerde man van Marokkaanse afkomst 
door zijn collega’s wordt gezien als atypisch voor Marokkanen: “jij bent geen echte 
Marokkaan, jij bent 'vernederlandst'”. In dit voorbeeld wordt voor een bevriende 
persoon een uitzondering gemaakt, terwijl het (negatieve) stereotype voor de 
outgroep als geheel behouden blijft. Dit blijkt vooral te gebeuren wanneer dat 
individu tot een subgroep binnen de groep behoort (Weber en Crocker,1983). 
 
2.1.1.2 Discoursen van categorisatie en particularisatie (Billig) 
De effecten van groepsbias zijn goed gedocumenteerd binnen de sociale psychologie 
(Macrae& Bodenhausen, 2001, Kunda, 1999; Chryssochoou, 2004). Volgens een veel 
gehoorde sociaal-psychologische opvatting is categorisatie en het gebruik van 
stereotypen de belangrijkste oorzaak achter groepsdiscriminatie (Hamilton, 1979; 
Taylor, 1981; Wilder, 1986: 293). Deze opvatting is echter niet onomstreden. Andere 
sociaal-psychologen betogen dat niet alleen individuele, aangeboren neurologische 
processen de motor zijn achter vooroordelen, maar dat ook de sociale context een 
belangrijke invloed heeft op het oordeel over ‘de ander’ (Drew, 1978; Jayyusi, 1984). 



 36 

De manieren van spreken die de samenleving creëert over ‘de ander’ beïnvloeden 
welke associaties mensen hebben met bepaalde sociale groepen. Deze manieren van 
spreken zijn niet stabiel, maar zij kunnen veranderen.  
De context van de samenleving en de discoursen die zich daarin bevinden, 
beïnvloeden de manier waarop mensen denken over elkaar. Stereotypen kunnen 
veranderen, en racistische opvattingen  kunnen verdwijnen of opleven (Kunda, 1999: 
391). Maar ook verschillende situaties kunnen het oordeel over anderen beïnvloeden. 
Wanneer respondenten net een krantentekst hebben gelezen waarin een restrictiever 
overheidsbeleid wordt aangekondigd, oordelen mensen negatiever over de 
immigranten dan wanneer ze een tekst hebben gelezen waarin het migratiebeleid 
juist zal worden versoepeld  (Echeborria-Echabe en Gonzales Castro, 1996). Dit 
betekent dat attitudes minder vastliggen dan eerder onderzoek suggereert. 
Bovendien zijn in sommige gevallen de gemeten attitudes een artefact van de  manier 
waarop vragen worden gesteld aan respondenten (Potter, Wetherell, 1987; Fazio and 
Olson, 2003). Deze flexibiliteit in gevonden attitudes zorgde ervoor dat sommige 
onderzoekers gingen twijfelen aan het bestaan van vastliggende attitudes bij mensen; 
zij gingen op zoek naar de invloeden waardoor mensen hun mening steeds op 
andere wijze weergeven.  
In de sociale psychologie is sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw een tak ontstaan 
die zich meer bezig houdt met de manier waarop mensen hun sociale wereld door 
middel van taal in kaart brengen. Billig, die als assistent betrokken was bij de eerste 
experimenten van Tajfel en Turner, was een representant van deze zogenaamde 
‘linguistic turn’ in de sociale wetenschappen. In deze stroming werd de aandacht 
verlegd van gedragsexperimenten naar analyses van verbale uitingen. Ook Billig 
betoogde een andere benadering van onderzoek naar het ontstaan van stereotypen 
(Billig, 1985; Potter en Wetherell, 1987: 121). 
Volgens de traditionele sociale psychologie maken mensen, zoals beschreven in de 
paragraaf hierboven,  bij het beoordelen van anderen onbewust gebruik van sociale 
categorieën, die via attributiefouten tot negatieve outgroup- en positieve ingroup-
stereotypen leidt. Billig stelt dat het nodig is om meer aandacht te hebben voor de 
flexibiliteit van het menselijk denken. Als categorisatie teveel wordt gezien als 
individueel cognitief mechanisme doet men geen recht aan het sociale aspect van 
vooroordelen. Dit mechanisme verklaart immers niet waarom mensen gedetailleerde 
stereotypen kunnen beschrijven van groepen waar ze nog nooit contact mee hebben 
gehad. Zij baseren zich bij deze beschrijvingen op wat zij van anderen hebben 
gehoord, dus taal en opvoeding verklaren hier beter waarom stereotypen bestaan.  
Tegenover de ‘categorisatie’ die vooroordelen genereert, zou men ook 
‘particularisatie’ moeten erkennen als onderdeel van de menselijke sociale cognitie. 
‘Particularisatie’ is als proces tegengesteld aan categorisatie, en behelst het vermogen 
om uitzonderingen en individuele verschillen waar te nemen. De termen 
'particularisatie' en 'categorisatie' verwijzen naar twee verschillende betoogtranten 
die mensen afwisselend kunnen gebruiken. Billig stelt dat elk spreken over ‘de 
ander’ ingebed is in een argumentatie, waarbij categorisatie en particularisatie elkaar 
afwisselen. De argumentatie op zich is gebaseerd op een onderliggende theorie of 
attitude die de persoon heeft. Billig illustreert dat als volgt: “Instead, topics could 
evoke their own counter-topics. For example, a prejudiced categorization (“all blacks 
should be expelled”) could be followed by a tolerant particularization (“but X is a 
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nice person and should stay”). This then might be followed by a categorisation, this 
time working in the service of tolerance (“we are all human beings”), followed by a 
particularisation expressing prejudice (“but did you read about the black man 
who…?”) etcetera. The discussions would frequently go full circle, as those started 
with racist themes ended with tolerant ones and vice versa” (Billig, 1985; Potter en 
Wetherell, 1987: 99). 
Billig voegt daar wel aan toe dat dit niet betekent dat intolerante opvattingen en 
tolerante opvattingen altijd met elkaar in evenwicht zijn, of dat deze verhouding 
binnen een discours nooit verandert. Integendeel, juist het discursieve van menselijke 
relaties maakt dat het discours, zowel maatschappelijk als persoonlijk, veranderen 
kan wanneer het geconfronteerd wordt met andere geluiden. De maatschappij 
ontwikkelt als het ware standaard manieren van over bepaalde groepen spreken. 
Hij pleit voor een retorische benadering van het spreken over sociale verschillen, 
waarin wordt onderzocht wanneer tolerante argumenten de boventoon voeren, en in 
welke omstandigheden andere argumenten. Dat mensen hierin zelf niet stabiel zijn, 
is voor hem zeer goed mogelijk, aangezien het debat de plaats is waarin mensen hun 
mening niet alleen uiten, maar deze ook vormen. “Or, indeed, we might discover we 
argue one way with one set of opponents, but find ourselves drawing on counter 
themes with a different set of opponents (…). In this way, one may find oneself 
formulating views in the course of a debate; thus, rather than the attitude 
determining in a strict sense what is said, the attitude in a real sense may only be 
discovered through argumentation” (idem). 
De linguïstische ‘turn’ in de sociale wetenschappen heeft duidelijk gemaakt dat 
mensen betekenissen maken door middel van discoursen, door taal. Taal is het 
middel waarmee mensen de sociale werkelijkheid vormgeven en waarmee mensen 
hun normatieve grenzen trekken: “Discourses are frameworks which produce and 
limit subjectivity – meaning, experience and identity. The concept of discources also 
recognises the plurality of meaning systems in a society, and the contestability of 
meaning. So, discourses are sites of conflict and struggle” (Billington,1998: 33). 
Voor de leerkracht betekent dit, dat we mogen verwachten dat zij niet stabiel zijn in 
hun spreken over diversiteit van leerlingen. Zij drukken zich uit door middel van 
discoursen, waarin het spreken over diversiteit ofwel particulariserend, ofwel 
categoriserend kan zijn. Deze discoursen worden gevormd binnen de samenleving. 
In het volgende theoretische uitgangspunt wordt cultuur als bron van discoursen 
nader omschreven, met name op het gebied van het onderwijs. 
 
2.1.2 Sociale betekenisgeving ingebed in de cultuur (Bruner) 
Volgens Bruner (1996) zouden psychologen zich bezig moeten houden met de studie 
van de manier waarop mensen betekenis verlenen in reactie op  hun omgeving. Hij 
verzet zich hiermee tegen de positivistische stromingen in de psychologie, zoals de 
cognitieve psychologie. Het gedrag en de opvattingen van mensen, in dit geval 
leerkrachten, kunnen niet los van hun culturele setting worden beschreven. De 
wereld is geen neutrale stroom informatie die door elk individu afzonderlijk wordt 
verwerkt, maar individuen verlenen betekenis aan hun ervaringen, door middel van 
cultureel vormgegeven vooronderstellingen over hoe de wereld in elkaar zit (Bruner, 
1990: 12). Hij pleit voor ‘culturalism’ als theoretisch uitgangspunt. In tegenstelling tot 
de door Vermeulen beschreven term ‘culturalisme’, die cultuur als statisch stereotype 
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aan mensen oplegt (zie Hoofdstuk 1, paragraaf 1.3.4), bedoelt Bruner met 
‘culturalism’ juist aandacht voor de dynamiek van cultuur, en de wisselwerking 
tussen culturele instituties en de mensen die erin werken: “Culturalism’s task is a 
double one. On the “macro” side, it looks at the culture as a system of values, rights, 
exchanges, obligations, opportunities, power. On the “micro” side, it examines how 
the demands of a cultural system affect those who must operate within it. In that 
latter spirit, it concentrates on how individual human beings construct “realities” 
and meanings that adapt them to the system, at what personal cost, with what 
expected outcomes” (Bruner, 1996:11). 
In het theoretisch uitgangspunt van ‘culturalism’ worden leerkrachten in een bredere 
context geplaatst, namelijk die van de omringende cultuur. Cultuur is daarbij meer 
dan een simpele verzameling mensen die een gezamenlijke taal en geschiedenis 
hebben. In een cultuur worden betekenissen voortdurend op informele en formele 
wijze vastgelegd. De formele betekenissen worden onder meer gecreëerd door de 
werking van instituten. Deze instituten bepalen concreet welke machtsrelaties er zijn, 
welke beloningen er te verkrijgen zijn, welke sociale indelingen relevant zijn en 
welke niet. Kortom, instituten geven vorm aan de rol die mensen in een cultuur 
kunnen spelen (Bruner, 1996: 28-29). Het onderwijs is één van de belangrijkste 
betekenisverlenende instituten van een cultuur. Het onderwijs zou dan ook als een 
cultureel fenomeen, op antropologische wijze, moeten worden onderzocht. Hij stelt 
zich dat als volgt voor: “What I envision is something that might be called an 
“anthropology” of education […] This kind of anthropology would be dedicated to 
work on the situatedness of education in the society at large- by its institutions, as 
just noted, but also ‘crisis’ problems like poverty and racism” (Bruner, 1996: 33). 
Het onderwijs verandert voortdurend, volgens Bruner, net zoals een cultuur 
verandert. In het onderwijs klinken de normen door die er in de samenleving ten 
aanzien van opvoeding worden ontwikkeld. Daarmee zijn scholen beperkt in hun 
handelen. Tegelijkertijd zijn scholen ook de plaatsen waar als eerste pedagogische 
revoluties kunnen worden ontketend. Bruner schetst deze dubbelzinnige situatie van 
de door de cultuur bepaalde school en de cultuurbeïnvloedende school als volgt: 
“Nobody doubts there are powerful constraints on what schools can do. They are 
never free even to try out all the things they think could work, but neither are they 
knee-jerk agents of the status quo. We systematically underestimate the power of 
educational innovations” (Bruner, 1996: XV). 
Bruner beschrijft scholen als een plek waar culturele waarden worden overgedragen. 
Het gaat daarbij niet alleen om expliciete waarden, maar ook om impliciete waarden 
die bijvoorbeeld in het curriculum tot uitdrukking worden gebracht. Zo leren 
kinderen wat er van hen verwacht wordt in de maatschappij. “School curricula and 
classroom ‘climates’ always reflect inarticulate cultural values as well as explicit 
plans; and these values are never far removed from considerations of social class, 
gender, and the prerogatives of social power’ (Bruner, 1996: 27). Een voorbeeld van 
waarden die impliciet worden overgedragen is bijvoorbeeld het samen naar school 
gaan van jongens en meisjes (dit impliceert bepaalde omgangsvormen tussen de 
seksen), de wijze waarop tafels en stoelen in de klas zijn opgesteld (verraadt een 
bepaalde visie op de autoriteit van de leerkracht en/ of de zelfredzaamheid van de 
leerling), of het al dan niet verplichten van een schooluniform (hierachter liggen 
maatschappelijke visies op individualisme, gelijkheid en sociale status). 
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Het gegeven dat het onderwijs waardegeladen is, en dat het daarmee effect heeft op 
de (morele) vorming van een nieuwe generatie, is steeds meer tot het bewustzijn van 
de samenleving doorgedrongen: “formerly innocent issues like curriculum soon 
become political ones” (idem). Dit komt ook doordat er in de samenleving geen 
vanzelfsprekende consensus is over wat kinderen op school over de wereld in 
morele zin zouden moeten leren. Er zijn verschillende ‘kind-beelden’ en 
verschillende socialisatie-idealen voorhanden. Zo kan het kind worden gezien als 
onschuldig en onbedorven, of juist ongemanierd en egoïstisch, als onbeschreven 
blad, of als vol beperkende aangeboren eigenschappen. Ook is er de vraag waartoe 
de opvoeding zou moeten leiden. 
In het onderwijs kunnen, uitgaande van verschillende socialisatie-idealen, drie 
culturele dilemma’s worden onderscheiden. Deze dilemma’s hebben betrekking op 
de spanning tussen de ontwikkeling van het individu enerzijds, en het aanpassen 
van het individu aan de cultuur anderzijds. Het eerste dilemma betreft het ideaal van 
reproductie van de cultuur versus het ontwikkelen van het potentieel en 
keuzevrijheid van het individu. Het tweede dilemma is de vraag of het onderwijs 
verschillende individuele talenten van kinderen moet stimuleren, of juist alle 
kinderen zoveel mogelijk basisvaardigheden moet bijbrengen. Het derde dilemma 
richt zich op de vraag of het onderwijs ‘universele’ waarden moet aanleren of juist 
rekening moet houden met de waarden van de subcultuur van de ouders van het 
kind (Bruner, 1996: 69).  
Bovenstaande dilemma’s gaan over wat een kind moet leren bij zijn of haar 
socialisatie in de cultuur, en uit elk vraagstuk spreken verschillende waarderingen 
van diversiteit. De uitersten van elk dilemma geven beide een wenselijke situatie aan. 
Om beide idealen te kunnen verwezenlijken moet er een compromis gezocht 
worden: “We need to realise human potential, but we need to maintain a culture’s 
integrity and stability. We need to recognise differing native talent, but we need to 
equip all with the tools of the culture. We need to respect the uniqueness of local 
identities but we cannot stay together as a people if the cost of local identity is a 
cultural Tower of Bable” (Bruner, 1996: 69).   
Leraren gaan in hun professioneel handelen uit van vooronderstellingen over hoe 
kinderen leren en wat ze zouden moeten leren. Deze vooronderstellingen van de 
leerkracht moeten mede onderwerp van onderzoek worden, als het onderwijs op 
antropologische wijze wordt beschreven. “Teaching is inevitably based on notions 
about the learner’s mind. Beliefs and assumptions about teaching, whether in school 
or in any other context, are a direct reflection of the beliefs and assumptions the 
teacher holds about the learner” (idem: 47). 
Daarmee is duidelijk dat om de leerkracht te kunnen beschrijven, het nodig is om te 
weten wat de leerkracht aan vooronderstellingen en opvattingen heeft. Deze 
vooronderstellingen hebben gevolgen voor hoe de leerkracht het gedrag van de 
leerling in diverse sociale situaties interpreteert, en wat de leerkracht vervolgens in 
praktijk doet. Bruner noemt het geheel van vooronderstellingen dat achter de 
interpretaties ligt ‘folk psychology’. Met de term ‘folk psychology’ bedoelt hij de 
opvattingen en attributies waarmee mensen zich in hun sociale leefwereld bewegen: 
“a system by which people organize their experience in, knowledge about, and 
transactions with the social world” (Bruner, 1990: 35). 
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Folk psychology wordt op het niveau van de cultuur ontwikkeld, en deze geeft vorm 
aan hoe een cultuur rechtspreekt, kinderen opvoedt en hoe mensen zich in 
interpersoonlijke situaties dienen te gedragen. Het fenomeen folk psychology houdt 
volgens Bruner in dat iedereen opvattingen en attributies ontwikkelt over hoe 
anderen zich gedragen, en dat daarmee in feite iedereen een psycholoog is (Bruner, 
1996: 162). 
De interpretaties en gedragingen van mensen worden beïnvloed door opvattingen 
over wat ‘normaal’ en wenselijk is in de bredere culturele setting. Bovendien worden 
deze opvattingen per situatie anders vormgegeven (Bruner, 1990: 48). In elke sociale 
setting is een bepaald gedrag wenselijk, afhankelijk van welke rol men speelt. In een 
postkantoor of restaurant gedraagt men zich anders dan tijdens familiebezoek of bij 
het uitgaan met vrienden. Voor dit onderzoek is het relevant om na te gaan welke 
gedragingen en vanzelfsprekendheden voor de leerkrachten verbonden zijn met de 
sociale setting ‘leerkracht zijn op de basisschool’. Wellicht vormt de leerkracht zich 
naast algemene ideeën over leerkracht zijn, ook nog specifieke ideeën over leerkracht 
zijn op een protestants-christelijke school, of leerkracht zijn op een ‘zwarte’ school. 
Folk psychology is, naast een situationeel bepaald systeem, ook een veranderlijk 
systeem. De ideeën van ‘intellectuele helden’ zoals Darwin, Marx en Freud, zijn 
bijvoorbeeld langzamerhand gemeengoed geworden (Bruner, 1990: 14). Ook op het 
gebied van onderwijs zijn pedagogische ideeën vanuit de wetenschap ingebed 
geraakt in de dagelijkse praktijk. In het algemeen kan worden gesteld dat 
mensbeelden en wereldbeelden die in de wetenschap worden ontwikkeld, geleidelijk 
in het schoolcurriculum worden verwerkt. Het gaat hierbij ook over de ideeën die 
worden ontwikkeld over het omgaan met elkaar, en visies op diversiteit. Aan de 
andere kant worden wetenschappers en hun geldstromen ook beïnvloed vanuit 
cultureel en politiek ingegeven urgenties. 
Hoe komen leerkrachten aan hun normen en waarden over hoe mensen met elkaar 
en met verschillen moeten omgaan? De ontwikkeling van waarden is in de 
wetenschap beschreven aan de hand van vele theorieën, waaronder enkele 
economische. Volgens Bruner houden deze theorieën onvoldoende rekening met de 
sociale setting waarin waarden worden ontwikkeld. “We neither shoot our values 
from the hip, choice-situation by choice-situation, nor are they the product of isolated 
individuals with strong drives and competing neuroses. Rather, they are communal 
and consequential in terms of our relations to a cultural community” (Bruner, 1990: 
29). Kortom, waarden zijn geen individuele maar collectieve constructen.  
De toegenomen heterogeniteit van culturen maakt dat er waardeconflicten kunnen 
ontstaan. Bruner haalt de antropoloog Geertz aan als hij beschrijft dat “[…] cultures, 
if they ever were homogeneous, are no longer so, and […] the study of anthropology 
perforce becomes an instrument in the management of diversity” (Bruner, 1990: 27). 
Moderne culturen kenmerken zich door een pluraliteit aan gemeenschappen en 
individuen. Mensen hebben verschillende overtuigingen met betrekking tot 
loyaliteit, de waarden die nastrevenswaardig zijn, en ook welke waarheids- en 
kennisclaims over deze waarden de voorkeur genieten. Daarbij verhouden zich deze 
individuele waarden tot de ‘dominante cultuur’ als geheel. “Any particular 
individual’s ideosyncratic interpretations of the world are constantly subject to 
judgement against what are taken to be the canonical beliefs of the culture at large.” 
(Bruner, 1996:14). Met andere woorden, het discours van een leerkracht wordt (door 
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hem- of haarzelf, en door anderen) gezien in het licht van de algemeen aanvaarde 
denkbeelden in een cultuur, en hij of zij zal daar in de formulering van opvattingen 
rekening mee houden. 
Scholen zijn altijd selectief geweest in het type gedrag en opvattingen dat ze 
cultiveren (Bruner, 1996:27). Welke groep heeft welke rechten en plichten, welke 
machtsverhoudingen zijn geaccepteerd en welke onwenselijk, hoe dient het individu 
zich dient te verhouden tot de samenleving? Deze culturele opvattingen vinden in de 
school hun uitwerking, zowel in verwachtingen naar ouders en leerlingen toe, als in 
verwachtingen ten aanzien van de leerkrachten. Er wordt bijvoorbeeld onderscheid 
gemaakt tussen de verantwoordelijkheid van de school en die van de ouders. Hoe dit 
onderscheid gemaakt dient te worden is onderdeel van cultureel debat, hetgeen 
resulteert in een cultureel ontwikkelde folk psychology of education.  
Om de opvattingen van leerkrachten te kunnen onderzoeken, is kortom een brede 
aanpak nodig die de inbedding van het onderwijs in de cultuur meeneemt als 
onderdeel van de analyse. De school loopt immers tegen grenzen aan die cultureel, 
politiek en juridisch bepaald zijn: “Education is not an island, but part of the 
continent of culture. It [culturalism, I.V.] asks first what function ‘education’ serves in 
the culture and what role it plays in the lives of those who operate within it. Its next 
question might be why education is situated in the culture as it is, and how this 
placement reflects the distribution of power, status and other conflicts […]. (I)t will 
constantly be concerned with constraints imposed on the process of education – 
external ones like the organisation of schools and classrooms and the recruitment of 
teachers […]” (Bruner, 1996:11).  
Hier zijn we aangekomen bij de werking van categorieën met betrekking tot 
diversiteit in het onderwijs. Bruner zegt daarover: “The balance between 
individuality and group effectiveness gets worked out within the culture of the 
group: so too the balancing of ethnic or racial identities and the sense of the larger 
community of which they are part” (Bruner, 1996: 82).  
De omgang met diversiteit in het onderwijs is dus mede afhankelijk van de 
praktijken rond culturele indelingen en sociale categorieën die in de bredere cultuur 
worden geconstrueerd. Bruner laat het bij deze algemene beschrijving, zonder de 
achterliggende concepten te analyseren. In het volgende theoretische raamwerk zal 
de constructie van etnische, nationale en religieuze identiteiten en hun uitwerking in 
het onderwijs nader worden beschreven.  
 
2.1.3. Reïficerende en processuele benaderingen van diversiteit: het multiculturele 
raadsel (Baumann) 
De theorie van Billig over sociale categorieën en die van Bruner over het onderwijs in 
culturele context,  worden voor dit onderzoek aangevuld met de theorie van Gerd 
Baumann (1999) over het multiculturele raadsel.  Volgens Baumann vormen drie 
sociale concepten samen het multiculturele raadsel van 'cultuur': etniciteit, religie en 
de natie-staat. Deze drie concepten werken als structuren die grenzen geven aan 
groepsidentificaties en zodoende de taal verschaffen voor het spreken over de eigen 
identiteit en die van de ander. Tegelijkertijd worden deze concepten door mensen 
zelf voortdurend nieuw vormgegeven: de concepten  zijn onderwerp van debat, 
polemiek, meningsverschil en dus herdefiniëring.  
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Door deze herdefiniëring staan de betekenissen van de concepten niet vast; taal 
bepaalt wat men kan zien als typisch voor een bepaalde etnische groep, natiestaat of 
religie. Doordat groepsidentificaties gaan over mensen die zowel lid zijn van een 
natiestaat, als een levensbeschouwelijke identiteit hebben, als zich rekenen tot één of 
meerdere etnische groepen, lopen de uitwerkingen van deze concepten in elkaar 
over.  Immers, in het negentiende-eeuwse oorspronkelijke concept van de natiestaat, 
is een natie een ingebeelde super-etnos, waar één volk woont, met een gezamenlijke 
gedeelde traditie, cultuur en religie (Baumann, 1999: 38). Terwijl ook in de 
negentiende-eeuwse natiestaten groeperingen woonden die deze ideologie tartten 
(zigeuners, joden, etcetera), zorgen sociale ontwikkelingen van de twintigste eeuw 
ervoor dat de drie ‘imagined communities’ op steeds complexere manieren 
samenhangen. In de huidge etnisch-religieus pluriforme situatie, waar bijvoorbeeld 
een christen ook een Turk kan zijn, een Nederlander een boeddhist, en waar ‘zwarte’ 
adoptiekinderen in een ‘blank’ gezin opgroeien, zijn identiteitsconcepten als 
nationaliteit, etniciteit  en religie op meervoudige manieren verstrengeld. Per land 
wordt bovendien de verhouding tussen etnische, religieuze en nationale culturele 
identiteitsclaims anders ingevuld.  
De consequentie van de verwevenheid van natiestaat, etniciteit en religie betekent 
voor dit onderzoek dat wat als ‘christelijk’ wordt omschreven door de respondenten, 
moet worden gezien in de context van de Nederlandse natiestaat. De twee concepten 
zijn met elkaar verbonden. Het is goed mogelijk dat wat een respondent ‘christelijk’ 
noemt, een andere respondent juist ‘Nederlands’ zou noemen. Dit betekent geen 
‘ontmaskering’, of een verwatering van christendom. Het duidt wel op de 
verstrengeling van etniciteit, religie en natiestaat, met name op het morele vlak. 
Volgens een veel gebruikte godsdienstpsychologische definitie is het verschil tussen 
een kerk en een sekte daarin gelegen dat een kerk in harmonie leeft met de waarden 
van de omringende samenleving, terwijl een sekte zich ertegen verzet (Hood, Spilka 
et al, 1996: 304). Dit betekent dat het in de lijn der verwachting ligt dat gelovigen van 
een mainstream religie de ‘normen en waarden’ van de samenleving in hun geloof 
incorporeren, of zelfs eraan toeschrijven.  
De vergelijking tussen de natiestaat en de religie als ideologie drukt zich daarnaast 
uit in het morele vertoog waarvan beiden gebruik maken. In natiestaten worden 
burgerlijke waarden ontwikkeld, welke met sommige religieuze visies op moraal in 
harmonie zijn, en met andere religieuze visies op moraal in disharmonie. Sommige 
religieuze gemeenschappen kunnen het dus moeilijk krijgen wanneer hun visie op 
moraal in botsing komt met de heersende moraal van de natiestaat (Baumann, 1999: 
53). Er is daarbij bovendien sprake van een onevenwichtige machtsverdeling, omdat 
de staat over sancties beschikt die de religie niet heeft, zoals boetes en 
gevangenisstraf. Machtsmiddelen van de religieuze gemeenschap bestaan uit sociale 
pressie, uitsluiting en dreiging met straf van God. Echter, wanneer religieuze 
gemeenschappen zichzelf formaliseren door het vormen van religieuze instituten 
hebben zij wel grotere macht: deze instituten kunnen in hun regels vaststellen dat er 
ontslag kan volgen of dat mensen niet worden aangenomen op basis van 
groepskenmerken. Religieuze instituten, zoals kerken, en instellingen die zichzelf een 
vergelijkbare positie toekennen, zoals scholen, staan in sommige gevallen op 
gespannen voet met de natie-staat. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer zij 
mensen willen uitsluiten om redenen die in het overkoepelend rechtssysteem als 
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discriminerend worden aangemerkt. In het literatuuronderzoek (deel 2 van dit 
hoofdstuk) worden voorbeelden uit het onderwijs van deze verhouding tussen 
religieuze uitsluitingsnormen en juridische beperkingen beschreven.  
De omgang met religieuze diversiteit op scholen, of dat nu in een multiculturele klas 
gebeurt of niet, staat dus niet los van de natie-staat of van etniciteit. Religie verbindt 
zich immers van oudsher met een bepaalde cultuur of (nationale) etniciteit, en staat 
in een bepaalde verhouding tot de natie-staat, die in elk land anders wordt ingevuld. 
In een internationaal vergelijkend onderzoek, uitgevoerd door Schiffauer, Baumann, 
Kastoryano en Verovec (2002), wordt beschreven hoe scholen in Duitsland, 
Engeland, Nederland en Frankrijk ieder op een eigen wijze met religie en 
multiculturaliteit omgaan. Afhankelijk van de houding van de staat ten opzichte van 
religie en minderheden, en de organisatie van het staatsgefinancierd onderwijs in 
relatie tot godsdienst, worden er andere keuzes gemaakt. Deze keuzes kunnen 
gevolgen hebben voor de samenstelling van scholen, het curriculum, discussies in de 
klas, en zelfs de aankleding van het schoolgebouw. 
Bovendien kunnen religieuze en politieke stromingen binnen elk land verschillende 
opvattingen huldigen over hoe er op scholen met multiculturaliteit, religie en 
religieuze diversiteit moet worden omgegaan. De individuele leerkracht verhoudt 
zich tot deze opvattingen, en tot de vanuit de overheid opgelegde praktijk, en tot de 
positie die de eigen school in dit krachtenveld inneemt. 
Het belangrijkste inzicht dat Baumann (1999) wil overbrengen met zijn betoog, is, dat 
natie-staat, religie en etniciteit geen vaste concepten zijn maar dat zij voortdurend 
opnieuw worden vormgegeven.    
Religie, cultuur en de natie-staat zijn sociale constructies, die door verschillende 
mensen van een verschillende betekenis worden voorzien. De naam van het concept 
blijft steeds hetzelfde, maar de praktische invulling is veranderlijk en afhankelijk van 
de context. Door dit sociale aspect van het spreken over religie en cultuur wordt 
duidelijk dat er niet zoiets bestaat als ‘het christendom’, ‘de islam’ of ‘de 
Nederlandse cultuur’, los van de tijd- en cultuurgebonden individuele of collectieve 
betekenisgeving. Het ‘concreet’ verklaren van deze denkbeeldige sociale concepten, 
wordt ‘reïficatie’ genoemd en het is een van de grote problemen van het debat. 
Reïficatie is, in Baumanns betekenis, het omschrijven van instituten, ideologieën en 
concepten alsof zij zelf kunnen handelen. Het gegeven dat deze instituten en 
ideologieën door mensen worden vormgegeven verdwijnt uit zicht. Een reïficatie is 
bijvoorbeeld: "De islam dwingt vrouwen om een hoofddoek te dragen". 'De islam' is 
hier tot een ding gemaakt, een persoon bijna, die zelf kan oordelen, handelen, en 
macht uitoefenen. In de tegengestelde wijze van beschrijven, die Baumann 
'processual' noemt, wordt duidelijk dat deze concepten via menselijke processen van 
onderhandeling en debat steeds opnieuw en op diverse manieren vorm krijgen. 
Wanneer het zojuist gegeven voorbeeld van reïficatie op 'processuele' wijze moest 
worden herschreven, zou dat bijvoorbeeld zo kunnen: "De hoofddoek voor vrouwen 
kan volgens verschillende islamitische interpretaties al dan niet als verplicht worden 
beschouwd, en de uitwerking van deze interpretaties is varieert per land, etnische 
groep en politieke context." Het is duidelijk dat het voorbeeld aan nuance en 
accuraatheid heeft gewonnen. De 'processuele' omschrijving zorgt er echter voor dat 
de omschrijving nu complexer en minder kernachtig is.    
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Wie abstracte sociale concepten reïficeert, (letterlijk: tot een ding maakt) en dus doet 
alsof zijn eigen definitie het concept objectief omschrijft - het concept is - gaat al dan 
niet bewust voorbij aan de betekenisgeving van anderen. Het miskent de diversiteit 
aan opvattingen binnen bijvoorbeeld 'de islam' of  'het christendom'. Bovendien 
maakt reïficatie mensen tot de passieve dragers van deze concepten, en niet tot de 
makers en vormgevers ervan. Het concept is immers voortdurend aan processen van 
betekenisgeving onderhevig en het kan dus niet statisch of monolithisch zijn.  
Baumann benadrukt dat reïficatie een manier van spreken is die vrijwel iedereen 
(onbewust) gebruikt, maar dat aan de andere kant in betogen ook regelmatig 
uitzonderingen op de regel worden genoemd, en er wordt gewezen op interne 
dynamiek en verscheidenheid binnen een groep. Dat wil zeggen dat mensen het ene 
moment gemakzuchtig gebruikmaken van stereotiepe categorieën om zichzelf en 
anderen te beschrijven, terwijl zij zich het andere moment genuanceerd uitdrukken 
en wijzen op de problemen die samenhangen met het gebruik van sociale 
categorieën. Het is een interessante psychologische vraag, volgens Baumann, om na 
te gaan wanneer mensen ervoor kiezen om een concept of categorie ‘gereificeerd’, 
dus als ding, te gebruiken, en wanneer ze het concept  beschouwen als een 
ongrijpbare sociale constructie die voortdurend in verandering is (Baumann, 1999: 
132). 
Er kunnen politieke belangen zijn waarom mensen zichzelf (en anderen) als lid van 
een groep presenteren en zo opkomen voor de rechten van hun groep. Reïficaties 
kunnen daarbij handig worden ingezet: “A reason why all these essentialized 
[gereïficeerde, I.V.] visions of culture retain their semblance of objectivily given 
identities lies in their function to argue for rights. People refer to nationality to 
promote their rights of civic equality, they refer to religious cultures to reclaim their 
freedom of conscience and their right to moral dissent, and they invoke ethnic 
cultures to protest against discrimination or demand affirmative action. To 
essentialize one or another of these cultures is a useful strategy in arguing for rights 
and exemptions, collective demands, and even group privileges.”  (Baumann, 1999,  
p. 87) 
Een retoriek waarmee een identiteit gecreëerd of gesuggereerd wordt, versluiert het 
zicht op andere identiteiten, zodat steeds het spreken binnen een discours 
consequenties heeft voor de grenzen die er tussen groepen en binnen groepen 
getrokken worden. Het spreken over groepsidentiteiten kan daarmee mensen 
uitsluiten van de groep waarvoor men het wil opnemen, zelfs al gebeurt dat met de 
beste bedoelingen: “There are three kinds of rights that multiculturalists can fight for, 
but they are not the same kind of rights. (…) Civil rights movements exclude 
foreigners, ethnic rights movements exclude so-called non-or half-ethnics, and 
religious movements exclude non-believers” (Baumann,1999,  p. 3/4).  
Deze uitspraak van Baumann kan verbonden worden met de uitgangspunten van 
Billig, die benadrukte dat mensen kunnen categoriseren en particulariseren, en dus 
dat discoursen bepalen hoe de betekenisgeving van de ander verloopt. Evenals Billig 
benadrukt Baumann de culturele dynamiek die ervoor kan zorgen dat bepaalde 
manieren van spreken gemeengoed worden en andere verdwijnen. “Ethnic identities 
are thus nothing more than acts of ethnic identification that are frozen in time. As the 
social climate gets colder, they can go into deepfreeze and harden, as the social 
climate gets warmer, they can unfreeze and melt into new forms. Analytically 
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speaking, ethnicity is not an identity given by nature, but an identification created 
through social action” (Baumann,1999,  p. 21). 
Behalve voor etniciteit geldt deze dynamiek van discoursen ook voor religie en voor 
nationaliteit. Daarbij tekent Baumann aan dat religie ten onrechte een status aparte 
heeft: “The very idea of calling some things religious, and other things not, is the 
result of a very particular historical process (…). Other authors have confirmed the 
peculiar history of these conciously ‘modern’ distinctions between ‘religion’ as such 
and ‘politics’ as such. (Harrison 1990) These distinctions are ideological and cannot 
be taken at face value as being ‘pure’ analytical distinctions. This is no less true of 
Islam than of Christianity (…). What is at stake here is an essentialized idea of 
religion (…) Any theory of multiculturalism must beware of the misunderstanding 
that religion is a class of facts different from any other class of facts. The boundaries 
between religion and the rest of the social world are blurred, and they answer to 
political, ideological, and even academic ambitions” (Baumann, 1999. p. 23).  
Deze analytische beschrijving van processen rond betekenisgeving aan sociale 
constructen zoals religie en natiestaat, contrasteert met de wijze waarop in de 
samenleving doorgaans over deze constructen wordt gesproken, namelijk veelal op 
reïficerende wijze. Mensen beschrijven deze constructen, zoals christendom, immers 
vaak als vaststaande categorieën waaraan eigenschappen kunnen worden 
verbonden. Zij kunnen echter ook nuanceren en uitzonderingen zien, en zo geven zij 
vorm en betekenis aan hun complexe sociale omgeving en de bijbehorende mores, 
via folk psychology. Het spreken over categorieën is dus niet alleen flexibel, en wordt 
niet alleen beïnvloed door de cultuur, maar is een activiteit van mensen waarbij ze 
hun sociale leefwereld construeren. Ook leerkrachten maken diverse constructies van 
de levensbeschouwelijke en etnische identiteit van hun leerlingen, en die van 
zichzelf. Constructies van etnische en levensbeschouwelijke diversiteit  beïnvloeden 
elkaar, en zij zijn niet statisch, want zij hangen in een mutlicultural riddle met elkaar 
samen. In dit onderzoek is het de bedoeling te achterhalen op welke  wijze 
leerkrachten deze sociale constructies maken, in het licht van culturele discoursen 
over omgaan met diversiteit. 
 
2.1.4 Conclusie van het theoretisch deel 
De theorie van Billig maakt duidelijk dat processen rond het spreken en denken over 
anderen niet autonoom vanuit het individu ontstaan, maar dat deze betekenisgeving 
via taal structuur krijgt. Daarbij is deze taal en betekenisgeving niet los verkrijgbaar, 
maar ingebed in een cultuur, zoals werd betoogd door Bruner. Onderwijs is het 
geïnstitutionaliseerde middel van een cultuur om via pedagogiek en didactiek 
kinderen te socialiseren in de eigen waarden en vaardigheden. Het betreft waarden 
van zowel de overkoepelende cultuur van de natie-staat, als die van de onderhavige 
religieuze en culturele gemeenschappen. Baumann verduidelijkt dat betekenisgeving 
over religieuze, etnische en nationale identiteiten met elkaar verweven zijn, en dat 
deze identiteiten zowel statisch als dynamisch kunnen worden voorgesteld.     
Uit de theorieën van Baumann, Bruner en Billig volgt dat de discoursen die 
leerkrachten gebruiken bij het spreken over leerlingdiversiteit, bepaald worden door 
een samenspel van: 
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-  het gebruik van categorieën en particularisaties door middel van discoursen   
   (Billig); 
-  betekenisgeving binnen het onderwijs in wisselwerking met de omringende 
   cultuur als een systeem van waarden, rechten, kansen en macht (Bruner);  
-  de wijze waarop constructies van identiteiten (nationaal, etnisch, religieus) met 
   elkaar interfereren (Baumann), en  
-  de wijze waarop identiteiten worden geconstrueerd als reïficaties of als product 
    van dynamische processen (Baumann).  
 
In de methode van discours analyse wordt betoogd dat uitspraken over anderen in 
een sociale context plaatsvinden. Wie wil analyseren wat leerkrachten over hun 
leerlingen zeggen , moet eerst begrijpen in welke context deze uitspraken worden 
gedaan, want: “[c]ontextual information gives the researcher a much fuller 
understanding of the detailed and delicate organisation of accounts” (Potter en 
Wetherell, 2004, 1987: 54).  
In het tweede deel van dit hoofdstuk wordt daarom de volgende vraag beantwoord: 
hoe laat zich de culturele context van de leerkrachten omschrijven op het niveau van 
de Nederlandse samenleving in het algemeen en van de school in het bijzonder, met 
betrekking tot discoursen en praktijken rond levensbeschouwelijke diversiteit van 
kinderen? Met andere woorden, welke discoursen over levensbeschouwelijke en 
culturele diversiteit van kinderen kunnen we aantreffen in de culturele context? 
 
2.2. Diversiteit in de culturele context van de leerkracht 
 
De culturele context van leerkrachten bestaat uit verschillende, op elkaar 
inwerkende, subcontexten. Om deze domeinen te kunnen onderscheiden, maak ik 
gebruik van een indeling die ook wordt gebruikt door Vroom (in: Roebben 2000: 
149). Vroom stelt voor om vanuit drie contexten naar religieus pluralisme te kijken. 
Ten eerste vanuit de context van de algemene cultuur en de overheid, ten tweede, 
vanuit de religieuze tradities en organisaties, en ten derde, vanuit de gebruikers of 
afnemers. In het geval van dit onderzoek pas ik deze drie contexten als volgt aan: 
 

1. Constructies van diversiteit in Nederland (paragraaf 2.2.1) 
2. Constructies van diversiteit in het onderwijs (paragraaf 2.2.2) 
3. Constructies van diversiteit in de persoonlijke levensbeschouwelijke context 

(paragraaf 2.2.3) 
 

De inhoud van deze drie contexten wordt in het nu volgende, tweede deel van het 
hoofdstuk uiteengezet. 
In de eerste context, die van de samenleving, gebruiken mensen verschillende 
discoursen om religieuze diversiteit te duiden. Deze maatschappelijke discoursen 
komen terug in de discussie over onderwijsvrijheid en religieuze en etnische 
segregatie op scholen. De tweede context is het professionele onderwijsdiscours 
waarbij intercultureel onderwijs en (inter)religieus onderwijs worden ingezet om een 
succesvolle omgang met diversiteit te bewerkstelligen. De derde context bestaat uit 
de persoonlijke, levensbeschouwelijke opvattingen van de leerkracht, waar religieuze 
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waarheidsclaims en religieuze relativering mede van invloed zijn op de wijze waarop 
de religieuze ander wordt gezien.  
 
2.2.1. Constructies van diversiteit in Nederland 
De eerste paragraaf van dit deel gaat in op discoursen over religieuze en culturele 
diversiteit in de Nederlandse context. Daarbij wordt de Nederlandse samenleving 
beschreven in termen van sociaal-culturele processen als secularisatie en 
multiculturalisatie. Het eerste deel van de paragraaf (2.2.1.1.) richt zich daarbij op de 
samenleving als geheel, het tweede deel (2.2.1.2) beschrijft welke hoe deze 
maatschappelijke context een uitwerking vindt in het onderwijssysteem.  

 
2.2.1.1 Nederland als '(post-)seculiere' en 'multiculturele' samenleving 
De Nederlandse natie-staat laat zich typeren als een '(post-)seculiere' en 
'multiculturele' democratische staat, die onderdeel uitmaakt van de Europese Unie. 
Op deze kenmerken zal ik hier achtereenvolgens ingaan, gebruikmakend van veelal 
kwantitatief onderzoeksmateriaal.  
De percentages en aantallen die voorkomen in deze weergave van de Nederlandse 
context zijn zelf het resultaat van culturele constructies. In veel van het hieronder 
beschreven kwantitatief onderzoek zijn antwoordcategorieën voorgegeven. De 
resultaten van dit type onderzoek zijn zowel afhankelijk van de concepten die de 
onderzoeker heeft gekozen, als van de interpretaties die de respondenten maken van 
deze vraagstelling. Herformulering van de vraagstelling kan tot andere 
antwoordpercentages leiden (zie bijvoorbeeld het verschil in de mate waarin 
religiositeit voorkomt, afhankelijk van antwoordcategorieën, beschreven door De 
Graaf en Te Grotenhuis, 2005). De veranderlijkheid van definities zoals 'gelovig', 
'moslim' of 'allochtoon' leidt tot verschuivende aantallen en percentages. De gegeven 
aantallen dienen dus niet als 'objectieve' weergave te worden beschouwd, maar als 
beschrijving van de in Nederland gemaakte constructies van levensbeschouwelijke 
en etnisch-culturele diversiteit.  
 
Secularisatie 
Het eerste kenmerk dat ik behandel is secularisatie. ‘Secularisatie’ werd als begrip 
voor het eerst gebruikt door de socioloog Weber, maar Durkheim legde de basis voor 
de theoretische achtergrond ervan (W.H. Swatos, Encyclopedia of Religion and 
Society, 2001). Volgens de klassieke secularisatietheorie neemt de sociale betekenis 
van religie af naarmate de moderniteit vordert (Herbert, David, 2003; Van de Donk et 
al., 2006). Deze afname van het belang van religie is kenmerkend voor veel West-
Europese landen. Er is echter in het wetenschappelijk debat onenigheid over de 
universaliteit en onomkeerbaarheid van dit proces, en er is debat over de vraag wat, 
in een niet-geïnstitutionaliseerde context, als 'religie' moet worden gedefinieerd.  
Waar de secularisatiethese als universele trend wetenschappelijk wordt bekritiseerd 
(Herbert, 2003), lijkt deze voor de Nederlandse situatie over het algemeen wel van 
toepassing (De Graaf en Te Grotenhuis, 2005). Lichte toenames van evangelische en 
orthodox-calvinistische stromingen, die grotendeels verklaard worden door een 
hoger geboortecijfer onder deze groeperingen, wegen niet op tegen de algehele trend 
van afname van religiositeit. Het aantal orthodox gereformeerden wordt geschat op 
circa 220.000, en dat van evangelische en pinksterkerken op 148.000 (WRR, 2007:103). 
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Er zijn in daarnaast in Nederland in 2006 circa 850.000 moslims (CBS, 2007), hetgeen 
neerkomt op circa 8% van de totale bevolking. Daarvan is 38% van Turkse, 31% van 
Marokkaanse, en 26% van overige nietwesterse afkomst. Ongeveer 1% van de 
moslims is van Nederlandse afkomst. Voor de groep moslims in het algemeen is ook 
een trend van secularisatie vastgesteld (Phalet, 2004, SCP rapport). Andere religieuze 
groepen in Nederland, zoals hindoeïsme en boeddhisme, zijn kleiner. Er zijn circa 
170.000 Boeddhisten in Nederland, (Van de Donk: 134). Voor het aantal hindoes 
lopen de schattingen uiteen van circa 100.000 tot 215.000 hindoes. De uiteenlopende 
schatting wordt veroorzaakt doordat de cijfers van het CBS en die van de 
Hindoeraad niet overeenstemmen (idem: 128). Zowel voor hindoes als voor joden 
geldt dat men tot de gemeenschap wordt gerekend door geboorte, onafhankelijk of 
men gelooft. In het WRR rapport is voor joden in Nederland zowel het aantal 
beschreven dat volgens ‘halachisch criterium’ jood is, dat is circa 30.000, als het 
aantal joden dat behoort tot een ‘kerkgenootschap’ (sic), dat zijn er 9000 (idem: 132). 
"Halachisch' criterium wil zeggen: geboren uit een joodse moeder of toegetreden tot 
een orthodox-joodse gemeenschap (Van Solinge en De Vries (red.), 2001). 
Wanneer er onderzoek gedaan wordt naar 'geloof', 'God' of 'godsdienst' in 
Nederland, wordt daar in sommige gevallen 'christelijk geloof' mee bedoeld; 
bevolkingsgroepen, zoals moslims, worden dan van het onderzoek uitgesloten 
(bijvoorbeeld in het longitudinaal onderzoek 'God in Nederland' van Dekker en 
Bernts, 2007). Ander onderzoek richt zich niet op indelingen in denominaties en 
religies, maar meer op de aard van het geloof. Globaal kan worden opgemerkt dat 
over de afgelopen vijftig jaar in Nederland een duidelijke afname te zien is van 
geloof in God, geloof in Jezus als zoon van God, en geloof in een persoonlijke God 
(De Graaf en Te Grotenhuis, 2005). In een verkennend onderzoek, getiteld Geloven in 
het publieke domein van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) blijkt 
dat in het jaar 2000, 45 % van de bevolking ‘ja’ antwoordt op de vraag of men 
zichzelf tot een religieuze denominatie rekent. Slechts 35 % geeft aan lid van een 
religieuze of kerkelijke organisatie te zijn. Daarnaast blijft het percentage overtuigde 
atheïsten vrij laag (circa 10 procent).  
In een onderzoek van Motivaction naar levensbeschouwingen in Nederland werd de 
volgende indeling van de bevolking gemaakt: 
 

a. Niet-religieus, niet humanistisch (18%) 
b. Niet religieus, gematigd humanistisch (16%) 
c. Niet-religieus, humanistisch (12%) 
d. Ongebonden spiritueel (26%) 
e. Christenen (25%) 
f. Overige gebonden religieuzen (3%) 

  
(bron: Motivaction, in:  Van de Donk, 2007: 176)  
 
Deze indeling is gebaseerd op een grootschalig onderzoek waarbij mensen zichzelf 
konden indelen op basis van een aantal categorieën. De mate van 'humanisme' onder 
de niet-religieuzen werd bijvoorbeeld gemeten met behulp van een schaal voor de 
waarden gelijkwaardigheid, vrijheid, sociale rechtvaardigheid, ruimdenkendheid en 
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verantwoordelijkheid ('Humanisme op religieuze basis vormt de oplossing', 
Reformatorisch Dagblad 04.10.07).  
Opvallend is de discrepantie tussen het gevonden percentage moslims in Nederland 
volgens het CBS (8%) en het percentage overige gebonden religieuzen in het 
onderzoek van Motivaction (3%). Het is onduidelijk waar dit verschil aan kan 
worden toegeschreven, maar mogelijk speelt zelf-categorisatie een rol. Er zouden 
moslims kunnen zijn die zichzelf wel moslim, maar niet religieus noemen, omdat er 
een proces van etnificering van de religieuze identiteit onder moderne moslims in 
Europa plaatsvindt (Schulze, 2000: 274). Dat betekent dat veel migranten met een 
moslim-achtergrond zichzelf wel rekenen tot de groep 'moslims', die etnisch gezien 
anders is dan de dominante autochtone groep, zonder dat er bij hen sprake is van 
een islamitische geloofsovertuiging. 
Hoe mensen precies tot hun zelf-categorisatie komen blijft onduidelijk, maar wel kan 
met het onderzoek van Motivaction worden vastgesteld dat de grootste minderheid 
in Nederland op religieus gebied bestaat uit mensen die zich op verschillende 
manieren niet-religieus noemen (46%). Religiositeit is daarmee, hoe men dit ook wil 
definiëren, gemiddeld genomen beduidend minder dan 50 jaar geleden, hoewel er op 
het lokale niveau regio’s en stadswijken zijn waar religie voor de bewoners een groot 
belang heeft. Dit geldt bijvoorbeeld in de dorpen en steden van de zogenaamde 
‘Bible Belt’, en in stadswijken waar veel migranten wonen. Maar ook deze regio’s 
bevinden zich in  de bredere Nederlandse culturele en politieke context waarin 
religie een marginale rol speelt. Deze situatie kan, naar Habermas, ‘postseculier’ 
worden genoemd: de samenleving “stelt zich in op het voortbestaan van religieuze 
gemeenschappen in een zich voortdurend seculariserende samenleving” (van de 
Donk en Plum, in: Van de Donk, 2006: 35).   
Niet alleen de mate van religiositeit onder de Nederlandse bevolking is afgenomen 
in vergelijking met een halve eeuw geleden, ook de inhoud ervan is veranderd. De 
secularisatie heeft invloed gehad op de manier waarop mensen naar religie kijken 
(Van de Donk en Plum, in: Van de Donk (red.) 2007: 35). Zoals eerder werd betoogd 
door Baumann (1999) en door Bruner (1996), hebben religieuze discoursen en 
normen een relatie met de omringende cultuur. Sinds de Verlichting is religie 
bekritiseerd op verschillende onderdelen. Vanuit religieuze groeperingen en 
instituten heeft men vervolgens gereageerd op deze kritiek, eerst in theorie, op de 
universiteiten, daarna in de praktijk. Moderne ideologieën werden geïncorporeerd, 
met name in de vrijzinnige varianten van religie. De historisch-kritische methode van 
schriftlezing en feministische kritiek op religie als patriarchaal systeem veranderden 
de strekking van preken en kerkpraktijken. Als gevolg van de verlichtingskritiek op 
religie, en de toegenomen contacten met de religieuze ander, werden ook religieuze 
waarheidsclaims gerelativeerd (Van de Donk en Plum, in: Van de Donk, 2007: 41).  
De belangrijkste waarden in de Nederlandse samenleving werden getypeerd in het 
WRR onderzoek (Kronjee en Lampert, in: Van de Donk, 2007). Het heilige in een 
geseculariseerde samenleving concentreert zich volgens Luckmann (1967, in: Van de 
Donk, 2007: 33) rond het soevereine individu, en waarden van rationaliteit. Uit het 
onderzoeksrapport ‘Nederland deugt’ (Van den Oudenhoven en Blank, 2008) blijkt 
dat de waarde “respect voor de medemens” een wijd gedragen deugd is, die zowel 
onder autochtonen als allochtonen wordt genoemd.  
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Met dit laatste onderzoek zijn we aangekomen bij het tweede kenmerk van de 
Nederlandse samenleving, dat invloed heeft op de visies van leerkrachten op 
diversiteit: multiculturalisatie. 
 
Multiculturalisatie 
Het woord 'multicultureel' is ambivalent, omdat het zowel een actuele situatie kan 
aanduiden als een ideaal. Er is onenigheid over de vraag of Nederland wel of geen 
'multicultureel land' is. In deze dissertatie wordt de beschrijvende vorm gebruikt: 
een natie-staat is multicultureel als er zich inwoners van verschillende culturele 
achtergronden in bevinden. Andere auteurs stellen dat Nederland niet daadwerkelijk 
multicultureel is: autochtone en allochtone culturele hoofdstromen leven in 
machtspolitieke zin niet naast elkaar op voet van gelijkheid (Van der Werf, 1991: 47). 
In deze paragraaf ga ik in op betekenisgeving over de multiculturele samenleving en 
de consequenties voor betekenisgeving aan diversiteit.  
De voorstelling van Nederland als 'oorspronkelijk monocultureel' is een veel 
gehoord uitgangspunt, waarmee de aanwezigheid van niet-christelijke religies, en 
niet-etnische Nederlanders als 'nieuwe ontwikkeling' wordt geconstrueerd. Dit beeld 
komt men dikwijls in de eerste alinea's en inleidingen van 'diversiteitsstudies' tegen 
(Van der Werf, 1991: 17). In beschrijvingen van de komst van migranten wordt 
daarbij stilzwijgend uitgegaan van een monoculturele Nederlandse samenleving uit 
de jaren '50 van de vorige eeuw als 'neutrale beginsituatie'. Echter, de Tweede 
Wereldoorlog is zeer bepalend geweest voor de wijze waarop gevoelens van 
Nederlandse (nationale en religieuze) identiteit tot ontwikkeling zijn gekomen.  De 
etnische zuivering die in de oorlogsjaren daarvoor had plaatsgevonden, had zowel 
op het religieuze, etnische als politieke vlak de verhoudingen in Nederland 
gewijzigd. Een religieuze minderheid, de joodse, was vrijwel geheel verdwenen, 
andere bevolkingsgroepen, zoals zigeuners, waren in aantal gereduceerd. In 
psychologische zin had de Holocaust invloed op op de afname van het geloof in een 
rechtvaardige God, op het onstaan van cultuurrelativisme en kritiek op nationalisme 
en racisme. Ook in discussies en debatten over de multiculturele samenleving zijn de 
gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog, waaronder de jodenvervolging, nog 
steeds van invloed, zoals verderop in deze paragraaf zal worden toegelicht.  
Bij beschrijvingen van Nederland als 'multiculturele' samenleving wordt ook wel 
verwezen naar eerdere historische omstandigheden waarin sprake was van grote 
migratie naar Nederland, zoals de Gouden Eeuw, waarin etnische en culturele 
diversiteit in Nederland groter was (Lucassen en Penninx, 1985). Daarnaast wordt 
ook wel de geschiedenis van Nederland als betrokken bij slavernij en kolonialisme 
aangehaald. Het doel van deze beschrijvingen is het beeld van Nederland als 
monoculturele, mono-etnische en mono-religieuze natie te bekritiseren. Scheffer 
(2007) vindt dergelijke historische schetsen nutteloos, omdat zij geen oplossing 
bieden voor de daadwerkelijke gevoelens van angst en vervreemding die in 
stadswijken met een veranderende bevolkingsopbouw worden waargenomen. Waar 
Scheffer echter aan voorbijgaat, is dat de beeldvorming van 'wat Nederland was, is 
en zou moeten zijn' in etnische en religieuze zin, wel degelijk invloed heeft op de 
beleving van inwoners van Nederland. Een deel van de onvrede onder sommige 
'autochtonen' betreft immers het 'verkleuren' van een land dat als 'oorspronkelijk 
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monocultureel' wordt voorgesteld. Daarnaast is er een verband met gevoelens van 
vervreemding die eigen zijn aan de individualistische, seculiere samenleving.  
In de afgelopen 10 jaar is de ‘multiculturele samenleving’ in Nederland op de 
politieke agenda gezet, doorgaans als een ‘probleem’ (Hanson, 2002). Sinds het 
artikel Het multiculturele drama (Paul Scheffer, 2000) kwam er nationaal meer 
aandacht voor de toegenomen culturele diversiteit in Nederland, en de 
achtergestelde positie van 'allochtonen'. Aanvankelijk ging het in die discussie nog 
om cultuurverschillen en taalachterstanden, en de zorgelijke toename van sociaal-
economische verschillen en verschil in opleiding langs etnische lijnen. Wereldwijde 
en nationale politieke ontwikkelingen rond extremistische varianten van islam 
zorgden sinds 11 september 2001 voor een groeiende maatschappelijke onrust die 
zich met name richtte op de (vermeende) onverenigbaarheid van de islam met 
‘Nederlandse’ waarden en normen.  
In de media en politiek is sindsdien een toename van het belang van discussies over 
‘de islam’ waarneembaar, waarbij twee tegengestelde opvattingen domineren: één 
die 'de islam’ als bedreiging ziet voor de democratische rechtsstaat, en één die juist 
deze stigmatisering van moslims als bedreiging ziet. Opvallend is dat beide groepen 
beweren de waarden van de samenleving te verdedigen. Vergelijkingen met het 
nazisme en fascisme komen in de 'clash' tussen beide opvattingen regelmatig voor. 
De islam wordt in de ene visie omschreven als een gestigmatiseerde 
minderheidsgroepering, die net als  de joden in de jaren '30 van de twintigste eeuw, 
slachtoffer wordt van generaliserend zondebok-denken. Deze ontwikkeling is 
gevaarlijk, omdat deze kan leiden tot uitsluiting, discriminatie en uiteindelijk 
deportatie en genocide. In de constructie van islamcritici wordt daarentegen gebruik 
gemaakt van een gereïficeerd beeld van islam, waarbij verschillen tussen liberale en 
orthodoxe opvattingen worden genegeerd, en waarbij alle migranten uit 
moslimlanden worden getypeerd als exponenten van 'de islam'. 'De' islam is in deze 
visie per definitie totalitair, antisemitisch en in strijd met liberale waarden en (dus) 
met de Nederlandse cultuur. Ook in deze opvatting wordt een vergelijking gemaakt 
met nazisme en fascisme, maar dan andersom: de Koran wordt bijvoorbeeld door 
Wilders van de PVV gelijkgesteld aan Hitlers 'Mein Kampf' (De Bruijn, 2010). In 
beide constructies is sprake van stereotypering van 'de ander' tot vijand. Hierdoor 
verdwijnen morele dilemma's die samenhangen met het samenleven van diverse 
groeperingen, die alle aanspraak maken op rechten maar verschillende idealen 
nastreven, naar de achtergrond. In het 'multiculturele kamp', is bijvoorbeeld weinig 
antwoord op dilemma's rond tolerantie voor intolerantie: bijvoorbeeld 
homoseksuelen die zich plotseling opnieuw gestigmatiseerd zien worden, ditmaal 
door orthodoxe imams en macho (migranten) jongens. In het islamkritische kamp 
wordt daarentegen de toename van racistisch getinte geweldsdaden tegen moslims 
genegeerd.  
Paul Scheffer (2007) betoogt dat de problematisering van diversiteit een oorzaak 
heeft in psychische reacties op verandering. Zowel de migranten als de ‘autochtone’ 
bewoners van wijken moesten omgaan met de stress van een veranderde 
leefomgeving, waarin ze werden geconfronteerd met andere gebruiken en 
omgangsvormen. Beide groeperingen reageerden op deze verandering door 
conservatisme, door een terugtrekken in de eigen groep en in oude vertrouwde 
zekerheden, ongeacht of die nu religieus of juist seculier waren. Flexibiliteit, begrip 
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en nuanceringen namen af als gevolg van de toegenomen onzekerheid en gevoelens 
van onveiligheid op straat. Vooroordelen, intolerantie en discriminatie namen toe. 
Zo noemt één op de tien Nederlanders zichzelf racistisch, volgens een onderzoek van 
Motivaction (Algemeen Dagblad, 3 juni 2006). 
Waar Scheffer conservatisme ziet als een reactie op verandering, duidt Kennedy deze 
als de ontwikkeling van een negatief denkpatroon (Kennedy, 2006). Hij observeert 
een veranderend discours over diversiteit in Nederland, waarbij eerder verworven 
inzichten uit het verleden radicaal worden afgeschreven. Er is steeds sprake van een 
grote discourswisseling, waaraan vrijwel iedereen meedoet, als ware het een nieuw 
dogma. De nieuwste dogma's zijn, volgens Kennedy, het op een voetstuk plaatsen 
van de Nederlandse cultuur gecombineerd met angst voor islamitisch extremisme en 
morele waakzaamheid.  
De wijze waarop de termen 'íntegratie' en 'samenleving' worden gebruikt, leiden 
volgens Schinkel (2008) tot sociale problemen en niet tot oplossingen. Het 
'integratiedebat' heeft de consequentie dat groepen worden benoemd en vastgelegd. 
Dit betekent dat groepsverschillen worden uitvergroot en herbevestigd, in plaats van 
genuanceerd, stelt Schinkel. Gezien vanuit de sociale psychologie kunnen we hieraan 
toevoegen dat de fundamentele attributiefout een rol kan spelen in het beoordelen 
van gedrag van leden van de 'ingroup' en die van de 'outgroup'. Deze kan 
bijvoorbeeld worden aangetroffen in de verschillende 'beleving' van de moord op 
Pim Fortuyn respectievelijk Theo van Gogh. De moordenaar van Theo van Gogh is in 
een gedachtegang die zich laat leiden door de fundamentele attributiefout, een 
representant van de 'outgroup', waarmee het gewelddadige beeld van 'de islam' 
wordt bevestigd. De moordenaar van Fortuyn daarentegen (lid van de 'ingroup') 
gezien wordt als eenling, representant van een extremistische groep (outgroup) of 
zelfs uitvoerder van een geheim complot, zodat de geweldsdaad als uitzondering 
kan worden gezien en niet als representatief voor 'Nederlanders'.  
Naast zijn kritiek op het 'integratiedebat' hekelt Schinkel het woord 'samenleving', 
dat suggereert dat er één homogeen sociaal blok zou bestaan waar buitenstaanders 
(allochtonen) zich in dienen te voegen omdat ze zich anders 'buiten de samenleving' 
plaatsen. De definitiemacht van wel of niet 'binnen' zijn, ligt immers bij 'de 
samenleving' en niet bij de 'allochtoon'. Hoe deze zich ook aanpast, hij of zij kan altijd 
volgens andere criteria tot buitenstaander worden gedefinieerd. Schinkel pleit voor 
een herbezinning op het woord 'samenleving':  “Er is een open verzameling sociale 
relaties die juist niet bijeen gebundeld kunnen worden tot 'samenleving'[...] Want 
daarmee wordt samen-leven een gewelddadige activiteit, die bij voorbaat een 
scheiding trekt binnen het sociale leven" (Schinkel, 2008).  
Niet alleen in het maatschappelijk debat, maar ook in de 
maatschappijwetenschappen is er sprake van constructie van sociale categorieën. In 
veel onderzoek wordt gebruik wordt gemaakt van termen als ‘allochtoon versus 
autochtoon’. Formeel betekent het woord allochtoon ‘van andere bodem’ ofwel, in 
een ander land geboren. In het gangbare discours echter worden er niet-westerse 
allochtonen mee bedoeld, en ook hun in Nederland geboren kinderen. Onderzoekers 
en politici hebben de neiging om de groep niet-westerse allochtonen en hun 
nakomelingen apart te blijven benoemen vanwege hun etnische en culturele anders-
zijn. In officiële documenten spreekt men van ‘niet-westerse allochtonen’, met daarbij 
een uitleg wat er in de context van het onderzoek mee bedoeld wordt (Van der Werf, 
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1991). De kinderen van allochtonen die in Nederland zijn geboren, zijn meestal 
Nederlands staatsburger, en soms ook staatsburger van het land van hun ouders. 
Maar ook kinderen van allochtone ouders die maar één nationaliteit hebben, de 
Nederlandse, heten in statistieken en in de volksmond ‘allochtoon’, ´Marokkaan'  of 
´Turk'. Er is in officiële definities sprake van eerste, tweede en derde generatie 
‘allochtonen’. Op deze wijze blijft in het maatschappelijk discours onderscheid tussen 
‘wij en zij’ behouden. Echter, onderzoekers wijzen, vaker dan politici, op de 
onbruikbaarheid en beperktheid van deze categorieën. 
Hanson (2002) noemt twee discoursen om de multiculturele samenleving te 
beschrijven. In het eerste discours, dat zij de integratieve benadering noemt, hebben 
allochtonen een ‘achterstand’. De ideale Nederlandse samenleving wordt 
voorgesteld als homogeen, en er wordt uitgegaan van het bestaan van een collectieve 
Nederlandse cultuur. In dit discours worden reïficaties gemaakt van culturen, en 
culturele diversiteit wordt als problematisch voorgesteld. Volgens Hanson houdt dit 
discours de bestaande ongelijkheid in stand, doordat de verantwoordelijkheid voor 
het maatschappelijk succes  eenzijdig wordt neergelegd bij de culturele 
minderheden. Opheffing van de verschillen zou binnen dit discours automatisch 
leiden tot verminderde sociaal-economische achterstand van culturele minderheden. 
Factoren zoals discriminatie op de arbeidsmarkt worden in deze benadering niet 
meegenomen (Hanson, 2002: 23).  
Het tweede discours, de interactionele diversiteitsbenadering, biedt een meer 
dynamische visie op cultuur. Cultuur wordt gezien als iets dat steeds weer opnieuw 
wordt gecreëerd in interacties, door middel van onderhandeling. Deze benadering 
doet meer recht aan de werkelijkheid, betoogt Hanson, en bovendien is er geen 
onderliggend ideaal van homogenisering. Integratie is in dit discours een tweezijdig 
proces. Voor het onderwijs impliceert dit, dat kinderen van verschillende culturele en 
religieuze achtergronden de kans moeten krijgen om hun eigen culturele 
betekenissen in de klas in te brengen in de kennis die door de klas gezamenlijk 
geconstrueerd wordt. 
Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd, dat in het Nederlands 
maatschappelijk debat een slag woedt om de constructie van 'de ander'. Het contrast 
tussen 'ingroup' en 'outgroup' wordt sterk aangezet, en discriminatie op basis van 
religieuze en/ of etnische groepskenmerken neemt toe. Verschillen tussen de 
achtergronden van migranten met betrekking tot herkomstland, levensbeschouwing, 
leeftijd, gender, etniciteit, opleidingsniveau en reden van migratie (repartriëring, 
arbeid, huwelijk, politieke vlucht) dreigen in het 'geïslamiseerde' debat uit beeld te 
raken. Waar eerst nationaliteit een primaire bron van onderscheid was, is religie dat 
in toenemende mate. De term 'moslims' wordt bovendien in sommige gevallen 
gebruikt om etnische groepen aan te duiden, met als gevolg dat racisme 'verpakt 
wordt' als islamkritiek (Danen, juni 2009, in: NRC Handelsblad). Daarnaast is de 
constructie van Nederland als 'joods-christelijk' een etnificering: religieus gezien is 
Nederland 'seculier'. Nationaliteit, etniciteit en religie zijn in deze discussie dus met 
elkaar verstrengeld, bijvoorbeeld wanneer 'islam' en 'Nederland' als tegenpolen 
worden geconstrueerd.  
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2.2.1.2 Maatschappelijke context van religieuze diversiteit op scholen 
Vrijheid van onderwijs 
Hoewel Nederland één van de sterkst geseculariseerde landen van Europa is, en de 
vroegere verzuiling van het maatschappelijk leven vrijwel geheel is opgeheven, is het 
onderwijs wel ‘op religieuze basis’ georganiseerd. Over het gehele basisonderwijs in 
Nederland geldt dat 57 % van de basisscholen ‘christelijk’ is (Dijkstra en Miedema, 
2003:21). 
Zoals Bakker stelt in “De school als gemeenschap”,  is de levensbeschouwelijke 
identiteit van de school “geen toevalligheid, waar zo hier-en-daar eens sprake van is, 
maar heeft in de Nederlandse situatie een officiële status (onder meer geregeld in de 
Grondwet)” (Bakker, in: Hermans, 2003: 102). Ook de omgang met etnische en 
religieuze diversiteit op scholen beweegt zich binnen juridische kaders, die steeds 
opnieuw worden gedefinieerd.  
Nederland kenmerkt zich door een op verzuiling gebaseerde vrijheid van onderwijs. 
Volgens Artikel 23 van de Nederlandse Grondwet mogen burgers scholen oprichten 
op grond van pedagogische en/of religieuze principes, en zij kunnen daarbij 
aanspraak maken op financiering door de overheid. Daarnaast garandeert de 
overheid voldoende staatsonderwijs in de vorm van openbare scholen. Ouders 
kunnen kiezen naar welke school zij hun kinderen sturen, al kunnen scholen 
leerlingen weigeren op grond van religieuze achtergrond en /of praxis van de 
ouders, wanneer deze niet aansluit bij die van de school. Hoewel dit laatste 
selectiecriterium niet in alle gevallen wordt toegepast, en veel scholen een open 
aannamebeleid hebben ten aanzien van de religieuze achtergronden van leerlingen, 
is het aannamebeleid van leerkrachten vaak nog wel gericht op leerkrachten die de 
religieuze identiteit van de school onderschrijven (Vermeulen, in: Wolf, Macedo,et 
al., eds, 2004).  
De staat bepaalt op basis van wetgeving welke private scholen wel en welke niet in 
aanmerking komen voor staatsfinanciering. Daarbij wordt uitgegaan van de vraag of 
de school voldoende eigenheid heeft, of de school gekwalificeerd personeel heeft, en 
of er voldoende kinderen gebruik zullen maken van  de  school. Deze vragen staan 
open voor discussie en interpretatie, en dus kan het antwoord veranderen. Zo 
oordeelde de Raad van State in 1992 nog dat de evangelische beweging in het 
protestants-christendom geen aparte denominatie was. Echter, deze visie werd 
herzien in 1998, waarna het mogelijk werd om scholen op evangelische grondslag te 
stichten, waarbij op staatsfinanciering aanspraak kon worden gemaakt. (Vermeulen, 
in: Wolf, Macedo et al, eds.,  2004: 40)  
De protestants-christelijke scholen zijn onderling gedifferentiëerd: de christelijke 
identiteit wordt per school vormgegeven (Miedema, 1997; De Wolff, 2001; Bakker en 
Rigg, 2004). Dit uit zich, onder andere, in de mate waarin anders-gelovige of niet-
gelovige leerlingen op de school worden toegelaten. In het WRR- rapport “Geloven in 
het publieke domein” beschrijven Kennedy en Valenta de huidige politieke spanning 
rond artikel 23 van de Nederlandse grondwet (Kennedy en Valenta, in: Van de Donk, 
e.a, red., 2006: 337-365). Uit hoofde van artikel 23 moest, volgens de auteurs, de staat 
op afstand houden en het onderwijs teruggeven aan de ouders. De Nederlandse staat 
is enerzijds terughoudend, anderzijds is er ook inspectie van het onderwijs. Deze 
observatie sluit aan bij wat Vermeulen schrijft, namelijk dat de vrijheid van 



 55 

onderwijs in Nederland relatief is, omdat er aan allerlei voorwaarden moet worden 
voldaan die de staat aan het onderwijs stelt (Vermeulen, in: Wolf en Macedo, 2004).  
Het is volgens de auteurs belangrijk om te onderkennen dat de discussie over artikel 
23  niet alleen een discussie is over de relaties tussen kerk en staat, maar dat deze 
sterk vermengd is met de vraag hoe de Nederlandse identiteit via het onderwijs kan 
worden overgebracht, gegeven de toegenomen etnische en religieuze diversiteit en 
de interacties tussen Westerse en niet-westerse culturele groeperingen en hun 
instanties (Kennedy en Valenta, 2006,  in: Van de Donk e.a, red, WRR rapport: 339). 
Dat betekent dat de discussie over artikel 23 een onderdeel is van het bredere 
integratiedebat, en daarmee van de discussie over de Nederlandse identiteit, 
ongeacht of men deze opvat als concept’ of als ‘proces’ (zie Hoofdstuk 1: Inleiding, 
paragraaf 4). 
Volgens Kennedy en Valenta vinden critici van het systeem dat de staat te toegeeflijk 
is geweest aan confessionelen, en onvoldoende waarborg biedt aan alle Nederlandse 
kinderen om zichzelf eventueel te kunnen bevrijden van ‘onvrije’ religieuze tradities, 
die worden gezien als ouderwets, onderdrukkend en discriminerend.  Deze critici 
willen dat (met name islamitisch) onderwijs niet langer door de overheid 
gefinancierd wordt. Minder éénduidig denkt men over het algemene recht om privé-
scholen op te richten. Dit recht is lastiger in te perken omdat het wordt gegarandeerd 
in het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (Kennedy en Valenta, 2006, in: 
van der Donk e.a, red, WRR rapport: 339).  
Kennedy en Valenta betogen dat Nederland zich kenmerkt door ‘extensive 
involvement of the state’ met religie, omdat er een faciliterend model wordt 
gehanteerd.  De staat garandeert daarbij godsdienstvrijheid en geeft religieuze 
organisaties ruimte om zich te manifesteren, zonder daarbij de ene religie ten 
opzichte van de andere te bevoordelen. Deze interpretatie van scheiding tussen kerk 
en staat heeft de vormgeving en machtspositie van religieuze organisaties, zoals 
scholen, beïnvloed. De godsdienstige organisaties zijn daardoor allesbehalve 
staatsonafhankelijk geworden, stellen de auteurs:  “Rather, in lending its aid, and 
through the interrelationship of Dutch elites, the state has in effect helped define 
religious subcultures, who have understood their collective identities in ways that 
would be considerably different if they did not receive support from, and were less 
directly supervised by, the state. In other words, the state has played a considerable 
role in determining the way in which religious groups – including religiously 
affiliated schools- can both effectively and legitimately participate in public life” 
(idem: 340). 
Volgens de auteurs heeft het verzwakte verzuilde systeem dat in de scholen 
vertegenwoordigd is, kunnen overleven door een meer ‘inclusieve’ strategie te 
hanteren. Door anders- en niet-gelovigen toe te laten werd het probleem van 
representativiteit omzeild, en de oude machtsstructuren konden gehandhaafd blijven 
(idem: 341). In deze visie is de inclusie van de religieuze en etnische ander in 
christelijke scholen dus geen ideologische, maar een strategische keuze. 
 
Juridische aspecten 
Artikel 23 staat echter niet op zichzelf, het verhoudt zich tot andere wetsartikelen en 
Europese verdragen die bepalen hoe burgers en instellingen zich dienen te gedragen 
ten aanzien van elkaar en elkaars religieuze verschillen. Uitspraken van de 
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Commissie Gelijke Behandeling geven een beeld van de juridische conflicten die 
kunnen voortkomen uit de rechtsaanspraken die scholen en ouders doen met 
betrekking tot religieuze vrijheid en onderwijsvrijheid. De uitspraken baseren zich 
doorgaans op de Algemene Wet Gelijke Behandeling. In deze wet zijn 
uitzonderingen gemaakt ten bate van de godsdienstvrijheid; zo zijn 
rechtsverhoudingen binnen kerkelijke genootschappen uitgesloten van een oordeel 
(vrouwen kunnen niet via de AWGB eisen dat ze priester mogen worden). Andere 
uitzonderingen worden gemaakt voor instellingen op levensbeschouwelijke of 
godsdienstige grondslag, zoals scholen (Visser, 2007). 
Een christelijke school die, zich beroepend op de christelijke identiteit, weigerde een 
homoseksuele leerkracht aan te stellen, werd door de Commissie Gelijke 
Behandeling in het ongelijk gesteld (CGB, oordeel 2007-100, dossiernummer 2007-
0108). In een ander geval werd een leerling geweigerd door een reformatorische 
school omdat diens ouders een internetverbinding hadden zonder filter voor 
onwelgevallige websites. Bovendien bleek dat de zus van de leerling wel eens een 
broek droeg, terwijl het dragen van broeken door vrouwen op de betreffende school 
verboden was. Doordat de school kon beargumenteren dat dit beleid consequent 
werd toegepast, kreeg het schoolbestuur gelijk en kon de leerling toegang tot de 
school worden geweigerd (NRC Handelsblad, 22 juli 2006). 
In 2003 werd een casus behandeld van een christelijke scholengemeenschap in Ede, 
die een quotum had ingesteld van 15% voor kinderen met een onvoldoende 
beheersing van het Nederlands (Trouw, 2 maart 2002; De Gelderlander, 19 juni 2005;  
Trouw, 12 januari 2007). Het eerste criterium, taalvaardigheid, hield in het oordeel 
geen stand omdat de scholen onvoldoende hadden beargumenteerd waar zij hun 
keuze voor 15% op baseerden. De scholengemeenschap betoogde ook dat de 
identiteit van de school bedreigd wordt als het meer dan 15% allochtone leerlingen 
per groep krijgt.  Na een toetsing van de casus door de Commissie Gelijke 
Behandeling werd de werkwijze van de school beoordeeld als “ongeoorloofd 
onderscheid op basis van ras”.  
Een school die wel in het gelijk gesteld werd door de Commissie, is een katholieke 
school in Utrecht die het niet toestond dat meisjes hoofddoeken zouden dragen op 
school. (De Volkskrant, 7 augustus 2003) De school kon succesvol beargumenteren 
dat het dragen van hoofddoeken gelijk stond aan het uitdragen van een niet-
katholiek of niet-christelijk geloof. Doordat de school een duidelijke katholieke 
identiteit had, met verplichte vieringen en een eigen pastoor, vond de commissie dat 
de school de katholieke signatuur voldoende had vastgelegd om op de 
uitzonderingspositie aanspraak te maken (Advies Commissie Gelijke Behandeling 
inzake “Gezichtssluiers en hoofddoeken op scholen” 16/04/2003). 
Opvallend in deze uitspraak is dat de commissie de rigide opvatting over katholieke 
versus niet-katholieke kleding overnam, zonder culturele verscheidenheid en 
historische achtergronden in ogenschouw te nemen. In de oosters-orthodoxe kerk is 
het immers onder christenen gebruikelijk dat de vrouwen tijdens de kerkdienst hun 
hoofd bedekken, nonnen dragen vaak een hoofdbedekking, en ook  de Maagd Maria 
wordt meestal met een hoofddoek afgebeeld. De betekenis van de hoofddoek is 
cultureel bepaald en is aan verandering onderhevig (Lutz, Helma, in: Wekker en 
Braidotti, 1996), maar de uitspraak van de commissie bevestigt de huidige 
betekenisgeving waarbij de hoofddoek als uiting van een niet-christelijk geloof wordt 
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gezien. Dat betekent dat de veranderlijke culturele context invloed uitoefent op de 
jurisprudentie, in dit geval met betrekking tot hoofddoeken op scholen, en dat heeft 
gevolgen voor het schoolbeleid en de regelgeving waarbinnen leerkrachten hun werk 
doen.  
 
Segregatie versus integratie 
De vrijheid van onderwijs is bedoeld om ouders de keuze te laten voor een school 
van hun voorkeur. Dit roept de vraag op of het systeem in de huidige 
geseculariseerde context nog wel voldoet. Voor het basisonderwijs sprak in 1991 41% 
van de ouders voorkeur uit voor een confessionele school (Dijkstra en Miedema, 
2003: 13). Dit cijfer suggereert echter dat de aansluiting tussen vraag en aanbod van 
confessioneel onderwijs niet optimaal is, aangezien 60% van het onderwijs 
confessioneel is. Dit vermoeden komt overeen met het in Dijkstra en Miedema 
genoemde percentage van 20% van de ouders, wier voorkeur voor een bepaalde 
school of schooldenominatie - om allerlei redenen - niet kon worden gehonoreerd 
(Dijkstra en Miedema, 2003: 70).  
Een duidelijker aanwijzing is echter dat de religieuze identiteit van de school voor 
veel ouders minder belangrijk is dan andere kenmerken van de school. De ouders 
lijken niet primair te kiezen op basis van de confessionele identiteit van de school. 
Een derde deel van de ouders blijkt niet dezelfde levensbeschouwing te hebben als 
die, welke de school uitdraagt. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat, waar 37% van de 
ouders het belangrijk vindt dat de richting van de school aansluit bij de eigen 
levensbeschouwing, een veel groter aandeel van de ouders (63%) aangeeft bewust te 
kiezen voor protestants-christelijk onderwijs, ongeacht of ze zelf protestants-
christelijk zijn (idem). In hun overwegingen voor een schoolkeuze noemen ouders 
goede sfeer op de school, goede aansluiting bij vervolgonderwijs en het aanleren van 
sociale vaardigheden als de drie belangrijkste. Het aansluiten bij het eigen geloof, of 
bij de eigen levensbeschouwing behoort bij de drie minst belangrijke afwegingen 
(SCP-steekproef, 1992, in: Dijkstra en Miedema, 2003: 70).  
Waarom kiezen dan zoveel ouders voor een bijzondere, christelijke school? Het blijkt 
dat bijzondere en openbare scholen niet zozeer van elkaar verschillen in de morele 
dimensie, maar wel in de cognitieve. Een veel gehoorde verklaring voor het 
voortbestaan van godsdienstige scholen nadat de verzuiling als indeling van de 
maatschappij heeft afgedaan, is de gemiddelde grotere onderwijskundige effectiviteit 
van deze scholen. Met andere woorden, christelijke scholen hebben gemiddeld betere 
eindresultaten, en leveren meer kinderen af die naar een hoger vervolgonderwijs 
kunnen (zie ook, voor een discussie van dit verschijnsel in breder Europees verband: 
Dronkers, in: Macedo en Wolf, 2004: 287-308).  
Volgens veel onderzoek is dat niet zozeer een gevolg van de wijze waarop scholen 
lesgeven, als wel van voorselectie die plaatsvindt op grond van ouderlijke sociaal-
economische klasse. Dijkstra en Miedema (2003: 12) benadrukken ook dit sociaal-
economisch aspect van het keuzeproces van ouders. Zij citeren hier Vogels (2002), die 
laat zien dat ouders met een lage opleiding zijn oververtegenwoordigd in het 
openbaar onderwijs.  
Kinderen uit migrantengroepen zijn naar verhouding wat sterker aanwezig in het 
openbaar onderwijs. Het Rooms-Katholiek en het protestants-christelijk onderwijs 
hebben percentages migrantenkinderen rond het landelijk gemiddelde. Op 
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reformatorische en gereformeerde scholen komen migrantenkinderen nauwelijks 
voor. Ook zijn deze kinderen zeldzamer in het algemeen-bijzonder onderwijs vanuit 
een  pedagogisch principe, zoals Montessori, Jenaplan, of antroposofisch onderwijs 
(Vrije school).  
Dijkstra en Miedema geven met betrekking tot verdeling over de verschillende 
denominaties, de volgende percentages, gebaseerd op een publicatie van de 
Onderwijsraad uit 2002. Zij schrijven: “[…] rond eind 2001 ligt het (landelijke) 
percentage allochtone leerlingen in het bijzonder onderwijs op 10% en heeft 19% van 
de kinderen in het openbaar onderwijs een allochtone achtergrond” (Dijkstra en 
Miedema, 2003: 12).  Voor autochtone,  (‘Nederlandse’) laag opgeleide ouders ligt de 
verdeling dichter bij elkaar: waar in het openbaar onderwijs 32% van de leerlingen 
een autochtone achterstandsleerling is, geldt dat voor 29% van de leerlingen in het 
protestants-christelijk onderwijs.     
Daarnaast zijn er aanwijzingen dat bijzondere scholen een financieel gunstiger 
positie hebben ten opzichte van openbare scholen: zij kunnen extra gelden 
ontvangen van ouders en van religieuze instellingen, en zij zijn niet afhankelijk van 
overheidsdiensten, bijvoorbeeld voor het laten uitvoeren van verbouwingen. Verder 
dragen kleinere klassen van bijzondere scholen mogelijk bij aan de gemiddeld betere 
resultaten (Macedo & Wolf, 2004: 287-308). 
De beschrijving in de voorgaande alinea's geeft een algemeen beeld; per protestants-
christelijke school kunnen de omstandigheden verschillen. Afhankelijk van waar de 
school staat (in een stad, een dorp, op het platteland), en de wijk waarin de school 
staat, kan het percentage kinderen met een andere dan christelijke achtergrond, en 
ook het percentage kinderen van verschillende etnische achtergrond, variëren. Ook 
het aandeel van kinderen uit een hoog of laag sociaal- economisch milieu kan 
verschillen per school. Wel maakt deze samenstelling deel uit van de dynamiek die 
de (bredere) identiteit van de school creëert. Tegelijkertijd is de ‘identiteit’ van de 
school een uithangbord, een imago, waarmee ouders de keuze voor een bepaalde 
school bepalen.  
In dit opzicht heeft identiteit een consequentie voor de mate van (religieuze, en ook 
vaak etnische) diversiteit van een school. Dit blijkt ook uit een studie van Karsten e.a. 
(2002) die stellen dat “etnische segregatie in het basisonderwijs een gevolg is van een 
combinatie van demografische factoren, waaronder woonsegregatie, 
schoolkeuzegedrag van ouders en profileringsgedrag van scholen“ (Karsten, 
Roeleveld, Ledoux  e.a., 2002, geciteerd in Dijkstra en Miedema, 2003). 
De scholen wordt hier dus een actieve rol toebedeeld bij het ontstaan van etnische 
segregatie. De profilering van scholen (door Miedema in 1997 beschreven als open 
versus gesloten, of exclusivistisch versus inclusivistisch en pluralistisch) heeft 
daarmee gevolgen voor het al dan niet zich voordoen van witte vlucht en 
‘verzwarting” van scholen. Deze profilering vindt plaats tegen de achtergrond van 
artikel 23 van de Nederlandse Grondwet.  
Het onderwijssysteem van bijzondere en openbare scholen, die in Nederland beide 
aanspraak kunnen maken op overheidssteun, is geen neutraal gegeven, zoals blijkt 
uit de voorafgaande uiteenzetting. Secularisatie en de toegenomen religieuze 
pluriformiteit in de samenleving leiden tot discussies over de houdbaarheid van het 
systeem. Met name de mogelijkheid dat scholen religieuze, etnische en sociaal-
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economische segregatie in stand houden of zelfs veroorzaken, wordt door velen als 
onwenselijk gezien.  
Het vraagstuk van de plaats van religie in het onderwijs, en de gewenste omgang 
met religieuze en etnische diversiteit binnen scholen, wordt ook op Europees niveau 
gevoerd. Het boek “In Good Faith: schools, religions and public funding” (Marie-Parker-
Jenkins e.a, 2005) gaat in op het publieke debat hierover in het Verenigd Koninkrijk. 
In het achtste hoofdstuk, getiteld “Social justice or social devision?”, wordt 
besproken of het bestaan van religieuze scholen leidt tot meer rechtvaardigheid of tot 
meer sociale scheidslijnen. Uit deze door de auteurs gekozen tweedeling kan worden 
opgemaakt dat hun achterliggende vooronderstelling is dat sociale scheidslijnen en 
segregatie leiden tot onrechtvaardigheid.  
Uit voorbeelden die de auteurs noemen blijkt dat faith-based schools niet per definitie 
negatief staan tegenover religieuze anderen. Integendeel, veel mono-religieuze, 
mono-etnische scholen ervaren diversiteit als een positief gegeven en zij zoeken 
bewust contact met scholen die een andere etnische en religieuze 
leerlingsamenstelling hebben. Ook in Nederland wordt dit soort 
uitwisselingsinitiatieven genomen (Thijs en Berles, 2008: 68).  
In het hoofdstuk van Marie-Parker Jenkins wordt ingegaan op het belang van het 
kind. Het is immers weliswaar een wens van ouders om hun kind op een Faith-based 
school te kunnen plaatsen, maar hoe verhouden zich de rechten van kinderen en die 
van ouders tot elkaar, als het gaat om de keuze van de school? De auteurs stellen dat 
ouders en kinderen tegenstrijdige belangen kunnen hebben: 
 “Without openness and dialogue, fears that faith-based schools will indoctrinate 
pupils, forcing them into a religious ‘straight-jacket’ (Hare, 1992), restrict children’s 
rights (Humanist Philosophers Group 2001) or ‘normalize traditional gender roles” 
(Bhatti, 1999) will remain unaddressed” (idem:187). 
Om deze maatschappelijke consequenties van het systeem het hoofd te kunnen 
bieden, pleiten de auteurs voor een herdefiniëring van het concept ‘gelijke kansen’, 
waarbij men zich meer bewust moet zijn van de onderlinge overlap tussen concepten 
als ‘ras’, etniciteit, religie en gender. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor 
de manier waarop identiteiten worden geconstrueerd, zowel op het individuele 
niveau als op dat van groepen. Hoe deze identiteitsconstructies vervolgens gedrag 
en attitudes ten aanzien van eerlijkheid en rechtvaardigheid, en de rol van de staat 
beïnvloeden, verdient een scherpe analyse (idem:188). 
Ik sluit me aan bij deze conclusie. De formulering van christelijke identiteit in de 
schoolgids heeft per school immers consequenties voor de omgang met diversiteit. 
Een open aannamebeleid heeft een andere leerling-samenstelling tot gevolg dan een 
gesloten aannamebeleid. Vieringen en rituelen die verplicht, vrijwillig of juist in het 
geheel niet gevierd worden, zijn een uitdrukking van de wijze waarop de school haar 
identiteit vormgeeft en de plaats die de ‘ander’ daarbinnen kan innemen. 
Met de beschrijving van dit laatste kenmerk van Nederland op het gebied van 
religieuze diversiteit, is meteen een brug geslagen naar het tweede culturele domein 
van invloed op de percepties van leerkrachten. Vanuit het bredere domein van de 
samenleving, wordt nu ingegaan op het smallere domein van de onderwijscontext, 
en de wijze waarop er in het onderwijs over (levensbeschouwelijke) diversiteit wordt 
gesproken.   
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2.2.2. Constructies van diversiteit in het onderwijs  
 
2.2.2.1 Discoursen over religieuze en etnische diversiteit in het onderwijs 
In het onderwijs is culturele en etnische diversiteit in de afgelopen tien jaar een 
belangrijk thema geworden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een verkennende 
literatuurstudie van het SLO, getiteld  “Omgaan met culturele diversiteit in het 
onderwijs” (Thijs en Berlet, SLO, mei 2008). Uit de studie blijkt dat er in toenemende 
mate aandacht is voor sociale integratie en actief burgerschap. De nadruk wordt 
daarbij gelegd op de sociaaleconomische positie van kinderen, en het culturele aspect 
van diversiteit verdwijnt meer naar de achtergrond. Ten aanzien van omgaan met 
leerlingdiversiteit merken de auteurs op, dat er weinig planmatige aanpak is, en dat 
er veel wordt geïmproviseerd. 
Het onderzoek “Diversiteit in de klas”  (Renkema, Olde Monnikhof et al., ITS, 
Nijmegen, 2000) beschrijft hoe docenten in het voortgezet onderwijs diversiteit van 
leerlingen op het gebied van sekse, sociaaleconomische status en etniciteit ervaren. 
De factor religie werd niet apart in het onderzoek meegenomen, maar deze kwam 
wel terug in sommige antwoorden die met 'leren' en 'gedrag' te maken hadden (idem: 
28). In de interviews merkten de onderzoeksters, “dat veel docenten grote weerstand 
hadden tegen het benoemen van verschillen op deze drie gebieden, vooral etniciteit 
bleek zeer gevoelig te liggen.” (idem:  6).  
Later in het onderzoek concluderen zij: “evenals uit ander onderzoek blijkt dat 
docenten differentiëren over het algemeen moeilijk vinden. Daarbij komt uit dit 
onderzoek naar voren dat zij in veel gevallen differentiatie naar groepskenmerken 
niet wenselijk vinden” (idem: 35). 
De onderzoeksters betogen dat de wens van leerkrachten om niet te stereotyperen 
lovenswaardig is, maar dat het ontkennen van verschillen kan leiden tot 
(onbedoelde) discriminatie, met name als men zich onbewust is van verschillen die 
door groepskenmerken worden veroorzaakt. Bovendien is de wijze waarop docenten 
hun leerlingen benaderen in tegenspraak met het landelijk beleid, waarin bewust 
omgaan met diversiteit juist wordt voorgeschreven (idem: 37). 
Opmerkelijk is in dit onderzoek, dat de docenten aangeven makkelijker om te 
kunnen gaan met leerlingen uit hun eigen groep, met name op de gebieden SES 
(sociaaleconomische status) en sekse. Omdat er maar één docent van niet-
Nederlandse etnische origine werd geïnterviewd, kon er over het effect van etniciteit 
geen uitspraak worden gedaan (idem:35). Dit onderzoek roept de vraag op, wat het 
effect is van het ontbreken van etnische diversiteit in het lerarencorps op de sociale 
interacties tussen docenten en leerlingen van verschillende culturele achtergronden. 
Terwijl het onderzoek van Renkema c.s. ingaat op de beleving van docenten, zonder 
expliciet te beschrijven welke vaardigheden de leerkrachten zouden moeten hebben, 
zijn er ook onderzoeken die daar wel op in gaan. “Omgaan met verschillen” is de titel 
van een onderzoek dat SCO in samenwerking met het Kohnstamm instituut 
uitvoerde in 2002, onder leerkrachten op de basisschool. De vraagstelling van het 
onderzoek was welke competenties leerkrachten en schooleiders op de basisschool 
nodig hebben om met verschillen tussen leerlingen om te gaan (Derriks, Ledoux cs. 
2001: 180). Zij deden zowel literatuuronderzoek naar competenties, als empirisch 
onderzoek onder schoolleiders en leerkrachten. Hoewel sommige vaardigheden 
voorwaarde zijn voor alle vormen van onderwijs, zijn er meer specifieke 
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vaardigheden nodig voor het adequaat omgaan met verschillen tussen leerlingen, 
betogen de onderzoekers. Het vergt een andere manier van lesgeven, andere 
attitudes en ook intellectuele vaardigheden (idem). 
Volgens de onderzochte schoolleiders hebben hun teams niet altijd een goed niveau 
bij deze algemene competenties; waar 75% van de teams een veilig leerklimaat kan 
creëren en 68% in staat is tot echt contact met leerlingen, is slechts 38% in staat tot 
reflectie op het eigen gedrag, en 32% heeft instructievaardigheden die aansluiten bij 
specifieke methodes (idem:181). Dat betekent dat niet alle competenties bij 
leerkrachten voldoende ontwikkeld zijn - met name die competenties die nodig 
zouden zijn voor het omgaan met diversiteit in de klas, lijken minder aanwezig. 
Leerkrachten en schoolleiders blijken veel cursussen te volgen op het gebied van 
klassenmanagement, omgaan met cognitieve verschillen of sociaal-emotionele 
verschillen. Opvallend is dat op slechts een minderheid van de scholen bijscholing is 
gevolgd voor NT2 (Nederlands als Tweede taal). Ook deskundigheidsbevordering 
voor interculturele communicatie vond slechts op 18% van de scholen plaats (idem: 
208).   
In een onderzoek naar hoe er op (voormalige) kleuterscholen werd omgegaan met 
culturele diversiteit, beschreef Pels (Pels, 1992) twee casus-kleuterscholen die elk een 
eigen invalshoek hadden. Pels combineerde interviews met kleuterleidsters en 
ouders met observaties in de kleuterklas. Uit haar onderzoek concludeerde zij, dat er 
een deficiet- en een differentie-paradigma is, om met cultuurverschil om te gaan. De 
ene kleuterschool zag Marokkaanse kleuters als kinderen met een sociaal-culturele 
achterstand ('deficiet'), en Marokkaanse kleuters werden aangespoord om zo snel 
mogelijk hun vreemde gewoontes van thuis los te laten. De andere school zag de 
culturele verscheidenheid als iets waar kinderen van kunnen leren, en spoorde de 
kinderen juist aan om veel over ‘hun cultuur’ te vertellen en culturele items mee te 
nemen voor een kringgesprek. Naar de mening van Pels verdient een 
differentieparadigma de voorkeur, omdat kinderen daarmee een minder grote kloof 
ervaren tussen thuis en school. 
Volgens de pedagoog Meijer echter doen beide benaderingen kinderen tekort. Zij 
stelt: “Het kind, de leerling - uit welke culturele of religieuze groep ook afkomstig - 
dient als subject te worden aangesproken op zijn mogelijkheid tot leren. Dat is iets 
anders dan een kind aan te spreken als christen of moslim, als jongen of als meisje, 
als Marokkaan of als Turk – die ‘dus’ dit of dat moet weten, of zelfs, zus en zo moet 
denken, voelen, geloven en handelen. Ieder, wat ook zijn culturele achtergrond is, 
hoort in het onderwijs-leerproces op zijn menselijke mogelijkheden te worden 
aangesproken” (Meijer, 1992:101). 
Het academisch debat over hoe er op scholen met verschillen in moedertaal en 
Nederlandse taalvaardigheid moet worden omgegaan, kent een sterke ideologische 
inslag. Dit komt doordat differentie- en deficiet paradigma’s, evenals bij 
cultuurverschillen, uitgangspunten zijn van het academische debat. Uit de 
tegenstrijdige pleidooien van de onderzoekers (in: Extra en De Ruijter, 2002)  wordt 
duidelijk dat ‘good practice’ bij het omgaan met taalverschillen, sterk bepaald wordt 
door het paradigma van waaruit de onderzoeker spreekt. Leerkrachten moeten zich 
positioneren in het krachtenveld tussen de (idealistische) positie om taalverschillen 
als gelijkwaardig te zien, en de eis vanuit de samenleving om kinderen vooral 
competent te maken in de status gevende, dominante Nederlandse taal van de 
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middenklasse. Beide strategieën hebben nadelen: de leerlinggerichte houding met 
respect voor de thuistaal leidt tot achterstanden volgens de dominante norm, en de 
leerstofgerichte houding legitimeert en reproduceert de machtsverhouding tussen 
kinderen die het Standaard-Nederlands spreken, en kinderen die allochtone talen of 
dialecten als eerste taal hebben.  
De achterliggende doelen en attitudes die er in het onderwijs spelen ten aanzien van 
diversiteit, worden  niet altijd expliciet gemaakt. De attitude van de leerkracht kan 
een belangrijke rol spelen bij het slagen of mislukken van sociale interactie met 
leerlingen en/of hun ouders. Uit een onderzoek naar de invloed van negatieve 
beeldvorming op de contacten met allochtone ouders op zwarte basisscholen 
concluderen de auteurs De Ruijter, De Graaf en Maier: “De lage verwachtingen die 
leerkrachten hebben van allochtone ouders en de beperkte meerwaarde die door 
leerkrachten wordt toegeschreven aan contact met de ouders, belemmeren het 
succes” (De Ruijter, De Graaf en Maier, in: Migrantenstudies, 2006-3: 116-132). 
Contacten met ouders blijken te mislukken, mede door de negatieve vooringenomen 
attitude van schoolleiders en leerkrachten ten aanzien van allochtone ouders.  
De conclusie van een onderzoek naar omgang met anderstalige leerlingen in de 
Verenigde Staten was dat de leerkrachten een gebrek aan training en adequate 
informatie over taalverwerving en interculturele communicatie hadden. Daardoor 
lieten zij zich bij hun beoordeling van anderstalige leerlingen leiden door stereotypen 
en negatieve attitudes uit de bredere samenleving. Dit resulteerde in een 
verslechterde leersituatie en leefsituatie voor leerlingen die ook al in andere 
opzichten kampen met achterstanden (Walkers, Shafer en Iliams, 2004). 
Antonet Warger onderzocht in de Nederlandse context drie mogelijke attitudes die 
leerkrachten hebben bij het omgaan met diversiteit van leerlingen. Het doel van het 
onderzoek was, te weten te komen of leerkrachtattitudes een rol spelen bij het 
ontstaan van leerachterstanden van allochtone leerlingen. In het onderwijs kunnen, 
volgens Warger, drie discoursen worden onderscheiden bij het omgaan met 
diversiteit (Warger, 2005:15). Het eerste discours is een etnocentrisch discours, 
waarbij wordt uitgegaan van een deficitparadigma ten aanzien van culturele 
verschillen. Er is sprake van een klassiek outgroup stereotype in dit discours: andere 
culturen zijn inferieur. Er wordt een hiërarchische evaluatie gegeven van 
cultuurverschillen. In dit discours geldt het deficiet van leerlingen (achterstanden als 
gevolg van een inferieure culturele achtergrond) als probleem, compensatie geldt als 
middel en de handhaving van de status quo (de dominantie van de monocultuur) als 
doel. 
In het tweede, interculturele discours wordt uitgegaan van respect en tolerantie. 
Cultuur- en taalverschil wordt als probleem gezien, het bewustzijn van en de 
reflectie op verschillen als oplossing, en empathie en ondersteuning zijn daartoe het 
middel. 
Tenslotte is er het antiracistische discours. Leerkrachten met deze attitude proberen 
zoveel mogelijk attributiefouten te voorkomen – zij willen niet uitgaan van negatieve 
stereotypen. In dit perspectief zijn ongelijke kansen het probleem, empowerment is de 
oplossing, en structurele verandering van interacties in het onderwijs zijn het middel.  
Warger merkt op, dat het onderwijssysteem waarbinnen de leerkracht opereert, de 
basis kan leggen voor het ontstaan van deze attitudes. “De drie verschillende 
perspectieven, op grond waarvan de leerkracht zijn of haar attitude baseert ten 
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aanzien van de prestaties van allochtone leerlingen, worden beïnvloed door de 
verschillende perspectieven die binnen het onderwijssysteem gelden. Deze 
beïnvloedingsfactor wordt veroorzaakt door een menselijke eigenschap […] 
namelijk: de mens streeft naar goedkeurende reacties en volgt de normen, die 
heersen in zijn of haar omgeving, op” (Warger, 2005: 61).  
Uit de bovenstaande paragraaf blijkt dat leerkrachten in veel gevallen moeite hebben 
met diversiteit tussen leerlingen. Zij ontberen dikwijls de specifieke competenties die 
noodzakelijk zijn om adequaat les te geven aan leerlingen met taalachterstanden of 
verschillende culturele achtergronden. De verdeeldheid in het academisch debat 
over de doelstelling van diversiteitsgericht onderwijs en de maatschappelijke 
problematisering van diversiteit dragen niet bij aan een verheldering van het 
probleem. Leerkrachten varen daarom op hun eigen attitudes en waardeoordelen 
over diversiteit, die zij als professional en als deelnemer aan de samenleving hebben 
ontwikkeld. Twee door leerkrachten veel genoemde pedagogische waarden die een 
invulling geven aan de omgang met levensbeschouwelijke diversiteit, wil ik daarom 
in de volgende paragraaf belichten. 
 
2.2.2.2. Normatieve vertogen rond diversiteit in het onderwijs: tolerantie en autonomie 
 
Tolerantie als pedagogische waarde 
Leerkrachten kunnen verschillende waarden belangrijk vinden, maar één waarde 
lijkt daar bovenuit te steken: het bijbrengen van respect en tolerantie voor 
andersdenkenden, voor kinderen die “anders” zijn, en het tegengaan van racisme en 
vooroordelen. 
In het onderzoek van Dijkstra en Miedema, getiteld “Bijzonder gemotiveerd” blijkt dat 
leerkrachten in grote meerderheid (99,7 %) vinden dat deze waarden aan kinderen 
moeten worden onderwezen (Dijkstra en Miedema, 2003: 48). Tolerantie is daarmee 
één van de belangrijkste pedagogische doelstellingen, en een belangrijk ideaal voor 
leerkrachten bij hun omgaan met diversiteit.  
In deze paragraaf wordt eerst uiteengezet welke vormen van tolerantie kunnen 
worden onderscheiden, en vervolgens wordt ingegaan op onderzoek naar de relatie 
tussen tolerantie en onderwijs, en de wijze waarop leerkrachten over tolerantie 
spreken. Tenslotte wordt het intercultureel onderwijs belicht als voorbeeld van hoe 
tolerantie als onderwijsdoel praktisch wordt vormgegeven.  
Tolerantie kan als paradox worden gezien, omdat het betekent, naar een definitie van 
Van den Brink  “het dulden van hetgeen eigenlijk niet zou moeten worden geduld” 
(Van den Brink, in: Extra en de Ruijter, 2002: 35). Het is een begrip dat verschillende 
betekenissen kan hebben. Van den Brink onderscheidt vier interpretaties van 
tolerantie, de vaak door elkaar worden gebruikt. Deze interpretaties zijn 
respectievelijk: gedogen, elkaar met rust laten, wederzijds respect koesteren, en 
elkaar waarderen of accepteren. De interpretaties gaan terug op historisch gevormde 
ideeën over omgaan met, voornamelijk religieuze, verschillen. Tolerantie is daarbij 
volgens Van den Brink geen neutraal gegeven, maar het begrip is steeds gebaseerd 
op vooropgestelde normen, bijvoorbeeld gelijke behandeling van personen. Het 
veronderstelt ook een machtsverhouding; wie tolereert, ziet af van de mogelijkheid 
om niet te tolereren en actie te ondernemen tegen het onwenselijke gedrag. Wie 
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geconfronteerd wordt met onwenselijk gedrag, maar niet in staat is daar iets tegen te 
ondernemen, is niet bezig te tolereren, maar simpelweg met lijdzaam ondergaan.  
Voor het beschrijven van de vier basisvormen van tolerantie baseert Van den Brink 
zich op een indeling die werd gemaakt door Forst (2000). Hieronder zal ik deze 
vormen kort beschrijven. 

1. Gedogen; de permissie-vorm van tolerantie: het (op neerbuigende wijze) 
dulden van mensen of van praktijken die zeer negatief gewaardeerd worden, 
maar die tegelijkertijd niet als gevaarlijk worden beschouwd. Deze vorm van 
tolerantie kwam voor in het Nederland van de zeventiende eeuw, toen het 
protestantisme weliswaar staatsgodsdienst was, maar er geen actieve 
vervolging plaatsvond van katholieken en joden. Al werden deze religieuze 
minderheden in het openbare leven gediscrimineerd, ze konden – mits 
verborgen in schuilkerken – hun religieuze diensten houden.  

2. Elkaar met rust laten; tolerantie als coëxistentie. Er wordt gestreefd naar een 
modus vivendi, een vreedzaam naast elkaar samenleven, onder wederzijdse 
angst, en erkenning van elkaars macht. De groepen hoeven elkaar voor deze 
vorm van tolerantie niet totaal te vermijden: zolang de gevoelige 
onderwerpen zorgvuldig worden gemeden, is samenwerking mogelijk op 
andere gebieden dan het punt van conflict.  

3. Wederzijds respect. Dit begrip is gebaseerd op het liberale beginsel dat 
mensen vrij zijn om verschillende, autonome keuzes te maken, zolang deze de 
keuzes van anderen niet schaden. Volgens Van den Brink is deze interpretatie 
problematisch, omdat ten eerste het respect afhankelijk is van de mate waarin 
de keuze van de ander autonoom tot stand is gekomen. In het geval van een 
discussie over het dragen van hoofddoeken, laat Van den Brink zien dat 
tolerantie in deze definitie afhangt van de mate waarin men gelooft in de 
autonome beslissing om een hoofddoek te dragen. Wanneer aan deze 
autonome keuze getwijfeld wordt, is ook de tolerantie verdwenen. Een 
tweede probleem met deze interpretatie van tolerantie is, dat het eigenlijk een 
poging is om aan de paradox van tolerantie te ontsnappen. Deze paradox 
houdt in dat men dingen duldt (omwille van de lieve vrede) die men eigenlijk 
niet zou willen dulden. Hij stelt dat veel mensen die uit naam van tolerantie 
vragen om respect voor zichzelf of voor hun eigen groep, deze vorm van 
tolerantie zelf niet willen of kunnen opbrengen. Bijvoorbeeld orthodoxe 
christenen, die tolerantie eisen voor hun opvattingen, die bij zaken als abortus 
en euthanasie intolerant zijn. Voor liberalen geldt dat zij geen respect 
opbrengen voor polygamie of vrouwenbesnijdenis, omdat de autonome keuze 
achter deze opvattingen in twijfel wordt getrokken. In dit soort 
problematische gevallen wordt een ideologisch beleden ‘respect’- tolerantie 
dan ook altijd teruggeworpen op de wet, die, in een samenleving als de 
Nederlandse, vanuit liberale en westerse opvattingen is geformuleerd. Van 
den Brink stelt, dat “gezien de enorme autoriteit van de wet, de respect- 
conceptie (van tolerantie) dan, met name in de ogen van minderheden, een 
permissie- conceptie aanneemt” (Van den Brink, in: Extra en De Ruijter, 
2002:43-44).    

4. Tolerantie als acceptatie of waardering. Achter deze interpretatie zit volgens 
Van den Brink een ideaal van pluralisme. Tolerantie als ‘dulden” wordt 
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daarbij als primitief voorstadium beschouwd op weg naar een ideale 
multiculturele samenleving waarbinnen iedereen elkaar waardeert en 
accepteert. Dit ideaal is problematisch, zegt Van den Brink, omdat het “de 
kern van het altijd conflictrijke samenleven stilzet. Zodoende berooft het de 
samenleving van heel veel dynamiek, persoonlijke vrijheid en vruchtbare 
conflicten” (idem: 44). Om te kunnen veranderen, moet een samenleving visies 
tolereren die (aanvankelijk) op weinig waardering kunnen rekenen. Wel 
schetst deze interpretatie van tolerantie een belangrijk gegeven, namelijk dat 
niet alle gedrag onderwerp kan zijn van tolerantie. Een belangrijke vraag  is 
niet, of een bepaald gedrag bij iedereen waardering kan vinden, maar of het 
een kwestie betreft die van privaat of van publiek belang is. 

 
Met deze laatste constatering komt Van den Brink aan bij de kern van zijn betoog. 
Historisch gezien waren de verschillen tussen de zuilen relatief klein, stelt hij, want 
alle zuilen waren burgerlijk en democratisch. Dat leidde tot een tolerante co-
existentie die steeds dichter tot wederzijds respect naderde. Door de toegenomen 
culturele diversiteit is deze situatie veranderd: “We zijn in cultureel opzicht op vele 
punten tot co-existentie veroordeeld en wachten op het groeien van wederzijds 
respect”. (idem: 50). Om dit te bewerkstelligen zullen de nieuwe groeperingen 
geïntegreerd moeten worden, zij zullen mee moeten kunnen spreken in de “definitie 
van nieuwe, adequate normen van co-existentie, tolerantie en wederzijds respect”. 
Daarbij moeten verschillen ook niet worden overdreven, stelt Van den Brink, want; 
“[a]nders dan de wijd en zijd verbreide ‘wij/zij’- dichotomie doet vermoeden, draait 
het debat niet om de vraag wie er vóór dan wel tégen deze waarden is. Het draait 
veeleer om de vraag wat die waarden precies betekenen en hoe ze in de praktijk 
moeten worden gebracht’ (idem:51).   
De conclusie van Van den Brink is dat niet tolerantie zelf ter discussie moet staan, 
maar welke interpretatie van tolerantie het meest effectief is in de samenleving van 
vandaag. Hij concludeert: “Ten aanzien van culturele opvattingen, uitingen en 
praktijken behoeven we niet veel meer dan een conceptie van tolerantie die niet 
teveel in termen van cultureel gekleurde deugden denkt. Een dergelijke conceptie 
van tolerantie zegt dat je mag geloven, zeggen en doen wat je cultuur je ingeeft, 
zolang de gevolgen daarvan vanuit wettelijk oogpunt kunnen worden aanvaard. We 
dienen dergelijke opvattingen, uitingen en praktijken niet altijd als resultanten van 
‘autonome keuzes’ te zien en vaak als gegevenheden. We hoeven ze echter ook niet 
als per definitie waardevol of acceptabel te beschouwen […]. De toets der kritiek is 
hierbij niet de westerse moraal maar de gezamenlijk vormgegeven wet” (idem:52).  
De beschouwingen van Van den Brink zijn een verhelderende theoretische exercitie, 
maar ze werpen nog geen licht op het verband tussen tolerantie en onderwijs, dat 
voor dit onderzoek relevant is. Dit verband wordt wel duidelijk in het boek van 
Vogt, getiteld “Tolerance and education, learning to live with diversity and difference” 
(1997). Net zoals van den Brink benadrukt Vogt dat tolerantie niet hetzelfde is als het 
niet hebben van vooroordelen of zelfs het waarderen van de ander. Sterker nog, Vogt 
betoogt dat wanneer de getolereerde ander gewaardeerd wordt, er geen sprake meer 
is van tolerantie. Feitelijk is tolerantie ‘non-discriminatie” in de breedste zin van het 
woord. “Tolerance is putting up with something you fear, or do not like, or 
otherwise have a negative attitude toward; it involves support for the rights and 
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liberties of others and not discriminate against those toward you have negative 
attitudes” (Vogt, 1997: 200).    
In de analyse van Vogt kan de ontwikkeling van tolerantie bij mensen bevorderd 
worden door een complex van op elkaar inwerkende sociale factoren (idem:201): 
persoonlijkheidsontwikkeling, cognitieve ontwikkeling (met name morele 
ontwikkeling), intergroepscontacten, en onderwijs (waaronder burgerschapsvorming 
en intercultureel onderwijs).  
Het verband tussen het volgen van onderwijs en het ontwikkelen van tolerante 
attitudes is duidelijk aangetoond. Hoe hoger men is opgeleid, hoe meer men 
tolerante waarden aanhangt. Niet elk onderwijs voedt op tot tolerantie: het is met 
name onderwijs in een moderne setting, met de nadruk op zelfontplooiing en 
onafhankelijk, kritisch denken, dat bevorderend werkt (Vogt, 1997: 120).   
Vogt benadrukt de zware taak die op opvoeders ligt:  “As many studies in the 
research literature show, the job of promoting tolerance and reducing discrimination 
is indeed formidable” (idem: 199). Processen van outgroup- stereotypering zijn 
rigide, en de neiging de ander niet alleen negatief te waarderen, maar deze ook te 
discrimineren, is groot. Tolerantie berust op een broos evenwicht tussen sociale 
factoren, en een relatief tolererende samenleving kan, bij veranderende 
omstandigheden, zomaar omslaan in een samenleving waar groepen elkaar agressief 
bejegenen en waar dominante groepen de minderheden in hun midden systematisch 
discrimineren.    
Vogt pleit ervoor om tolerantie en non-discriminatie als eerste aan kinderen te leren. 
Als tolerantie is bewerkstelligd, kunnen kinderen vervolgens hun gevoelens en 
gedachten kritisch bekijken en zich bewust worden van eventuele vooroordelen 
(idem: 217). Tolerantie is de voorwaarde waaronder meer positieve attitudes ten 
aanzien van andere groepen kunnen ontstaan. Bovendien is tolerantie ook, meer dan 
de afwezigheid van negatieve attitudes, datgene wat groepen in onderlinge 
harmonie laat samenleven. Diversiteit en onderling contact is daarvoor een 
voorwaarde. Vogt stelt: “Reciting slogans may pass for training, but it is not 
education. Similarly, multicultural education that does not bring students from 
different cultures into meaningful contact is likely to degenerate into preaching – to 
the converted or at the recalcitrant” (p.216)   
Een belangrijk punt is volgens Vogt dat tolerantie niet teveel in theoretische termen 
moet worden gevat, maar dat er altijd discussie moet zijn over de praktische 
uitvoering ervan. Zo maakt het uit of mensen intolerant zijn voor tolerante groepen, 
of voor intolerante groepen (p. 97, 98). Tolerantie is geen simpele deugd, maar het 
gaat over dilemma’s. Vogt beschrijft vier strategieën om binnen het onderwijs 
tolerantie te bevorderen. Eén van die strategieën is het aanbieden van, wat hij noemt 
“CMMC (civic, moral, and multicultural) education” (Vogt, 1997: 176-177). In 
Nederland zijn er pas recentelijk burgerschapsdoelen geformuleerd voor het 
onderwijs. Wel vindt er sinds 1985 intercultureel onderwijs plaats (Hanson, 2002). 
Nu uit de theoretische verhandeling van Van den Brink is gebleken dat tolerantie 
verschillende definities kent, en waar uit het onderzoek van Vogt blijkt dat tolerantie 
in het onderwijs samenhangt met dilemma’s, rijst de vraag hoe leerkrachten het 
begrip tolerantie in hun onderwijs toepassen. Afdal (2007) deed in Noorwegen 
onderzoek naar de invulling van het begrip tolerantie door leerkrachten in het 
Noorse onderwijs. Omdat Afdal de betekenisconstructie van het woord 'tolerantie' 
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bestudeert in samenhang met betekenisgeving aan diversiteit, biedt dit onderzoek 
inzicht in de redeneerwijzen van (Noorse) leerkrachten met betrekking tot 
leerlingdiversiteit. Voor veel leerkrachten in Afdal's onderzoek zijn de concepten 
‘respect’ en ‘tolerantie’ nauw aan elkaar verwant, en er wordt nauwelijks verschil 
aangebracht tussen beide concepten. Veel docenten zien de concepten als 
synoniemen. Wanneer docenten wel verschil zien, beschrijven ze dit verschil op twee 
tegengestelde manieren, waarbij beurtelings respect of tolerantie het bredere begrip 
is. 
In de ene beschrijving is respect iets dat alle mensen ten deel moet vallen, vanwege 
hun intrinsieke waarde als mens. Maar tolerantie wordt alleen toegepast op diegenen 
wiens gedrag “te tolereren”is. Er zijn dus gedragingen die niet te tolereren zijn, maar 
degene die dat gedrag vertoont, verdient nog altijd respect als mens. De andere 
beschrijving gebruikt de begrippen omgekeerd: tolerantie kan men in veel gevallen 
opbrengen, maar men hoeft het gedrag of de persoon niet te respecteren. Ook 
iemand waar men geen respect voor kan opbrengen, kan men tolereren. Tolerantie is 
in deze definitie het brede begrip, en respect is aan voorwaarden verbonden. Respect 
lijkt hier meer samen te vallen met “waardering hebben voor” (Afdal, 2006:191-192). 
Ook hier levert het ideaal van tolerantie dilemma's op. Met betrekking tot de 
omgang met ouders beschrijven de leerkrachten het dilemma dat er enerzijds begrip 
en respect moet worden opgebracht voor de morele en culturele idealen van de 
ouders, maar dat er anderzijds via de school een bepaalde conceptie van tolerantie 
moet worden overgedragen, die soms tegen de opvattingen van ouders in gaat. Een 
voorbeeld dat Afdal geeft is een protestactie in de buurt, gericht tegen de komst van 
een asielzoekerscentrum. In dit geval nam de school een kritische houding aan ten 
opzichte van de buurtgemeenschap. Geen van de leerkrachten tekende de petitie, en 
samen met scholen uit de buurt werd samengewerkt in het veroordelen van 
racistische opvattingen en intolerantie, die volgens de leerkrachten aan het 
buurtprotest ten grondslag lagen.       
Uit het onderzoek van Afdal blijkt dat leerkrachten geen eenduidige definitie van 
tolerantie hanteren, maar het wel als een ideaal formuleren, dat steeds in 
verschillende situaties opnieuw moet worden vormgegeven. Tolerantie betekent in 
de betekenisgeving van de leerkrachten: het op invoelende wijze omgaan met morele 
dilemma’s, met uiteindelijke doel rechtvaardigheid ten opzichte van iedere 
individuele leerling.  
 
Uitwerking van tolerantie in intercultureel onderwijs (ICO) 
Leerkrachten in Nederland worden ook geacht tolerantie te bevorderen onder hun 
leerlingen. Intercultureel onderwijs wordt sinds 1985 gegeven (Hanson, 2002) en het 
is meestal opgezet vanuit de derde en vierde perceptie van tolerantie, zoals geschetst 
in de bovenstaande paragraaf, namelijk tolerantie als wederzijds respect, en als 
waardering van het andere. De doelstelling van intercultureel onderwijs wordt als 
volgt geformuleerd: “Intercultureel onderwijs (ICO) heeft als doel leerlingen te leren 
omgaan met overeenkomsten en verschillen die samenhangen met etnische en 
culturele achtergrondkenmerken. Dat omgangspatroon moet gericht zijn op het 
gelijkwaardig functioneren in de Nederlandse samenleving” (Ministerie Van 
Onderwijs en wetenschappen, 1984, geciteerd in Hanson, 2002: 37). 
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Volgens Hanson zijn de uitgangspunten van intercultureel onderwijs problematisch, 
omdat ze onduidelijke en tegenstrijdige subdoelstellingen hebben. Deze subdoelen 
zijn geformuleerd in 1986, in de tweede beleidsnota Intercultureel onderwijs van het 
Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen. 
Het intercultureel onderwijs levert een spanningsveld op omdat er tegelijkertijd een 
tolerante houding (respect) aangeleerd moet worden ten aanzien van diverse 
opvattingen over het goede leven, terwijl anderzijds de school zelf ook een 
opvoedende rol heeft en kinderen opvattingen over het goede leven bijbrengt. 
Hanson stelt: " […] enerzijds heeft het [onderwijsveld] een opvoedende taak, en bij 
de opvoeding gaat het vanzelfsprekend ook over normen en waarden, en dat zullen 
over het algemeen de normen en waarden zijn van de dominante cultuur. Anderzijds 
moeten scholen juist rekening houden met verschillende culturele achtergronden van 
kinderen en de daarbij behorende normen en waarden”(Hanson, 2002: 39). 
Halstead (in: Carr, ed., 2005) betoogt dat het geven van intercultureel onderwijs zelf 
al een uiting is van liberale waarden, die in een bepaalde culturele praktijk geworteld 
zijn. “Insofar as multicultural education is concerned with preparing children for life 
in a pluralist society by encouraging them to respect whose beliefs and values differ 
from their own, to see diversity as a source of enrichment and to be open to a variety 
of ways of looking at the world, it is clearly a liberal approach” (Halstead, in: Carr, 
2005:118). Ook Mc Laughin toont aan dat er een spanning heerst tussen het 
pedagogisch ideaal enerzijds om kinderen op te voeden tot burgers met een vaste set 
burgerlijke waarden, en anderzijds de behoefte om diversiteit in een liberale staat te 
tolereren (Mc Laughin, in: Carr, 2005).   
In de praktijk blijkt intercultureel onderwijs (ICO) te blijven steken in conceptuele 
overwegingen. Thijs en Berlet schetsen de praktijk van ICO: “Van planmatige en 
concrete uitwerking van deze visie in doelen en onderwijspraktijken is maar beperkt 
sprake” (Thijs en Berlet, SLO, 2008: 28). Volgens hun onderzoek is de uitwerking van 
het ICO veelal beperkt tot incidentele activiteiten waarbij de culturele folklore 
centraal staat (idem). 
Tolerantie is dus een uitermate flexibel begrip, dat per context verschillend kan 
uitpakken. In plaats van kinderen te leren reflecteren op de dilemma's van tolerantie 
(zoals Vogt bepleit) is er in Nederland een onderwijsbeleid (ICO) geformuleerd dat 
mede door de flexibiliteit van het begrip tolerantie concrete leerdoelen ontbeert. De 
uitwerking van het ICO ligt daarmee in handen van scholen en individuele 
leerkrachten. Naast de problemen die door Hanson enerzijds, en Thijs en Berlet 
anderzijds worden geschetst, is ook opvallend dat er in het intercultureel onderwijs 
slechts wordt gesproken over leren omgaan met verschillen in culturele en etnische 
achtergrondkenmerken, maar dat verschillen in religieuze achtergronden niet 
worden genoemd.  
Met name in religie en levensbeschouwing kunnen mensen waardegerelateerde 
uitspraken doen die betrekking hebben op de mate waarin de andere religie of 
levensbeschouwing gelijkwaardig is. Vanuit sommige geloofsopvattingen zijn andere 
religies niet gelijkwaardig. Er kan een doel zijn om de ander te bekeren tot het eigen 
geloof. Ook kan men tot doel hebben om de eigen geloofspraktijk, die zich 
bijvoorbeeld uit in kleding, rustdagen, voedselvoorschriften, vieringen en 
omgangsvormen tussen de seksen, aan anderen dwingend op te leggen. Een 
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dergelijke exclusief beleefde geloofsopvatting bevindt zich daarmee mogelijk op 
gespannen voet met de doelen van intercultureel onderwijs.  
Het ontbreken van religie in het ICO kan worden toegeschreven aan 
terughoudendheid van de overheid ten aanzien van religieuze zaken op scholen, in 
verband met de vrijheid van onderwijs. Aan scholen wordt een zekere autonomie 
toegekend op dit gebied. De mate waarin deze dilemma’s rond religieuze 
waarheidsaanspraken op scholen worden besproken met leerlingen, is, mede als 
consequentie van de vrijheid van onderwijs, afhankelijk van de keuzes die scholen 
zelf maken. Het is ook afhankelijk van de mate waarin de scholen leerlingen willen 
opvoeden tot autonome individuen of tot leden van een (geloofs-)gemeenschap met 
gedeelde waarden en normen. In de volgende alinea wordt autonomie als 
opvoedingsdoel in het onderwijs beschreven. Autonomie als pedagogisch doel wordt 
vervolgens gerelateerd aan hedendaagse opvattingen en praktijken met betrekking 
tot godsdienstonderwijs.  
 
Autonomie als pedagogische waarde 
Het pedagogisch klimaat in Nederland laat zich in het algemeen omschrijven als 
anti-autoritair. Er is een wens om kinderen op te voeden tot autonome individuen 
(Giddens, 1991; Ter Avest, 2003: 137). Ook in het onderwijs is autonomie een 
dominante waarde (Winch, in; Carr, ed., 2005)  
Een belangrijke vraag bij autonomie als waarde is, of deze gericht is op individuele 
autonomie, of op die van een bepaalde groep. Hier ligt een verband met discussies 
over de christelijke identiteit van de school, en de school als morele gemeenschap. 
Waar er een sterke groepsautonomie wordt verondersteld, zoals in discoursen over 
protestants-christelijke scholen vaak het geval is, is er een tegenstelling met het 
ideaal van persoonlijke autonomie. Deze persoonlijke autonomie die door de 
groepsautonomie van de school begrensd wordt, betreft zowel die van de leerkracht, 
die van de ouders, als die van de leerling. Dijkstra en Miedema (2003:92) beschrijven 
in dit verband het debat tussen liberalen en communitaristen.  
In het algemeen wordt echter, bij het beschrijven van autonomie als 
opvoedingsideaal, persoonlijke autonomie bedoeld. Het woord autonomie is 
gebaseerd op de Griekse woorden auto (zelf) en nomos  (morele wet), waarmee 
wordt uitgedrukt dat een autonoom persoon zelf zijn of haar eigen moraliteit 
benoemt, in tegenstelling tot heteronomie, waarbij de wetten en regels door anderen 
worden opgelegd (Walker, in: Carr (ed.), 2005: 75).   
Volgens Hogan (2005) is het debat over autonomie als pedagogisch doel versluierd 
doordat er twee verschillende perspectieven op het zelf en de vorming van een 
identiteit door elkaar lopen: een modern en een postmodern perspectief. In het 
moderne beeld van het zelf wordt de identiteit door anderen opgelegd, en in het 
postmoderne beeld is de identiteit een eigen keuze. Beide benaderingen zijn volgens 
Hogan ontoereikend. Het moderne beeld van het zelf neigt teveel naar indoctrinatie 
als bron van identiteit en laat de eigen beslissingen van mensen buiten beschouwing. 
Het postmoderne beeld van identiteit als eigen keuze houdt daarentegen juist te 
weinig rekening met de wens van mensen om zichzelf te beschrijven als autonome 
individuen, hoewel de sociale context veel meer invloed heeft dan ze zelf willen 
toegeven (Hogan, in Carr (ed) , 2005).  
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Winch (2005) laat zien waar de verschillen en overeenkomsten liggen tussen 
persoonlijke autonomie en autonomie van de gemeenschap. In het geval van 
autonomie in het onderwijs, liggen die scheidslijnen op verschillende plekken: de 
autonomie van het kind versus de autonomie van de staat, de autonomie van de 
ouders versus de autonomie van de school. Hij betoogt dat een bepaalde, begrensde 
vorm van autonomie altijd het streven van onderwijs is, maar dat sterke autonomie 
als pedagogisch doel in conflict komt met de belangen van de samenleving als 
geheel. In dit opzicht is, zowel bij ouders die hun kinderen sterk autonoom willen 
opvoeden, als bij ouders die hun kinderen sterk heteronoom willen opvoeden, er een 
discussie over de mate waarin ouders degenen zouden moeten zijn die de belangen 
van hun kinderen vertegenwoordigen. De samenleving als geheel heeft immers ook 
belang bij de wijze waarop de volgende generatie wordt opgevoed. Deze kwestie is 
verbonden aan de discussie over staatsfinanciering van privaat onderwijs, zoals ook 
eerder werd betoogd onder paragraaf 2.2.1.2 van dit hoofdstuk. Winch sluit af met de 
opmerking “If we all have interests in society, then the behaviour of others, including 
the way they educate their children, is going to affect those interests”. Hiermee wil 
hij benadrukken dat het debat over autonomie van ouders, weerspiegeld in het debat 
over overheidssteun voor bijzonder onderwijs, niet alleen over geld gaat, maar over 
de waarden die het onderwijs zou moeten overbrengen (Winch, in: Carr (ed), 2005). 
De idee van autonomie en het ideaal van de ontwikkeling tot zelf-kritische 
individuen heeft gevolgen voor de didactiek: “Teaching may stress product or 
process. If the stress is on product, the task is to get learners to give correct answers. 
Where the stress is on process, the task is to achieve thinking, e.g. thinking 
historically, thinking scientifically or thinking critically” (Meighhan en Siraj-
Blatchford, 2003: 201).   
Autonomie als pedagogische waarde kan twee visies op diversiteit tussen kinderen 
herbergen: in de ene visie is diversiteit positief, wanneer ze het gevolg is van 
verschillende autonome keuzes die mensen maken. Wanneer de keuzes echter niet 
autonoom tot stand komen, kan het autonomie-discours zich tegen deze keuzes 
keren. Er kan discussie ontstaan over tolerantie die men moet opbrengen voor 
keuzes die bij het kind worden afgedwongen.   
Leerkrachten kunnen zich daarom, wanneer autonomie als ideaal ter sprake komt, 
op verschillende manieren uitdrukken. Zij kunnen de autonomie van de school 
benoemen, maar ook de autonomie van de ouders. Wanneer de opvattingen van de 
school en die van de ouders niet overeenstemmen, zou de leerkracht het recht op 
autonomie van het kind kunnen inbrengen in het betoog. Daarbij zou de leerkracht 
zowel een modern als een postmodern begrip van identiteit en zelf kunnen hanteren, 
hetgeen consequenties heeft voor de mate waarin het kind als autonoom individu 
wordt gezien. Tenslotte is de wijze waarop de leerkracht spreekt over waarden, en 
de manier waarop het curriculum wordt aangeboden, een indicatie voor de mate 
waarin autonomie als pedagogisch doel in de onderwijspraktijk wordt vormgegeven. 
 
Uitwerking van autonomie als waarde in het godsdienstonderwijs 
In Nederland bieden scholen godsdienstonderwijs aan naar eigen inzicht, naast een 
algemeen kennisgebied 'Geestelijke Stromingen' (Westerman, 2001). De lesmethode 
voor het godsdienstonderwijs (het curriculum) wordt gekozen door het bestuur van 
de school, niet door het team van leerkrachten zoals bij de andere lesmethoden. Er is 



 71 

geen vanuit de overheid opgelegd doel in de godsdienstles, zoals dat wel geldt voor 
de andere vakken op de basisschool. Godsdienstles valt onder de vrijheid van het 
onderwijs. Wel is er een toename van openbare basisscholen die godsdienstles geven, 
en op het voortgezet onderwijs kan godsdienst als eindexamenvak worden gegeven. 
Op de christelijke pabo’s wordt een vak aangeboden waarmee studenten zich 
bekwamen in het geven van godsdienstles op de basisschool. 
Jackson (2006) stelt dat godsdienstonderwijs in een multireligieuze samenleving niet 
(meer) hetzelfde kan zijn als christelijke indoctrinatie. In zijn boek “Religious education 
and plurality” beschrijft hij zes verschillende manieren waarop hedendaags 
godsdienstonderwijs wordt gegeven, en hij komt tot de conclusie dat kinderen 
moeten leren de godsdienstige diversiteit te begrijpen en leren hun eigen 
godsdienstige opvattingen te ontwikkelen. 
Jackson onderscheidt - naar Grimmit (2000) - learning religion, learning about religion 
en learning from religion als drie uitgangspunten bij het godsdienstonderwijs. Learning 
religion is de variant waarbij kinderen in een traditie worden ingevoerd, met als doel 
ze te laten geloven. Learning about religion veronderstelt dat godsdienstles bestaat uit 
neutrale informatie over (verschillende) religies. Learning from religion laat kinderen 
vanuit verschillende religieuze standpunten nadenken over morele kwesties, waarbij 
het doel is meer inlevingsvermogen in andere religieuze tradities, meer begrip, en 
autonome levensbeschouwelijke keuzes. In de Nederlandse context kunnen deze 
begrippen vertaald worden als “godsdienstig leren”, “leren over godsdienst” en 
“leren van godsdienst” (Bakker en ter Avest, 2002:21) 
Een aspect van sommige godsdienst-curricula, dat volgens Jackson problematisch is, 
is het generaliserend spreken over het christendom, of de islam, omdat daarmee de 
unieke beleving van de persoon, en verschillen in richtingen en denominaties 
verloren gaan (Jackson, 2004: 88). Hij betoogt dat het Europese verlichtingsmodel van 
religies, als vaste duidelijk definieerbare entiteiten moet worden losgelaten en 
vervangen door een veel losser ‘portret’: een beschrijving van religies die wordt 
omgegeven door nuances, waar uitzonderingen op de regel duidelijk voor het 
voetlicht komen, en waar interne verschillen in interpretatie worden behandeld 
(idem: 90). 
Uit een voorbeeld van Hanson blijkt wat er gebeurt als leerkrachten vanuit 
stereotype categorieën blijven onderwijzen over godsdienst, en wanneer zij worden 
geconfronteerd met de diverse praktijken, die het model nooit volgen. Zij beschrijft 
hoe een leerkracht volhoudt dat moslimvrouwen lange rokken dragen, terwijl twee 
leerlingen met een moslim- achtergrond vertellen dat hun moeder wel eens een korte 
broek draagt (Hanson, 2002: 71). 
In het Europees godsdienstonderwijs zijn twee of drie trends aan te wijzen met 
betrekking tot de plek die religie inneemt in het onderwijs. De eerste trend is dat er 
een convergentie is van doelen van godsdienstonderwijs. Deze doelen gaan steeds 
meer in de richting van learning about religion, al dan niet gecombineerd met 
learning religion (Miedema, 2007: 5, en 18). Daarbij wordt het godsdienstonderwijs, 
of het lesgeven over religie, steeds vaker geïntegreerd in andere vakken en komt het 
ook in andere aspecten van het schoolleven aan bod. Godsdienstonderwijs is dus 
minder geïsoleerd. De tweede trend is een toenemende openheid naar de religieuze 
en filosofische diversiteit in Europa. Een derde trend die zou kunnen worden 
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vastgesteld (maar die mogelijk ook samenvalt met beide eerder genoemde trends) is 
de toegenomen aandacht voor de Islam. (idem: 5) 
Deze trends zijn logische consequenties van de drie belangrijke ontwikkelingen met 
betrekking tot religiositeit in Europa. Ten eerste de secularisatie, die reflectie op 
godsdienst logischer maakt vanuit een outsider perspectief (teaching about is 
eigenlijk de enige optie als een geseculariseerde leerkracht les geeft aan een klas vol 
geseculariseerde leerlingen), ten tweede multiculturalisme en multireligiositeit als 
gevolg van migratie, waardoor kennis over “de ander” noodzakelijk wordt, en ten 
derde, de trend van bricolage en individualisme, die voortkomt uit secularisatie en 
uit multiculturalisme, waarbij het levensbeschouwelijk doel is keuzes te maken, door  
zelfverantwoordelijke zelfbepaling. Met andere woorden, autonomie als 
opvoedingsdoel is in het godsdienstonderwijs geïntegreerd. 
Naast autonomie is het bijbrengen van begrip, tolerantie en het tegengaan van 
negatieve attitudes ten aanzien van de religieuze ander een veel beschreven doel van 
modern godsdienstonderwijs. Het curriculum van interreligieus onderwijs blijkt 
inderdaad effect te kunnen hebben op de attitudes van leerlingen ten aanzien van 
anders-gelovige leerlingen, al is dit effect niet altijd aanwezig (Sterkens, 2001). In het 
algemeen geldt dat de attitude van de meerderheidsgroep sterker kon worden 
beïnvloed dan de attitude van de minderheidsgroep. Christelijke leerlingen bleken, 
na interreligieus godsdienstonderwijs te hebben gehad, minder negatief te staan 
tegenover de religieuze outgroup. Ook positieve, exclusivistische gevoelens ten 
aanzien van de eigen ingroup waren afgenomen. Daarbij bleek de aanwezigheid van 
kinderen uit andere religieuze groepen in de klas een positief effect op de attitude te 
hebben, conform de contact-hypothese (Sterkens, 2001: 179).  
Uit de beschrijving van hedendaags godsdienstonderwijs blijkt dat er een streven is 
om diversiteit in het curriculum te verdisconteren, zoals dat ook gebeurt met andere 
maatschappijgerelateerde methoden in het onderwijs. De liberale waarden tolerantie 
en autonomie zijn daarbij de achterliggende invloeden, evenals multiculturalisatie en 
secularisatie van de Nederlandse samenleving als geheel.  
  
2.2.3 Constructies van diversiteit in de persoonlijke levensbeschouwelijke context 

 
2.2.3.1 Categorieën van religiositeit gerelateerd aan omgaan met de ander  
De leerkracht heeft in haar of zijn omgeving te maken met diverse discoursen over 
omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit, zoals hierboven beschreven.  Maar de 
leerkracht heeft zelf ook een eigen levensbeschouwing, die implicaties heeft voor de 
manier waarop de diversiteit wordt ervaren. In het nu volgende deel worden vanuit 
de godsdienstpsychologie de relaties tussen levensbeschouwing en het waarnemen 
van de religieuze ander geschetst.    
Een manier om de religieuze ideeën van mensen te categoriseren is naar hun 
waarheidsclaim: hoe zeker is iemand ervan dat zijn of haar eigen traditie de 
waarheid bevat, of zou er ook waarheid in andere tradities kunnen zitten?  
De waarheidsclaim kan zich beperken tot alléén de leden van de eigen afdeling van 
een religie, zoals bij orthodoxe gelovigen, of kan zich uitstrekken tot alle andere 
mensen die zich allen op dezelfde speurtocht naar de waarheid bevinden. In de 
theologie worden deze verschillende visies in de volgende drie categorieën 
weergegeven (Race, 1982;  Knitter, 1985; Hick, 2006).  
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- Exclusivisme: er is maar één echte religie; de ander wordt gezien als 

“ongelovige”, 
- Inclusivisme: andere religies kunnen sporen of delen van de waarheid 

bevatten,  maar er is één religie die beter is dan alle andere; de ander wordt 
gezien als ‘anders-gelovige’, 

- Pluralisme: alle religies zijn op zoek naar dezelfde waarheid, zijn middelen tot 
hetzelfde doel; de ander wordt gezien als “mede-gelovige”. 

-  
In de traditionele sociale psychologie wordt de (religieuze) identiteit doorgaans 
beschreven als een gedeeld groepsbeeld dat aan groepsprocessen onderhevig is. De 
perceptie van de eigen religie, in relatie tot die van de ander heeft consequenties voor 
de grootte van de waargenomen groep van ‘medegelovigen’. Andersgelovigen 
kunnen vanuit een ingroup- of een outgroup-perspectief worden waargenomen. De 
waarheidsclaim die leerkrachten hebben ten aanzien van hun eigen overtuiging, 
heeft dus invloed op de wijze waarop ze andersgelovigen categoriseren, en in welk 
discours ze hen tegemoet treden. 
Altemeyer heeft in dit kader onderzoek gedaan naar fundamentalisme. Dit definieert 
hij als:  “The attitude that one’s religious beliefs contain the fundamental, basic, 
intrinsic, essential, inerrant truth about humanity and deity” (Altemeyer, 2003: 20). 
Fundamentalisten, van welke religie dan ook, zijn exclusivistisch in hun religieuze 
waarheidsaanspraken. Een exclusivist, of, zoals Altemeyer dit type noemt, een 
fundamentalist, kan zijn medegelovige alleen vinden in zijn of haar eigen groep, die 
ook nog eens vaak zeer klein is. Orthodoxie en fundamentalistische groepen hebben 
immers de neiging om uit te splitsen als het gaat om interpretatieverschillen, omdat 
het hier ‘de waarheid’ betreft. Altemeyer zegt: “Religious fundamentalists tend to 
have a very small “us” and quite a large “them” when it comes to faith.” (idem: 27) 
Dit betekent dat diegenen die exclusivistische opvattingen hebben, een groter deel 
van de wereldbevolking ervaren als religieuze outgroup. De outgroup wordt ook in 
morele termen beoordeeld: zij die de waarheid niet erkennen, verspreiden de leugen. 
Zij kunnen zelfs, in een strikt goed/kwaad schema, gezien worden als de wereldwijd 
verspreide werktuigen van de satan.  
Voor een pluralist echter, is iedereen op zoek naar de waarheid op zijn of haar eigen 
manier, en er is geen mogelijkheid om te zeggen wie er méér gelijk heeft. Alle religies 
worden beschouwd als gelijkwaardige oplossingen voor dezelfde existentiële 
vraagstukken. Dus, wanneer een christelijke pluralist een boeddhist of een moslim 
ontmoet, dan zal hij of zij deze zien als een medegelovige, als een lid van de ingroup 
van mensen die zich allen op dezelfde zoektocht naar waarheid, eenheid en 
rechtvaardigheid bevinden. Men zou dus kunnen beweren dat  de grootte van de 
ingroup (gelovigen) aanzienlijk groter is voor pluralisten dan voor exclusivisten. 
Maar het is ook mogelijk om fundamentalistisch te zijn binnen het pluralisme. Hoe 
ziet zo’n pluralist bijvoorbeeld een exclusivist? Als iemand overtuigd is dat de 
pluralistische opvatting de enige waarheid is (alle religies zijn gelijkwaardig), dan 
wordt een exclusivist door diegene gezien als iemand die hopeloos vasthoudt aan 
rigide, achterhaalde ideeën over waarheid, iemand die niet de juiste opvatting heeft, 
en dus, als een lid van de outgroup – met alle mogelijke negatieve vooroordelen van 
dien. 
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Deze paradox laat zien dat de verdeling in inclusivisme, exclusivisme en pluralisme 
niet kan leiden tot duidelijke voorspellingen met betrekking tot de perceptie van de 
religieuze ander door religieuze mensen. Daarom wend ik me nu tot een tweede 
model van classificaties van moderne levensbeschouwingen, dat ook uitspraken doet 
over de wijze waarop andersgelovigen worden beoordeeld. 
Deze tweede classificatie gaat uit van Ricoeur, en diens idee van de zogenaamde 
deuxième naiveté (in Engelstalige literatuur ook wel ‘second naivité’ genoemd) (Ricoeur 
(vert.), 1967: 349). Ricoeurs idee van deuxième naiveté gaat er vanuit, dat niemand in 
een moderne geseculariseerde samenleving kan ontsnappen aan de twijfels en de 
kritiek, die er in het openbaar op godsdienstige opvattingen is. Ook mensen die 
gelovig zijn opgevoed, zullen met deze ideeën in aanraking komen en hun eigen 
opvattingen daaraan relateren. Het is mogelijk dat men als gevolg van de anti-
religieuze argumenten, van het geloof afstapt en atheïst wordt. Een andere 
mogelijkheid is echter, dat de religieuze waarheden niet langer als letterlijk, maar als 
symbolisch worden opgevat. Dit noemt Ricoeur de ‘deuxiéme naiveté’, waarbij de 
‘premier naiveté’ uit de kindertijd wordt vervangen door een geloof dat zich bewust 
is van de kritiek en de beperkingen van een letterlijke lezing van heilige teksten.   
Wulff (1991) maakte als godsdienstpsycholoog van het filosofisch concept van 
Ricoeur gebruik, door het in een typologie van moderne geloofshoudingen in te 
bedden. Hij onderscheidt in zijn typologie twee dimensies van omgaan met geloof of 
transcendentie. De ene dimensie gaat over geloof versus ongeloof, de andere over 
symbolisch versus letterlijk denken. Beide dimensies worden in het volgende model 
weergegeven, met een horizontale en een verticale as:  

Hutsebauts model (1996) van de post-kritische geloofsschaal (naar Wulff, 1991) 
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De horizontale as beschrijft het al dan niet geloven in een transcendente realiteit 
(God). Wulff noemt dit inclusie (geloof) versus exclusie (ongeloof) van het 
transcendente. De verticale as beschrijft aan de linkerkant een positivistische 
perceptie van de werkelijkheid, en een letterlijk lezen van heilige teksten, en aan de 
rechterkant een relativistische perceptie van de werkelijkheid, en symbolisch lezen 
van heilige teksten. Zo ontstaan vier kwadranten, waarbinnen levensbeschouwingen 
kunnen vallen: 
 
1. Gelovig en letterlijk lezend (orthodox)    
2. Ongelovig en letterlijk lezend (externe kritiek) 
3. Gelovig en symbolisch lezend ('tweede naïviteit') 
4. Ongelovig en symbolisch lezend (relativistisch). 
 
Hutsebaut (1996) werkte vervolgens de typologie van Wulff verder uit. Hij noemt 
deze typen ‘cognitief religieuze stijlen’  (Hutsebaut, 2005). Het onderzoek van 
Hutsebaut richtte zich op de vraag hoe  Wulffs model kon worden gebruikt om 
verschillende attitudes van mensen ten aanzien van de ‘ander’ te meten en te 
verklaren.Is er een verband tussen de kwadranten uit dit model, en attitudes die 
mensen hebben ten opzichte van anderdenkenden? Hutsebaut en anderen betogen 
dat dit verband bestaat. Opmerkelijk daarbij is dat niet geloof of ongeloof in het 
transcendente de meest relevante voorspeller is voor de attitudes, maar of men het 
geloof al dan niet letterlijk neemt. Degenen die een letterlijke benadering hebben 
van religie, nemen deze ofwel voor waar, ofwel voor onwaar aan, en dat doen ze op 
normatieve wijze. Andersdenkenden worden door deze mensen vaak als ‘dom’ of 
‘onwetend’ gezien. Degenen die een meer symbolische benadering hebben in het 
omgaan met religieuze teksten en geloofsovertuigingen, staan meer open voor 
alternatieven en zijn meer tolerant naar andersdenkenden. 
Tim Peters (2003) gaat zelfs zo ver dat hij stelt dat, volgens zijn empirisch onderzoek, 
degenen aan de linkerzijde van het model, mensen dus met een letterlijke benadering 
van het transcendente, minder sociaal zijn, en dat daarbij de mensen in kwadrant 2 
(externe kritiek) het minst gewetensvol zijn. Naar aanleiding van zijn onderzoek, 
waarin persoonlijkheidskenmerken werden gemeten naast de score op de schaal van 
Wulff, stelt Peters dat individuen van de twee symbolisch denkende kwadranten, 
tweede naïviteit en relativisme, beter aangepaste patronen hebben op 
persoonlijkheidsfactoren zoals inleving, dan de andere twee groepen, externe kritiek 
en orthodoxie. Men zou kunnen stellen, dat de sociaal vaardige mensen zich aan de 
rechterzijde van het model bevinden – of ze nu gelovig zijn of niet.  
De kwadranten van Hutsebaut lijken meer recht te doen aan de sociale 
werkelijkheid, omdat het ook militante, intolerante atheïsten een plek geeft. Maar 
deze verdeling roept ook vragen op. Hoe zijn mensen in hun nieuwe, moderne 
geloofsovertuigingen terecht gekomen, en hoe ontwikkelen mensen bijvoorbeeld een 
'tweede naïviteit'? Hoe stabiel zijn mensen in hun antwoorden als zij de vragen in 
verschillende situaties krijgen voorgeschoteld?  
De godsdienstpsycholoog Streib (2001), die onderzoek deed naar geloofs-
ontwikkeling, pleit voor meer aandacht voor de context waarbinnen mensen 
spreken. Streib bekritiseert wetenschappelijke modellen waarbij mensen worden 
ingedeeld in een stabiele geloofsovertuiging als deel van hun persoonlijkheid of fase 
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in hun geloofsontwikkeling. In zijn onderzoek blijkt dat mensen niet in stabiele fases 
terechtkomen, maar dat zij in staat zijn om in verschillende situaties te blijven putten 
uit eerder gebruikte beschrijvingen van hun geloof. Volgens Streib is het spreken 
over geloofszekerheden en onzekerheden contextafhankelijk. Evenals Billig 
benadrukt Streib de dynamiek van het spreken over geloofsovertuigingen en 
attitudes ten aanzien van anderen. De hierboven beschreven stijlen worden in het 
kader van dit onderzoek dan ook, in navolging van Streib, niet beschouwd als 
vaststaande uitingen van een type persoonlijkheid of als ontwikkelingsfase, maar als 
mogelijke uitingsvorm van het spreken over de eigen en andere levensbeschouwing 
die door een gesprekssituatie of thema kan worden ontlokt. 
In hun levensbeschouwelijke ontwikkeling zijn leerkrachten met deze discoursen in 
aanraking gekomen, en zij hebben zelf een levensbeschouwing ontwikkeld die zich 
op een bepaalde wijze verhoudt tot de religieuze ander. Zij kunnen zich, van 
moment tot moment, uitdrukken op verschillende manieren, waarbij ook eerder 
ontwikkelde visies kunnen doorklinken. Ondertussen voelt de leerkracht zich 
mogelijk aan een bepaalde visie of geloofsgemeenschap verbonden. Hij of zij kan 
zich in bepaalde gesprekssituaties uitdrukken volgens de ideologieën die de 
geloofsgemeenschap heeft ontwikkeld ten aanzien van religieuze verschillen. 
Geloofsgemeenschappen formuleren zowel exclusivistische, inclusivistische als 
pluralistische visies op de religieuze ander, hetgeen gevolgen heeft voor de mate 
waarin de ander als lid van de ingroup of outgroup wordt ervaren. Zoals uit het 
voorgaande blijkt, is daarnaast symbolische versus letterlijke benadering van het 
transcendente, een indicatie voor de attitude ten opzichte van de religieuze ander.     
 
2.2.3.2 Levensbeschouwing van de leerkracht 
Eerder empirisch onderzoek toont aan dat leerkrachten op protestants-christelijke 
scholen vaker gelovig zijn dan men op basis van het percentage gelovigen in de 
samenleving mag verwachten.  Er vindt immers, doordat scholen volgens een 
verzuild systeem georganiseerd zijn, selectie van leerkrachten plaats op basis van 
levensovertuiging (Dijkstra en Miedema, 2003). De niet-gelovige leerkrachten 
bevinden zich naar verhouding vaker op openbare scholen. 
Uit een wat ouder onderzoek komt echter naar voren, dat er diversiteit is onder 
leerkrachten in hun geloofsovertuiging. Zondag (1991, beschreven in Bakker en Rigg, 
2004: 58) stelt vast dat er vier mogelijke interpretaties zijn van christelijk geloof, die 
onder leerkrachten zouden kunnen voorkomen. De eerste interpretatie is deductief, 
dat wil zeggen traditioneel en orthodox. Deze interpretatie komt onder 40% van de 
leerkrachten voor. De tweede interpretatie, die hij inductief noemt, herinterpreteert 
de traditie maar gelooft nog steeds in een geopenbaarde religie. Van de leerkrachten 
in zijn onderzoek had 26 % deze interpretatie. De derde interpretatie was reductief, 
waarbij de traditie op een meer humanistische manier werd geïnterpreteerd, als 
relevant voor het maatschappelijk welzijn. Deze interpretatie hadden 34% van de 
leerkrachten. Een vierde interpretatie, namelijk gedistantieerd (geen relevantie van 
de traditie; ongelovig) kwam niet voor onder de leerkrachten van het onderzoek van 
Zondag uit 1991. 
Dijkstra en Miedema (2003) maken in hun onderzoek wel melding van ongelovige, of 
in ieder geval onkerkelijke leerkrachten (dit is niet hetzelfde). Omdat in het 
onderzoek van Dijkstra en Miedema niet naar de inhoud van geloofsovertuiging is 
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gevraagd, maar naar kerkelijke denominatie, zijn de resultaten van Zondag en 
Dijkstra en Miedema moeilijk te vergelijken. Volgens een indeling op pagina 32 was 
van de leerkrachten op protestants-christelijke scholen 29% Gereformeerd, 23% 
Nederlands Hervormd, 17% was lid van de gereformeerde Bond, en 15% van de 
leerkrachten gaf geen denominatie op. Overigens waren de resultaten van PC en 
reformatorisch onderwijs in deze tabel samengevoegd (Dijkstra en Miedema, 
2003:32). 
In een promotieonderzoek naar spirituele beleving onder leerkrachten in het 
reformatorisch onderwijs beschreef De Muynck een voornamelijk orthodoxe 
geloofsbeleving, sterk beïnvloed door de ‘community of values’ waarbinnen zij als 
professional opereren (De Muynck, 2008: 426).    
In het kwalitatief onderzoek van Bakker en Rigg (2004) naar de levensbeschouwing 
van de leerkracht in relatie tot schoolidentiteit en leerlingdiversiteit, blijkt dat 
leerkrachten stereotype opvattingen kunnen hebben over de eigen religie en die van 
anderen. Er is sprake van ‘blok-denken’, waarbij er geen aandacht is voor interne 
diversiteit (Bakker en Rigg, 2004: 193). Dit blokdenken blijkt een relatie te hebben 
met de manier waarop de christelijke identiteit van de school wordt opgevat; 
namelijk als deductief. De identiteit van de school wordt in deze opvatting van 
bovenaf opgelegd, er wordt in reïficerende termen over christelijke identiteit van de 
school gesproken. Of er een relatie is met de eigen geloofsovertuiging van de 
leerkracht in de mate waarin er stereotype wordt gedacht, of de mate waarin er 
negatieve attitudes zijn ten aanzien van andersgelovigen, kan uit het onderzoek 
echter niet worden opgemaakt. 
Bakker en Rigg pleiten ervoor om de deductieve benadering van schoolidentiteit te 
vervangen door een meer dynamische, inductieve benadering, waarbij identiteit van 
de school van onderaf wordt vormgegeven (Bakker en Rigg, 2004: 17). 
Hoewel er verschillende opvattingen onder leerkrachten bestaan, zorgt het systeem 
van vrijheid van onderwijs ervoor dat de meest exclusivistische leerkrachten dikwijls 
op exclusivistische scholen werken, en daarmee voor een mono-religieuze, (en in het 
geval van christelijke scholen) mono-culturele klas staan. Zowel op basis van de 
contact-hypothese als van bovengenoemd onderzoek kan worden aangenomen dat 
de attitudes ten aanzien van religieuze diversiteit van leerkrachten op deze scholen 
een ongunstig leerklimaat zou kunnen opleveren voor kinderen van andere 
levensbeschouwelijke achtergronden.    
Echter, er is nog maar weinig onderzoek geweest dat de opvattingen van 
leerkrachten over levensbeschouwing en hun religiositeit verbindt aan hun attitude 
ten aanzien van etnische en religieuze diversiteit onder leerlingen. In het opvullen 
van dit hiaat in kennis wil dit onderzoek een eerste bijdrage leveren.  
 
2.3 Reflectie op de onderzoeksvraag 
 
Nu er in dit hoofdstuk is beschreven hoe sociale betekenisgeving over diversiteit tot 
stand komt, en hoe er in de culturele context van het Nederlands onderwijs over het 
omgaan met diversiteit wordt gesproken, kunnen we deze inzichten gebruiken voor 
een nadere reflectie op de onderzoeksvraag. Naar aanleiding van dit hoofdstuk kan 
worden geconcludeerd dat de inzichten, opvattingen en idealen die leerkrachten 
benoemen sociale constructies zijn, ingebed in een culturele context. In deze context 
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worden groepsidentificaties geconstrueerd, idealen bediscussieerd, geloofs-
overtuigingen verdedigd en schoolidentiteiten vastgelegd. Dit betekent dat er op 
verschillende manieren betekenis verleend kan worden aan diversiteit in de klas, 
afhankelijk van de invalshoek die men kiest. 
Deze invalshoeken - groepsidentificaties, ideologie, geloof en schoolidentiteit - zijn 
gebruikt om de subvragen van dit onderzoek te formuleren. Ik zal nu ingaan op de 
wijze waarop deze subvragen kunnen worden verstaan in het licht van de hierboven 
beschreven theoretische bevindingen. De subvragen worden daartoe verbonden aan 
de overwegingen en conclusies uit dit hoofdstuk waarop zij betrekking hebben. 
 
2.3.1 Eerste subvraag: welke groepsidentificaties construeren en hanteren 
leerkrachten bij het spreken over diversiteit in de klas?  
De eerste subvraag, gericht op groepsidentificaties, gaat uit van de in paragraaf 2.1.1 
beschreven social identity theory, waarbij de constructie van ingroup en outgroup 
vooroordelen over de ander met zich meebrengt. Vanuit de theorie van Billig 
(paragraaf 2.1.1.2) is bekend dat sociale groepen op verschillende manieren kunnen 
worden beschreven: als stereotype categorie (categorisatie), of met oog voor 
individuele verschillen (particularisatie). Billig stelt ook vast dat het spreken over de 
ander contextafhankelijk is. De eerste subvraag onderzoekt daarom hoe leerkrachten 
de leerlingen categoriseren en welke beschrijvingen zij op diverse momenten in het 
interview gebruiken. De empirische data over visies van leerkrachten ten aanzien 
van diversiteit laten enerzijds zien dat categorieën bij leerkrachten ambivalenties 
kunnen oproepen. Het hanteren van categorieën zelf wordt door hen als 
problematisch gezien, in het onderzoek van Renkema et al (paragraaf 2.2.2.1). 
Sekseverschillen en verschillen in culturele groepen worden liever ontkend, er is een 
neiging om iedere leerling als individu te beschrijven om een discours van 
stereotypen te voorkomen. Andere gegevens laten echter zien dat negatieve 
vooronderstellingen die leerkrachten hebben over allochtone ouders leiden tot 
slechte communicatie tussen leerkrachten en deze ouders.  
In voorgaand onderzoek kan dus onder leerkrachten zowel een gebruik van 
stereotypen als het vermijden van stereotypen worden vastgesteld. Dat is niet 
verwonderlijk: Billig en Baumann stellen vast dat stereotype omschrijvingen van 
groepen en nuanceringen over groepsprocessen zich in de loop van een gesprek 
afwisselen, en Bruner betoogt dat in de onderwijscontext verschillende aannames 
over leerlingen tegelijkertijd opgeld doen (paragraaf 2.1.2). Daarom is de eerste 
subvraag gericht op het onderzoeken van de beschrijvingen die leerkrachten geven 
van leerlingen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om na te gaan hoe de leerkrachten de 
leerlingen 'spontaan' categoriseren, wanneer hun wordt gevraagd naar de leerlingen 
in hun groep. Mogelijk veranderen deze categorisaties wanneer de vragen in een 
ander patroon worden gesteld. De eerste subvraag is ook gericht op welke 
beschrijvingen van religieuze en etnische groeperingen kunnen worden aangetroffen, 
en hoe deze beschrijvingen in verband staan met andere groepsidentificaties. 
 
2.3.2 Tweede subvraag: welke pedagogische en/of didactische idealen en 
strategieën beschrijven leerkrachten als leidend voor hun omgang met diversiteit? 
Bruner bepleit een focus op de culturele, waardegeladen omgeving van de school en 
de leerkracht (paragraaf 2.1.2). In het spreken over levensbeschouwelijke diversiteit 
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in de Nederlandse samenleving spelen drie maatschappelijke processen een rol: 
secularisatie, (post)verzuiling en multiculturalisme. Deze processen hebben op 
schoolniveau consequenties voor kenmerken van zowel leerling- als 
leerkrachtpopulatie. De leerkracht maakt daarnaast deel uit van een 
onderwijssysteem waarbinnen de ontwikkeling van  moderne pedagogische 
waarden zoals tolerantie en respect, gelijkwaardigheid en autonomie plaatsvindt. 
Deze waarden kunnen met elkaar in conflict zijn, bijvoorbeeld wanneer tolerantie 
wordt geformuleerd vanuit een zelfbeschikkings-perspectief, waardoor alleen die 
gedragingen getolereerd worden, die door autonome keuzeprocessen tot stand zijn 
gekomen. 
De cultuur waarbinnen leerkrachten functioneren, zowel die van de school als die 
van de samenleving, kent tegenstrijdige paradigma’s met betrekking tot culturele 
diversiteit en waardendiversiteit. Een interactief ideaal en een integratief ideaal 
hanteren verschillende uitgangspunten en verschillende doelen. Het eerste leidt tot 
een tolerantie-discours, en het andere tot een  integratie- of zelfs assimilatiediscours. 
Beide discoursen zijn vertegenwoordigd in het intercultureel onderwijs (ICO), dat 
daarmee een inherente spanning herbergt, zoals omschreven door Hanson (2004). 
Warger (2002) beschreef drie mogelijke attitudes die leerkrachten ten aanzien van 
diversiteit kunnen hebben: etnocentrisch, intercultureel of anti-racistisch (paragraaf 
2.2.2.1). 
De discoursen van tolerantie, en discoursen van religieus inclusivisme en pluralisme, 
hebben ook hun weg gevonden in het godsdienstcurriculum. Drie typen 
godsdienstonderwijs zijn onderscheiden: learning religion, learning about religion en 
learning from religion. Deze laatste twee typen zijn dominant in Europese scholen 
(paragraaf 2.2.2.2).  
Daarom is de tweede subvraag gericht op het beschrijven van idealen die 
leerkrachten benoemen. Hoe verhouden bijvoorbeeld het ideaal van tolerantie en dat 
van autonomie als pedagogisch ideaal zich tot elkaar in de verhalen van 
leerkrachten? Hoe beschrijven zij hun idealen met betrekking tot 
godsdienstonderwijs en leerlingdiversiteit?  
 
2.3.3 Derde subvraag: op welke manier beschrijven leerkrachten hun 
levensbeschouwing en hoe verhoudt deze zich tot hun spreken over 
leerlingdiversiteit?  
Vanuit godsdienstpsychologische theorieën verwacht men een verband tussen 
religiositeit en waarneming en waardering van religieuze diversiteit. Vanuit de 
beschreven literatuur wordt op verschillende manieren onderscheid gemaakt in 
religiositeit of levensbeschouwing (paragraaf 2.2.3). 
De typologie inclusivisme, exclusivisme en pluralisme doet uitspraken over de mate 
waarin mensen hun eigen overtuiging als waarheid beleven ten opzichte van de 
waarheidsaanspraken van andere religies (Race, 1982;  Knitter, 1985; Hick, 2006). 
Orthodoxie en fundamentalisme leiden volgens de theorie van Altemeyer (2003) tot 
negatieve attitudes ten aanzien van andersgelovigen. Deze typologie is echter intern 
tegenstrijdig. Daarom is door godsdienstpsychologen gewerkt aan andere 
typologieën. Wulff (1991) maakte onderscheid tussen mensen die (al dan niet 
gelovig) religieuze teksten en voorschriften beschouwen als symbolisch en multi-
interpretabel, en mensen die (al dan niet gelovig) religieuze teksten en voorschriften 
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beschouwen als vaststaand en letterlijk. Een symbolische benadering van religie zou 
volgens Hutsebaut (1996) een beter vermogen tot inleven in anderen met zich 
meebrengen. Streib (2001) laat zien dat het spreken over de eigen levensbeschouwing 
per context kan variëren, en daarmee mogelijk ook de daaraan verbonden conclusies 
over de religieuze 'ander'.  
De eigen levensbeschouwing van leerkrachten kan dus effect hebben op de manier 
waarop leerlingdiversiteit wordt waargenomen. Volgens onderzoek in de 
Nederlandse context zijn er op scholen met een christelijke identiteit forse verschillen 
in de levensbeschouwing van leerkrachten mogelijk. Tot nu toe is over de precieze 
relatie tussen levensbeschouwing van de leerkracht en attitude naar andersgelovige 
leerlingen, nog weinig bekend. De contacthypothese, die beschrijft hoe contact met 
de 'ander' negatieve attitudes kan doen afnemen, is mogelijk een achterliggende 
verklaring voor de neiging tot stereotypering onder orthodoxe groepen die zichzelf 
van anderen afsluiten. Het is dus belangrijk om na te gaan in hoeverre de 
leerkrachten contact hebben met mensen van een andere levensbeschouwelijke 
achtergrond dan die zijzelf hebben.   
De vraag naar levensbeschouwing van de leerkracht is daarom gericht op het zoeken 
naar ontkenning of bevestiging van de verwachte relaties met leerkrachtattitudes ten 
aanzien van diversiteit, die vanuit de godsdienstpsychologische theorieën is 
beschreven. Er wordt gekeken of het mogelijk is de leerkrachten op grond van hun 
antwoorden in deze categorieën te vatten. Hangt het spreken over religie en eigen 
levensbeschouwing samen met een bepaalde visie op andersgelovige leerlingen? 
Welke religieuze ingroup en outgroup levert dit spreken op? De contacthypothese 
vormt daarnaast een invalshoek die op andere wijze kijkt naar invloeden op de 
leerkrachtattitude ten aanzien van andersgelovigen. 
 
2.3.4 Vierde subvraag: hoe klinkt de wijze waarop leerkrachten de schoolidentiteit 
beschrijven door in het benoemen en categoriseren van diversiteit in de 
leerlingpopulatie? 
Baumann benadrukt de onderlinge afhankelijkheid van de sociale constructen religie, 
etniciteit en nationaliteit in zijn concept van het 'multiculturele raadsel'. De formeel 
vastgelegde religieuze identiteit van scholen is het resultaat van een op nationaal 
niveau vormgegeven juridische en politieke context. Deze bredere maatschappelijke 
context laat zien dat er verschillende politieke belangen spelen in de discussies over 
schoolidentiteit. In het integratiedebat roept de vorming van ‘zwarte’ en ‘witte’ 
scholen weerstand op, waarbij het systeem van vrijheid van onderwijs zelf 
maatschappelijk en politiek ter discussie wordt gesteld. Juridische grenzen geven aan 
hoever scholen kunnen gaan in het weren van 'ongewenste' leerlingen ten bate van 
de 'schoolidentiteit'. Ondertussen is ook diversiteit op school een waarde, die voor 
scholen een uitgangspunt kan zijn om zichzelf mee te profileren.  
Door verschillen in imago en kwaliteit, evenals verschillen in schoolpopulatie, treedt 
er in sommige gevallen segregatie naar etniciteit of naar sociaal-economische klasse 
op. Religie, etniciteit, sociaal-economische klasse en taalvaardigheid van ouders 
staan immers vaak met elkaar in verband. Scholen hebben er belang bij om kinderen 
waarvan de school goede resultaten verwacht aan zich te binden, en om ouders aan 
zich te binden waarmee goed kan worden gecommuniceerd. Zowel schoolbesturen 
als ouders zijn belangrijke actoren in het ontstaan van segregatie. De vormgeving 
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van de christelijke identiteit van de school kan gevolgen hebben voor de 
leerlingpopulatie die de school aantrekt of juist afstoot door middel van een open of 
een gesloten aannamebeleid. 
Als het gaat om de door Baumann onderscheiden concepten reïficatie versus het 
processueel beschrijven van identiteit, dan speelt dit een rol in het discours rond de 
identiteit van de school. De inductieve wijze van beschrijven is dynamischer van 
karakter dan de deductieve wijze. De deductieve wijze kan daardoor leiden tot een 
meer reïficerend discours over het christelijk karakter van de school. Mogelijk strekt 
het gebruik van reïficaties over de schoolidentiteit zich ook uit tot het spreken over 
de religieuze en etnische identiteit van de leerlingen. Eerder onderzoek van Bakker 
en Rigg (zie paragraaf 2.2.3.2) lijkt dit verband te suggereren. 
In deze vierde subvraag is de achterliggende gedachte dat christelijke identiteit van 
de school een construct is dat, afhankelijk van de concrete uitwerking, verschillende 
consequenties kan hebben voor de perceptie van leerlingdiversiteit. De leerkracht is 
daarbij een 'vertaler' van schoolgids naar schoolpraktijk. Hoe maakt de leerkracht 
deze vertaling en welke interpretaties van leerlingdiversiteit levert dit op?  Er is voor 
gekozen om in de discoursanalyse van het spreken over schoolidentiteit, vooral te 
letten op constructies van ingroup en outgroup en de beschrijving van 
machtsverhoudingen. 
 
De hierboven beschreven vragen en de daaraan verbonden theoretische 
overwegingen zijn de basis geweest voor de vragenlijstconstructie (hoofdstuk 3) en 
de analyse (hoofdstuk 4). Elke subvraag gaat in op een ander aspect van het denken 
en spreken over leerlingdiversiteit, waarmee leerkrachten betekenis geven aan hun 
sociale omgeving. Daarbij wordt niet uitgegaan van de gedachte dat leerkrachten 
gevangen zouden zitten in deze manieren van denken en spreken. Integendeel, in het 
empirisch deel wordt uiteengezet hoe leerkrachten deze discoursen zelf 
reconstrueren en hoe zij daarmee actief de werkelijkheid vormgeven en naar hun 
hand zetten. Er wordt geanalyseerd hoe de leerkrachten van bestaande discoursen 
gebruik maken om de eigen standpunten en strategieën te verdedigen. Er is dus geen 
sprake van een zogenaamde ‘oversocialized conception of individuals’ waarin 
“individuals are depicted as being on the receiving end of dominant influences 
rather than being the creators of them” (Meighan en Siraj-Blatchford, 2003: 262).  
Met deze opmerking sluit ik het theoretisch deel van deze studie af. De nu volgende 
twee hoofdstukken zijn gericht op het beschrijven van de empirie. Eerst beschrijf ik 
in hoofdstuk 3 de methode van het empirisch onderzoek; daarna wordt, in hoofdstuk 
4, uitgebreid ingegaan op de resultaten van de interviews. 
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Hoofdstuk 3 
 

Methode 
 
 
3.1  Toelichting op het onderzoeksontwerp 
 
In de inleiding op deze studie en het theoretisch deel is betoogd, dat aan de 
beantwoording van de centrale onderzoeksvraag is gewerkt met behulp van een 
variant van de zogenaamde discoursanalyse. In deze paragraaf wordt verder 
gespecificeerd hoe discoursanalyse als methode is ingezet in het ontwerp van het 
onderzoeksproject. 
Volgens Potter en Wetherell (1987) is een discoursanalyse een specifieke aanpak om 
de sociale werkelijkheid te beschrijven met een geheel eigen methodisch 
uitgangspunt. Het kiezen voor discoursanalyse heeft consequenties voor het de wijze 
van uitvoeren van het onderzoek en ook voor de interpretatie van de interviews.. In 
de gebruikelijke sociaal-psychologische onderzoeksopzet, stellen Potter en Wetherell, 
“…the goal of traditional interviews is to obtain or measure consistency in 
participant’s responses; consistency is valued so highly because it is taken as 
evidence of a corresponding set of actions or beliefs. If the interview talk is 
consistent, the argument goes, it must reflect a consistent reality beyond; consistent 
discours demonstrates the interviewer has found some genuine phenomena and not 
biased or distorted responses” (Potter en Wetherell, 1987:163).   
Meer traditioneel georiënteerde sociaal-wetenschappers zijn dus met hun 
kwalitatieve (en kwantitatieve) interviews op zoek naar het fenomeen áchter het 
spreken. Discours-analytici daarentegen benaderen het interview als een sociaal 
fenomeen op zichzelf, waarbij de interviewer net zo belangrijk is als de respondent, 
en waarbinnen het interview zelf als resultaat van gezamenlijke sociale interactie 
moet worden geïnterpreteerd. Omdat mensen steeds samen betekenissen creëren, 
ligt het in de lijn der verwachting dat in de loop van het gesprek, de respondent 
zichzelf tegenspreekt. Dit komt doordat de sociale werkelijkheid te complex is om er 
steeds op precies dezelfde manier over te spreken. Als de respondent toch blijk geeft 
van een zekere onbuigzaamheid, dan is er volgens Potter en Wetherell iets anders 
aan de hand: “Consistency suggests that participants are drawing on a limited 
number of compatible discourses or interpretative repertoires when answering 
questions” (idem: 164).  
Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn wanneer de respondent uit een gesloten 
sociale gemeenschap komt, waarbij er sterk aan een bepaalde waarheid wordt 
gehecht. Interviewers die hierop stuiten, worden door Potter en Wetherell 
aangespoord om deze respondenten te confronteren met “andere geluiden”. De 
aanname en positiering van een neutrale interviewer wordt binnen deze methode 
dus bewust losgelaten, omdat het interview als een resultaat van een sociale 
interactie wordt gezien en aldus geanalyseerd en geduid. Kortom, zo stellen de 
auteurs, “interviewers are seen as active participants rather than speaking 
questionnaires” (idem: 165). 
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Voor dit onderzoek wordt een discours-analysitische methode gebruikt om de 
interpretatieve repertoires van de leerkrachten tot uitdrukking te laten komen. Maar 
er wordt in dit onderzoek ook gebruik gemaakt van algemeen sociaal-psychologische 
beschrijvingen van gedrag. Er bestaat immers zoiets als gezichtsbedrog in sociaal 
opzicht, waardoor stereotypen kunnen ontstaan. Tegelijkertijd zijn mensen zich ook 
bewust van stereotypen en ze proberen deze te bestrijden, door zich genuanceerd uit 
te drukken. Zowel de wijze waarop in een cultuur over groepen wordt gesproken, 
als sociaal-psychologische cognitie spelen dus een rol (zie hoofdstuk 2 van deze 
dissertatie, paragraaf 2.2.1). 
In dit proefschrift onderzoek ik zowel de manier waarop er door leerkrachten wordt 
gesproken over diversiteit, als ook (op theoretisch niveau) de sociaal-psychologische 
processen die het spreken van leerkrachten op deze manier vergemakkelijken of zelfs 
veroorzaken. In het onderzoekontwerp is daarom gekozen voor een theoretische 
verhandeling over de werking van discoursen over diversiteit. Dit gebeurt vanuit de 
sociaal-psychologische aanname dat ingroup- en outgroup-stereotypering en 
categorisering de inzichten, opvattingen en idealen van leerkrachten mede 
vormgeven. In het empirisch deel zijn vervolgens vragen aan respondenten gesteld, 
die geformuleerd zijn om deze discoursen en hun bijbehorende ingroup- en 
outgrouppatronen bij de respondenten op te roepen. Dat betekent dat geen strikte 
discours-analytische weg gevolgd is, waarbij interviewer en respondent in een 
‘gesprek’ terechtkomen, maar dat elementen uit de ‘discoursanalytische school’ zijn 
gebruikt om de semi-gestructureerde interviews vorm te geven en te analyseren. 
Deze elementen zijn: ten eerste, aandacht voor het gegeven dat zowel vraag als 
antwoord kunnen worden gezien als een constructie van sociale realiteit. Ten 
tweede, de aanname dat respondenten geen consistente antwoorden geven, maar dat 
zij zich voortdurend bewegen tussen verschillende language games (Baronov, 2004: 71-
73), en ten derde is het doel van de analyse: niet op zoek gaan naar consistentie, maar 
juist naar tegenstrijdigheid. 
     
 
3.2  Vragenlijstconstructie 
 
Om tot een beantwoording van de onderzoeksvraag te kunnen komen, is er een 
vertaalslag gemaakt van de centrale onderzoeksvraag via de sub-vragen en de 
theoretische reflectie naar de concrete start-vragen voor de semi-gestructureerde 
interviews. De vragenlijsten, met cursief gedrukt de achterliggende theoretische 
uitgangspunten, zijn in de dissertatie als bijlage opgenomen (zie bijlagen I - IV). 
Bij de vertaalslag van onderzoeksvraag naar de interviewvragen is uitgegaan van 
een aantal theorieën die in hoofdstuk 2 beschreven zijn, alsmede van het algemene 
paradigma van het symbolisch interactionisme, waarbij betekenissen via taal worden 
vormgegeven en gecommuniceerd. Er wordt, met andere woorden, van uitgegaan, 
dat mensen onvermijdelijk verbale constructies maken van hun sociale 
werkelijkheid. De belangrijkste vraag die met behulp van de interviewdata diende te 
worden beantwoord was, welke constructies er door leerkrachten gemaakt worden 
met betrekking tot leerlingdiversiteit. Anders gezegd, hoe wordt diversiteit in de 
klas en in de bredere context van het onderwijs benoemd en daarmee als stukje 
werkelijkheid geconstrueerd. 
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Om deze constructies en interpretatieve repertoires op het spoor te komen, worden, 
conform Potter en Wetherell, in de vragenlijst dezelfde thema’s en vragen op 
verschillende manieren aangeboden:  
“[…] the researcher should try to generate interpretative contexts in the interview in 
such a way that the connections between the interviewee’s accounting practices and 
variations in functional context become clear. One of the ways this can be done is to 
tackle the same issue more than once in an interview, in the course of a number of 
different general topics.” (Potter en Wetherell, 1987:164)    
Het interview is daarmee een methode om aan respondenten diverse manieren van 
spreken en verschillende betekenissen te ontlokken. In dit onderzoek betreft dat, 
zoals gezegd, de manier waarop leerkrachten spreken over en met betrekking tot 
leerling-diversiteit, zoals is beschreven in de centrale onderzoekvraag.  
Hier volgt ter bepaling van de gedachten nogmaals deze centrale onderzoeksvraag 
(probleemstelling) van het onderzoek, alsmede de vier subvragen: 
 
 Welke inzichten, opvattingen en idealen benoemen leerkrachten op protestants-
 christelijke basisscholen met betrekking tot de etnische en religieuze diversiteit in hun 
 klas?  
 

1.  Welke groepsidentificaties construeren en hanteren leerkrachten bij het 
      spreken over diversiteit in de klas?  
2.   Welke pedagogische en/of didactische idealen en strategieën beschrijven 
      leerkrachten als leidend voor hun omgang met diversiteit? 
3.   Op welke manier beschrijven leerkrachten hun levensbeschouwing en hoe  
      verhoudt deze zich tot hun spreken over leerlingdiversiteit?  
4.   Hoe klinkt de wijze waarop leerkrachten de schoolidentiteit beschrijven door    
      in het benoemen en categoriseren van diversiteit in de leerlingpopulatie? 

 
De vragen die als leidraad golden voor de interviews, zijn operationalisaties van 
concepten uit de theorie, zoals bijvoorbeeld het begrippenpaar ‘categorisatie’  versus 
‘particularisatie’. Het doel was niet primair om de theorie te testen, maar te 
onderzoeken welke manieren van spreken de geïnterviewde leerkrachten hanteren, 
waarbij het eerder genoemde paradigma van symbolisch interactionisme als 
uitgangspunt werd genomen. 
Voor de interviews werd een semi-gestructureerde vragenlijst ontworpen. Dat 
betekent dat de hoofdvragen een vaste volgorde hebben en een vaste formulering 
kennen, maar dat er vervolgens, al naar gelang de antwoorden, kan worden 
doorgevraagd.  
De vragenlijst voor de interviews is gebaseerd op de vier subvragen van het 
onderzoek. Elke set interviewvragen is gericht op het beantwoorden van één (of 
meer) subvragen. Er zijn sets van vragen die vooral de bedoeling hebben 
groepsidentificaties, categorisaties en particularisaties te traceren (de eerste 
subvraag). Er zijn vragen gesteld over idealen en strategieën die leerkrachten 
hanteren bij het omgaan met diversiteit tussen leerlingen (de tweede subvraag). Er is 
gevraagd naar de zelf-categorisatie van leerkrachten op het gebied van hun eigen 
levensbeschouwelijke oriëntatie (de derde subvraag). Ook zijn er vragen over de 
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betekenis die de leerkracht toekent aan de christelijke identiteit van de school (de 
vierde subvraag).   
De vragenlijst begint met een algemene introductie waarin de respondent kort 
antwoord geeft op vragen over leeftijd en de eigen (gezins-)achtergrond. Daarna 
wordt de leerkracht op verschillende manieren gevraagd om de klas te beschrijven. 
Deze verschillende manieren zijn bedoeld om leerkrachten zowel in categorisaties als 
particularisaties te laten spreken over de kinderen in de klas, en vervolgens te 
inventariseren welk soort categorisaties ze maken, conform de eerste subvraag. Het 
gecursiveerde deel  is letterlijk uit de vragenlijst overgenomen: 
 
Kunt u uw klas beschrijven, wat voor soort klas is het (als groep)?  
 
Kunt u beschrijven wat voor verschillende kinderen er in uw klas zitten? 
 
 Zitten in uw klas kinderen uit verschillende: 
 
-  sociale klasse? Welke? 
-  culturele groepen? Welke? 
-  levensbeschouwingen of religies? Welke? 

 
De eerste vraag nodigt de leerkracht uit om de klas als één geheel, als groep, te 
omschrijven. De tweede vraag nodigt uit om leerlingen als individu beschrijven. Het 
thema ‘verschillen tussen kinderen’ wordt in eerste instantie heel breed opgevat; het 
kan over alle soorten verschillen gaan. Pas in de laatste vraag van dit setje wordt het 
concept ‘levensbeschouwelijke diversiteit’ geïntroduceerd. Op die manier is het 
mogelijk dat leerkrachten in eerste instantie helemaal niet ingaan op 
levensbeschouwing in de klas, maar dat zij andere kenmerken van leerlingen 
noemen, die voor hen relevant zijn. Hiermee wordt duidelijk in hoeverre het thema 
van religieuze diversiteit voor de leerkracht ‘speelt’. Overigens betekent dit wel, dat 
de mate waarin levensbeschouwing vooraf wordt genoemd door de respondent, niet 
alleen afhankelijk is van het persoonlijk belang van levensbeschouwing, maar ook 
van de wijze waarop de respondent is benaderd en wat deze al weet of denkt te 
weten van het onderzoek. Met name in het vervolg van het onderzoek, waarbij 
respondenten via-via werden benaderd (bijvoorbeeld via een collega), was het van 
belang om expliciet vooraf te vragen naar wat de respondent al van het onderzoek 
wist, om dit effect te kunnen meenemen.   
Zojuist zijn enkele interviewvragen beschreven die de bedoeling hebben 
categorisaties en particularisaties te ontlokken aan leerkrachten. De tweede subvraag 
van het onderzoek richt zich op idealen van leerkrachten. In de interviewvragenlijst 
komt deze vraag door middel van de volgende set vragen aan de orde: 
 
Wat is het belangrijkste dat u kinderen wilt bijbrengen? 
 
Hoe gaat u om met de diversiteit van kinderen in uw groep?       
- didactisch? 
 - pedagogisch? 
 
Hoe spreekt u in de klas over hoe kinderen met elkaar en met hun verschillen moeten omgaan? 
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Worden leerkrachten op uw school begeleid om met diversiteit in de klas om te gaan? Wat vindt u van 
deze begeleiding? 
 

In deze set vragen is geen sprake van een verwijzing naar een bepaalde 
levensbeschouwelijke traditie of naar de christelijke identiteit van de school. Als de 
christelijke identiteit van de school hier al ter sprake kwam, dan kwam dat aan de 
orde door de leerkracht zelf. Het was de bedoeling om met deze vragen zoveel 
mogelijk en zo breed mogelijk idealen van leerkrachten  bij het omgaan met 
verschillen tussen leerlingen te achterhalen. 
Als er tijd over was, konden de volgende vragen worden toegevoegd, om meer 
anekdotisch materiaal te ontlokken: 
 
Kunt u zich een situatie/ gebeurtenis herinneren waarbij verschillen in levensbeschouwing een 
probleem opleverden? 
- aanleiding 
- waar lag het aan? 
- rol van leerkracht in oplossing? 
 
Kunt u een situatie of gebeurtenis herinneren waarbij verschillen in levensbeschouwing iets 
waardevols opleverden? 
- aanleiding 
- waar lag het aan? 
- rol van leerkracht? 

 
De derde subvraag van het onderzoek is gericht op de invloed van de eigen 
levensbeschouwing op de wijze waarop leerkrachten diversiteit beschrijven. Enkele 
vragen in het interview naar de levensbeschouwing van de respondent zijn: 
 
Beschouwt u zichzelf als gelovig? 
Hoe heeft u vroeger van huis uit, geleerd om tegen verschillende levensovertuigingen aan te kijken? 
Kijkt u daar nog zo tegenaan? Hoe kwam het dat het is veranderd? 
Heeft u vrienden of familie die een andere levensovertuiging hebben dan die van u?  
Beschouwt u zichzelf als christen? Wat is volgens u een christen? 
Aanbidden moslims en christenen volgens u dezelfde God? (en hindoes/ boeddhisten?) 

 
In deze set vragen is speciale aandacht voor de mate waarin de leerkracht zichzelf 
beschouwt als ‘christen’, en hoe vervolgens deze geconstrueerde groepsidentiteit 
eruitziet. Wie vallen er, volgens de criteria van de leerkracht, binnen de grenzen van 
de eigen groep, en wie niet? Daarnaast is ook gevraagd naar de mate van contact met 
anders-gelovigen (vgl. de contacthypothese; zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.1.1)   
 
In de vierde subvraag komt de christelijke identiteit van de school aan de orde. Bij de 
interviewvragen naar identiteit van de school worden deze formuleringen gebruikt:  
 
Wat is kenmerkend voor deze school?  
Wanneer past iemand niet op deze school? 
Beschouwt u deze school als een christelijke school? Wat is volgens u een christelijke school? 
Sommigen vinden dat kinderen op een protestants-christelijke school ook protestants-christelijk 
moeten zijn. Hoe kijkt u daar tegenaan? En leerkrachten? En ouders in de ouderraad? 



 88 

Welke methode voor de godsdienstles gebruikt u? Vindt u dit een goede methode? Waarom wel/ niet? 
Is de methode uw eigen keuze? 
Als u naar uw collega’s kijkt, heeft u het gevoel dat u wat geloof betreft ongeveer dezelfde opvattingen 
heeft, of bent u erg anders? Hoe wordt er op school mee omgegaan als een collega een andere 
opvatting over geloof heeft? Wordt er veel over geloof gesproken? 
 
De school als sociale gemeenschap staat in deze vragen centraal. Wie hoort erbij, wie 
hoort er niet bij, en waarom?  In deze vragen is ruimte voor zowel meer inductieve 
als meer deductieve beschrijvingen van de notie ‘christelijke school’. Zonder vooraf 
te veronderstellen wat een christelijke school is, wordt aan leerkrachten gevraagd op 
het concept te reflecteren en te relateren aan de levensbeschouwelijke diversiteit in 
de klas. De antwoorden die hier gegeven worden, kunnen in de analyse worden 
vergeleken met antwoorden op de vraag naar de eigen levensbeschouwing, en hoe 
bij die vragen het concept ‘christelijk’ wordt ingevuld. 
 
De vragenlijst is in de loop van het onderzoek een aantal maal aangepast aan 
veranderende inzichten, en aan de behoefte om het interview circa anderhalf uur te 
laten duren. Uiteindelijk zijn er vier versies van de vragenlijst gebruikt. De eerste 
versie van 20 open vragen werd afgenomen bij de vijf eerste interviews, welke als 
'pilot' werden beschouwd voor het testen van de vragenlijst. Na deze pilot-
interviews werd de vragenlijst geëvalueerd. Er werden twee vragen geschrapt, 
namelijk de vraag of de confrontatie met anders-gelovige kinderen effect had op het 
eigen geloof van de respondent en de vraag,  wat er gebeurde als respondenten het 
niet met kinderen eens waren. Er werden enkele vragen toegevoegd, zoals “wat 
vindt u van de diversiteit aan kinderen in de klas?” 
De tweede versie van ruim 25 vragen werd gebruikt voor de interviews 6 en 7. Een 
derde, licht gewijzigde versie werd gebruikt voor interviews 8 tot en met 12.  In de 
laatste versie was er nog een lijst met trefwoorden opgenomen, waarop leerkrachten 
konden reageren.  Omdat de vragenlijsten uiteindelijk maar weinig van elkaar 
verschilden, werd besloten aan de pilot-interviews geen aparte status toe te kennen 
in de analyse. Waar respondenten een bepaalde vraag niet hebben beantwoord, 
omdat deze vraag in het betreffende interview ontbrak, wordt dit in de weergave 
van resultaten vermeld. In de bijlage van dit proefschrift zijn, zoals eerder 
aangegeven, de vragenlijsten opgenomen. 
 
 
3.3  Respondentbenadering  
 
De voor dit onderzoek beoogde populatie bestond uit leerkrachten die werken op 
een protestants-christelijke basisschool in Nederland. In dit onderzoek is gekozen 
voor een kwalitatief-empirische benadering, waarbij representativiteit vanwege de 
beperkte omvang van de steekproef niet aannemelijk is. Er is bij het zoeken naar 
respondenten, dat wil zeggen bij het vaststellen van de (niet a-selecte) steekproef, 
getracht een grote diversiteit in de daadwerkelijk onderzochte onderzoeksgroep te 
brengen. De beoogde spreiding had betrekking onder meer op hun leeftijd en hun 
levensbeschouwing, maar ook het type PC-school waarop zij werken. De scholen zijn 
via het internet geselecteerd en benaderd op basis van een taxatie van hun 
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leerlingpopulatie (gestreefd werd naar een vertegenwoordiging van zowel 
zogenaamde ‘zwarte’ als ‘witte’ scholen) en hun locatie (grootstedelijke setting, of 
kleinere stad/dorp).  
De respondenten in dit onderzoek zijn op drie manieren benaderd. In de eerste 
plaats is getracht op formele wijze contact te zoeken met respondenten. Daarvoor 
werden via een brief schooldirecties benaderd, met de vraag of zij op hun school 
leerkrachten hadden die zouden willen meewerken aan een onderzoek. De brief was 
afgedrukt op ‘neutraal’ briefpapier van de Universiteit Utrecht, waarin geen 
verwijzing was opgenomen naar de faculteit Godgeleerdheid. In de brief werd 
gesproken over een onderzoek naar “omgaan met verschillen tussen leerlingen”. In 
deze benadering werd elke verwijzing naar levensbeschouwing vermeden, om 
leerkrachten niet bij het beantwoorden van de vragen te beïnvloeden. De 
schooldirectie werd vervolgens telefonisch benaderd, en er werd met verwijzing naar 
de brief gevraagd naar telefoonnummers van leerkrachten. Enkele directeuren waren 
echter van mening dat hun leerkrachten het veel te druk hadden om aan een 
dergelijk onderzoek deel te nemen, en zij wilden geen gegevens van leerkrachten 
afstaan. Deze reactie trof ik in de loop van het selectieproces uitsluitend aan bij 
directeuren van ‘zwarte’ scholen. Hiermee dreigde de validiteit van het onderzoek in 
gevaar te komen, omdat er een systematische vertekening in de respondentgroep 
kwam (Roberts, 2005:140). Er werd besloten tot een andere strategie van 
respondentbenadering over te gaan om ook leerkrachten van 'zwarte' scholen in de 
onderzoeksgroep op te kunnen nemen. Met behulp van bestaande contacten met de 
Besturenraad voor Protestants-Christelijk Onderwijs werd aan directeuren van 
zogenaamde 'zwarte' scholen gevraagd of er leerkrachten waren die aan het 
onderzoek wilden deelnemen. Zo konden vier nieuwe respondenten worden 
toegevoegd. In dit verzoek echter werd het doel van het onderzoek duidelijker 
vermeld: het zou om een onderzoek gaan naar de omgang van leerkrachten met 
religieuze en etnische diversiteit in de klas. 
De derde benaderingswijze was via respondenten zelf, volgens de zogenaamde 
‘sneeuwbal-methode’ (Maso en Smaling, 2004: 74). Aan het eind van het interview 
vroeg ik of de leerkrachten nog collega’s wisten die zouden willen deelnemen. Op 
deze manier konden nog vier respondenten worden geworven. In twee gevallen 
betrof het leerkrachten van dezelfde school, in twee gevallen van een andere school. 
Ook in mijn eigen omgeving benaderde ik respondenten, waarvan ik wist, of via-via 
hoorde dat zij leerkracht op een PC-basisschool waren. Zo werden de eerste twee 
respondenten uit het pilot-onderzoek op deze informele wijze benaderd. 
Bij twee interviews bleek dat de betreffende respondent niet op een protestants-
christelijke school, maar op een katholieke school werkte. Dat gebeurde bij 
respondenten die ik via een andere respondent had geworven en waarvan de eerdere 
respondent dacht en aangegeven had dat zij ook op een PC-school werkten. Omdat 
ik tijdens het introductiegesprek bewust en volgens de ontwikkelde richtlijn geen 
verwijzing naar schooltype maakte, ontdekte ik pas bij de interviewvragen die over 
het schooltype gingen, dat de respondenten les gaven op een katholieke school. De 
ene respondente (interview 5) kwalificeerde zichzelf als ‘ atheïst’ , de tweede 
(interview 9) als ‘protestants-christelijk’. Hoewel hun antwoorden op de meeste 
algemene vragen goed vergelijkbaar waren met wat er in de overige interviews werd 
gevonden, is toch besloten om de interviews niet in het onderzoek op te nemen. Dit 
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betekent dat er voor de analyse geen 18, maar 16 interviews zijn verwerkt. Het 
criterium was dat de school zich algemeen-christelijk of protestants-christelijk 
noemde, zodat ik kon vragen naar de betekenis van de ‘christelijke’ identiteit van de 
school in het licht van en in relatie tot leerlingdiversiteit.  
Wellicht ten overvloede: leerkrachten op reformatorische scholen zijn volgens dit 
criterium van het onderzoek uitgesloten. Voor een beschrijving van deze groep 
leerkrachten verwijs ik naar het proefschrift van De Muynck, getiteld “Een goddelijk 
beroep” (2008). 
Hoewel alle respondenten op protestants-christelijke scholen lesgeven, is er in de 
respondentbenadering gestreefd naar diversiteit op andere vlakken. Er zijn 
interviews afgenomen met veertien vrouwelijke  en vier mannelijke leerkrachten, 
waarbij twee leerkrachten een niet-Nederlandse culturele, of bi-culturele achtergrond 
hadden. De leerkrachten konden als ‘orthodox-christelijk’, ‘liberaal-christelijk’ of 
‘ongelovig’ worden getypeerd. De onderzoeksgroep kent een spreiding naar leeftijd:  
jongere en oudere leerkrachten, van 22 tot 55 jaar oud. Ze geven les aan verschillende 
groepen van het basisonderwijs. Zowel witte als zwarte scholen zijn 
vertegenwoordigd. De scholen waar de leerkrachten lesgeven zijn redelijk gelijk 
verdeeld over de provincies Gelderland, Utrecht, Overijssel en Zuid-Holland.  
Als de respondenten éénmaal hadden toegezegd, dan deden ze vervolgens ook mee 
(er was in die zin geen sprake van een verdere non-respons). Tijdens interview 4 was 
er enige hinder van de aanwezigheid van het zoontje van de respondent. Interview 3 
ondervond hinder van telefoongesprekken die tussen het interview door kwamen. 
De overige interviews zijn zonder dergelijke verstoringen of andere problemen 
verlopen.  
In één geval vond het interview bij mij thuis plaats.  Een deel van de interviews, 
namelijk zeven, vonden plaats bij de respondent thuis, in de woonkamer. Ik las een 
introductie voor, vroeg of er nog vragen vooraf waren, en zette de recorder aan. De 
overige elf interviews vonden plaats na schooltijd, in een klaslokaal. Er was dan 
tevens gelegenheid om enkele notities te maken over de sfeer van het gebouw en de 
wijk waarin het stond.  De respondenten werden na afloop van het interview 
bedankt met een boekenbon. 
Er is doorgegaan met het benaderen van respondenten tot er een bepaalde mate van 
‘verzadiging’ optrad. Met dit begrip wordt bedoeld, dat er ondanks een diversiteit 
aan respondenten, geen nieuwe opvattingen of inzichten meer worden ontdekt bij 
nieuwe respondenten (Baarda, De Goede, Teunissen, 2001: 74). Wanneer er een 
nieuwe respondent werd geïnterviewd, antwoordde deze volgens patronen die ook 
al bij eerdere respondenten waren aangetroffen. Er kon van worden uitgegaan dat 
het veld, en met name de patronen van de verschillende discoursen waarbinnen en 
waartussen leerkrachten zich bewegen, in kaart waren gebracht. Deze verzadiging 
trad op vanaf het 14e interview, en er werd gestopt met werving bij 18 interviews. De 
dataverzameling kwam daarmee neer op circa 300 pagina’s uitgewerkte 
interviewtekst inclusief noten. 
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Uiteindelijk kunnen de afgenomen interviews in een volgend schema worden 
samengevat: 
 
              Maand/ jaar     Via *         M/V        Leeftjd      Groep         Geloof  (zelf)                 School***           School type*** 

Pilot 
1 

Januari 
2006 

B 
* 

Vrouw 50 3 Evangelisch/ 
excl./ orth. 

wit Pc / open 

 
Pilot   
2 

Januari 
2006 

B Man 55 (dir) 
8 

Orth./soms incl. wit Pc/ semi-gesl. 

Pilot 
3 

Februari 
2006 

A Vrouw 50+ (dir)8 Incl./lib. ‘zwart’ Pc/ Jenaplan/ 
open 

 
Pilot 
4 

Februari 
2006 

A Man 47 7+8 (weinig 
gearticuleerd) 
christen,  lib./ incl. 

‘zwart’  
(1)** 

PC/ 
ontmoetingsschool 

 
Pilot  
5 

Maart 
06 

C Vrouw 25 8 Niet gelovig ‘wit’ RK/ speciaal 
onderwijs mlk 

Int 6 Juni 06 B Vrouw 50 7 Niet / oorspr. 
NH/symb./plur. 

‘wit’ (2) PC/ open 

Int 7 Juni 06 C Vrouw 45  1 Evangelisch/ 
orth./ soms incl. 

‘wit’(2) PC/open 

Int 8 Januari 
2007 

A Man 28 8 RK opgevoed, 
niet gelovig/ 
Boeddhist 

‘wit’ (3) PC/open 

Int 9 Januari 
2007 

C Vrouw 22 3 Geref./ incl. ‘wit’ RK 

Int 
10 

Januari 
2007 

C Vrouw 50 7 Christelijk/ incl. ‘wit’ (3) PC/open 

Int 
11 

Januari 
2007 

C Vrouw 27 6 Prot--> RK/ lib. ‘wit’ PC/open Speciaal 
onderwijs 

Int 
12 

Februari 
2007 

A `vrouw 45 8 Niet gelovig ‘zwart’(1) PC/ontmoetings- 
School 

Int 
13 

Februari 
2007 

B Vrouw 47 8 Niet gelovig/ 
Agnost/ plur. 

‘zwart’ (4) PC/open 

Int 
14 

April  
2007 

B Vrouw 25 1 Evangelisch/orth./ 
soms incl.  
 

‘zwart’(4) PC/open 

Int 
15 

April  
2007  

B Vrouw 39 1, 7, 
5, 2 

Christelijjk, 
kerk.actief 
Incl./ lib. 

“zwart”(5
) 

PC/open 

Int 
16 

April  
2007 

B Vrouw 39 2 Oorspr.reform., nu 
‘liberaal’ 

“zwart”(5
) 

 PC/ open 

Int 
17 

Mei  
2007 

A vrouw  51 6 Niet gelovig/ 
Humanist 

“wit” (6)  PC/ semi-gesloten 

Int 
18 

Mei  
2007 

A Man 39 4 Gelovig, christen= 
ieder in waarde/ 
lib.  

“wit”(6) PC/semi-gesloten 

  
* Respondentbenadering A: benaderd op 'formele' wijze, via een brief; B: benaderd via eigen 
contacten; C: benaderd via andere respondent (sneeuwbalmethode) 
**(1), (2), (3) etcetera, verwijst naar de school waar respondenten lesgeven. Hetzelfde nummer 
betekent dezelfde school. (dir): respondent is directeur van de school. 
*** Beschrijving school ('wit' of 'zwart') en schooltype: zoals beschreven door de betreffende 
respondent 
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3.4  Rol van de onderzoeker 
 
In de (kwalitatief-empirisch georiënteerde tak van de) sociale wetenschappen staat 
men kritisch ten opzichte van de idee van 'objectieve' wetenschap. Alleen al de keuze 
en formulering van een onderzoeksopzet geeft immers richting en sluit andere 
aspecten van een probleem uit (Maso en Smaling, 2004: 66). Eén van de invloeden op 
dit proces van richtinggeving is de persoonlijke voorkeur van de onderzoeker. In 
deze paragraaf wordt toegelicht welke mogelijke invloed mijn persoonlijke en 
professionele opvattingen hebben gehad op de keuze van onderzoeksvragen, de 
afname van interviews en de analyse. 
Het feit dat de opvattingen van de onderzoeker niet in elk wetenschappelijk 
onderzoek worden geëxpliciteerd, hoeft niet te betekenen dat deze in ander 
onderzoek geen rol van betekenis spelen in de wijze waarop de vraagstelling is 
geoperationaliseerd, en in de wijze van analyseren en waarderen. Juist omdat er 
zoveel onderzoek naar godsdienst plaatsvindt waarbij dat niet gebeurt, vind ik het 
belangrijk om de rol van de onderzoeker hier te beschrijven. Ik sta daarmee in de 
traditie van kwalitatieve onderzoekers die de onbewuste effecten van de eigen 
subjectiviteit trachten te verzwakken door ze vooraf  te expliciteren (Baarda, De 
Goede, Teunissen, 2001: 98).  
Wanneer de levensbeschouwing van respondenten uit dit onderzoek wordt 
beschreven, wordt er niet ingegaan op de mate waarin de onderzoeker het zelf met 
deze levensbeschouwing eens is. Hooguit kan de interne consistentie van de 
levensbeschouwingen in het onderzoek aan bod komen. De (godsdienst)psychologie 
onderzoekt immers de wijze waarop mensen tot hun religieuze overtuigingen 
komen, en de effecten van deze overtuigingen op hun gedrag. De vraag naar het 
waarheidsgehalte van de overtuigingen komt niet aan de orde. Deze benadering kan 
worden beschreven als ‘methodisch agnosticisme’ of ‘methodisch atheïsme’ (zie voor 
een beschrijving van dit uitgangspunt: Sarot, 2006).  
In de interviews stond het doel voorop dat de geïnterviewde zich tijdens het 
interview gewaardeerd voelt, en dat deze zo welwillend mogelijk wordt benaderd. 
Ik ben tijdens het interview zoveel mogelijk meegegaan in de assumpties van de 
leerkrachten ten aanzien van God en geloof, en ik probeerde me tijdens het interview 
in te leven in het perspectief van de betreffende leerkracht. Mijn opvoeding in het 
protestantse christendom maakte het voor mij relatief eenvoudig om me te kunnen 
verplaatsen in het perspectief van de (gelovige) respondenten. Geloof is voor veel 
gelovigen meer dan een set opvattingen, normen en waarden die door een sociale 
groep wordt beleden of gepropageerd – gelovigen kunnen zich verantwoordelijk 
voelen jegens een hogere entiteit, met wie zij een persoonlijke band ervaren. 
Onafhankelijk van de vraag of deze entiteit er is of niet, deze overtuiging kan effect 
hebben op het gedrag van de persoon die gelooft. Omgekeerd kon ik mij ook 
verplaatsen in het perspectief van de ‘ongelovige’ leerkrachten. 
Daarbij was het bij sommige overtuigingen van leerkrachten makkelijker om me erin 
te verplaatsen dan in andere. Mijn eigen levensovertuiging is vrij pluralistisch; ik zie 
geen reden voor superioriteit van de ene religie boven de andere. Daarmee bevindt 
mijn overtuiging zich op gespannen voet met orthodoxie of met vormen van 
atheïsme die een vijandige houding hebben ten aanzien van religie. Ik heb geen 
negatieve opvattingen ten aanzien van de islam in het algemeen, en ik sta kritisch ten 
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opzichte van vooroordelen en generalisaties over groepen. Daarnaast heb ik liberale 
opvattingen ten aanzien van homosexualiteit, genderrollen, en ik zet als 
wetenschapper geen vraagtekens bij het proces van evolutie. Hoewel sommige 
leerkrachten uitspraken deden waar ik het niet mee eens was, heb ik geprobeerd een 
‘neutraal-positieve’ houding aan te nemen tegenover alle respondenten. Dat betekent 
dat er doorgaans met “ja” of “hm” werd gereageerd, en dat er werd gestreefd naar 
communicatieve symmetrie (Maso en Smaling, 2004:110-111). In lichaamshouding en 
taalgebruik heb ik me geprobeerd per respondent aan te passen, en hen op hun 
gemak te stellen door me zo informeel mogelijk te gedragen. Ook wanneer 
respondenten ergens om lachten, lachte ik met ze mee, om het wederzijds 
vertrouwen tussen onderzoeker en onderzochte te doen toenemen (Maso en Smaling, 
2004: 103-116).  
Om ten aanzien van respondenten niet in een outgroup terecht te komen (met alle 
mogelijke negatieve consequenties van dien) was ook mijn zelf-presentatie zo 
neutraal mogelijk. Tijdens mijn scriptie-onderzoek naar orthodoxe jonge vrouwen 
had ik gemerkt dat het aanpassen aan de kledingstijl van respondenten (lange rok, 
geen sieraden) een gunstig effect oplevert voor de mate waarin respondent en 
onderzoeker een positieve klik ervaren - het zogenaamde ‘rapport’ (Maso en 
Smaling, 2004:105). De kledingstijl van leerkrachten is doorgaans weinig formeel, en 
ik heb tijdens interviews mijn kleding aan die stijl aangepast, zodat ook hier het 
‘rapport’ goed zou uitpakken. 
Tijdens de analysefase is de wetenschappelijke houding als ‘methodisch agnost’ 
verder voortgezet. De uitspraken van leerkrachten over God en geloof zijn dus 
geanalyseerd vanuit een atheïstisch of agnostisch perspectief, zonder 
vooronderstelling over het waarheidsgehalte van de geloofsovertuiging van 
respondenten, met tevens de bedoeling het eigen perspectief van de leerkrachten zo 
goed mogelijk weer te geven. Een ideologische en normatieve bias vanuit de persoon 
van de onderzoeker, die mogelijk in de analyse en beoordeling van data een rol heeft 
gespeeld, is dat groepsprocessen voor mij geen neutrale processen zijn. Ik beoordeel 
de wijze waarop mensen groepsidentificaties maken, op de sociale consequenties 
voor de outsiders, met name wanneer er sprake is van machtsverschil. Dit 
machtsverschil speelt in dit geval duidelijk tussen de leerkracht en de leerling, maar 
ook tussen de schooldirectie en de leerkracht. Ik heb  mij daarom meer gericht op de 
uitsluitende kant van groepsidentiteit, dan op de insluitende kant ervan.    
 
 
3.5  Dataverzameling, opname en beheer 
 
De interviews werden opgenomen met een digitale voicerecorder. Deze recorder was 
van dermate goede kwaliteit, dat er nauwelijks verlies van data optrad door 
onverstaanbaarheid. Het was mogelijk de opname licht vertraagd af te spelen, 
hetgeen de uitwerking vergemakkelijkte. 
De data werden geanonimiseerd door weglating van de naam van de respondent, 
evenals de naam en plaats van de school. Elk interview kreeg een nummer, en de 
interviews werden vervolgens in een lijst gecategoriseerd op hoofdkenmerken, zodat 
bij de analyse gemakkelijk kon worden teruggevonden welk citaat uit welk interview 
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afkomstig was. In de hoofdkenmerken werden ook bijzondere anekdotes 
opgenomen, die kenmerkend waren voor het interview.   
De interviews zijn woordelijk uitgetypt, waarbij ook alle aarzelingen en “eh” ’s zijn 
uitgetypt, maar niet in grote detaillering waarbij secondes en overlap, intonatie of 
weggevallen woorddelen zijn overgenomen. Deze keuze is gebaseerd op de 
overweging, dat de onderzoekvraag gericht is op de formulering van opvattingen, 
maar niet op een gedetailleerde linguïstische analyse (Potter en Wetherell,1987: 166). 
Waar het opvallend was, zijn met nadruk uitgesproken woorden in hoofdletters 
geschreven. Bij de latere vermelding van de citaten in deze dissertatie zijn enkele 
“eh” ’s weggelaten, om de leesbaarheid te vergemakkelijken. 
Bij het uitwerken van de interviews werden eerste opmerkingen opgenomen in een 
notenapparaat. Bij de analyse van de data waren deze noten een eerste hulpmiddel. 
In de volgende paragraaf wordt de analyse verder toegelicht. 
 

 
3.6 Procedures van analyse       
 
Bij het uitwerken van de interviews was een notenapparaat ontstaan, gebaseerd op 
ingevingen en theoretische overwegingen die opkwamen tijdens het uitwerken. 
Vervolgens is aan de daadwerkelijke systematische analyse begonnen toen het 
theoretisch deel (Hoofdstuk 2) in grote lijnen gereed was gekomen. De data werd 
gecategoriseerd in vier hoofdcategorieën, die waren gebaseerd op de vier subvragen 
van het onderzoek. Met behulp van gekleurde markers werden de interviews als 
volgt in grote delen onderverdeeld:  
 
Oranje: delen van het interview die betrekking hadden op categorisatie van 
leerlingen,  
Groen: delen die betrekking hadden op normatieve en ideologische beschrijvingen 
van de gewenste omgang met diversiteit,  
Blauw: delen die betrekking hadden op de eigen geloofsovertuiging en 
levensbeschouwing van de respondent, 
Geel:  delen die betrekking hadden op schoolidentiteit.  
 
De interviewvragen waren zelf al gebaseerd op en geordend naar de vier subvragen,  
dus vaak was van te voren duidelijk in welk type categorie een antwoord of een 
interviewdeel zou vallen. Maar het gebeurde ook dat antwoorden in een andere 
categorie terecht kwamen dan verwacht. Vragen over de godsdienstles, die bedoeld 
waren om een beeld te krijgen van idealen die de leerkracht hanteerde ten aanzien 
van omgaan met diversiteit tijdens de godsdienstles (groen), riepen bij respondenten 
vaak antwoorden op die meer gerelateerd waren aan de eigen levensbeschouwing 
van de respondent (blauw). In andere gevallen waren de antwoorden voor meer dan 
één categorie vatbaar. In dat geval werden meerdere kleuren gebruikt om het 
antwoord onder te brengen.     
Daarna vond – binnen elke afzonderlijke categorie - een meer verfijnde labeling 
plaats, die betrekking had op theoretische begrippen en terugkerende typen 
antwoorden (zie hoofdstuk 2, conclusie). 
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Het labelen van de idealen die leerkrachten formuleerden (subvraag twee) leidde tot 
een eerste aanknopingspunt voor de later beschreven verschillende discoursen die 
leerkrachten hanteren ten aanzien van diversiteit. Vanuit de theorie en het 
literatuuronderzoek werd verwacht dat een aantal idealen zou worden genoemd, 
zoals ‘respect’, en ‘tolerantie’. Andere labels kwamen direct voort uit de interviews, 
zoals het veel genoemde uitgangspunt van ‘diversiteit als waardevol’.  Een ander 
type antwoord was bijvoorbeeld “dan gaan ze maar naar een andere school”. Dit was 
een veel gehoorde uitdrukking, die aangaf wanneer voor de respondent de grens van 
tolerantie was bereikt ten aanzien van het afwijken van de christelijke identiteit van 
de school. 
Op basis van de vier hoofdcategorieën, die op de subvragen van het onderzoek 
waren gebaseerd, werd een opzet voor hoofdstuk vier (analyse) geschreven. De 
labels die in de analyse werden gebruikt, vormden de basis voor de subparagrafen in 
dat hoofdstuk. Dat betekent dat de gebruikte labels teruggevonden kunnen worden 
in hoofdstuk vier als titels van de subparagrafen. 
Tijdens de analysefase, waarbij elk interview als geheel werd onderzocht, werd 
gaandeweg duidelijk dat sommige interviewdelen relevanter waren dan andere. Bij 
het zoeken naar relevante interviewdelen, die mogelijk in aanmerking kwamen om 
in het proefschrift als citaat te worden vermeld, is uitgegaan van enkele criteria. Als 
ten minste aan een criterium was voldaan, werd het interviewdeel in een document 
met mogelijke citaten geplaatst, de basis voor Hoofdstuk 4. 
Er zijn drie criteria gebruikt om interviewdelen te selecteren als mogelijk citaat. De 
betreffende passage moet ten eerste inzicht bieden in de vorming van ingroup en 
outgroup door middel van taalgebruik, (zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.1.1) zoals 
bijvoorbeeld bij het gebruik van woorden als ‘wij’, ‘zij’ en ‘ons’. Hierbij wordt 
gezocht naar (grenzen van) sociale categorieën die leerkrachten hanteren met 
betrekking tot de kinderen, de school of zichzelf. Ten tweede kan het interviewdeel 
inzicht bieden in discourswisselingen, tegenstrijdigheden en de complexe structuur 
van het spreken, bijvoorbeeld discursieve overgangen tussen reïficaties en 
procesmatige beschrijvingen van diversiteit (zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.1.3). Er 
wordt met name gezocht naar normatief taalgebruik om discoursen van elkaar te 
kunnen onderscheiden Ten derde kan de betreffende passage inzicht bieden in de 
culturele context van de leerkracht. 
De interviews zijn dus zowel op inhoud, als op vorm geanalyseerd. Anekdotes en 
voorbeelden die respondenten aandroegen gaven een beeld van de culturele context 
waarbinnen de leerkracht functioneert. Bij het beschrijven van de anekdotes is 
daarom veelal sprake van contentanalyse: er wordt beschreven wat er gebeurt. Dit 
was het geval bij de beschrijving van problematische incidenten, zoals discussies 
binnen het team of tussen groepen ouders en het team. Het taalgebruik van de 
leerkracht bij het beschrijven van de situatie en het formuleren van idealen werd 
daarin kritisch doorgelicht. Een belangrijke focus in de analyse was het gebruik van 
termen als ‘wij’ versus ‘zij’, als uitdrukking van ingroup- en outgroup-categorisering. 
Er is specifiek bijgehouden wanneer leerkrachten over ‘wij’ of ‘zij’ spraken, en wie 
ermee wordt bedoeld. Een andere focus was consistentie versus inconsistentie in het 
gebruik van termen. Met name het gebruik van containerbegrippen als ‘respect’, 
‘christelijk’ en ‘identiteit’ werd geanalyseerd op welke betekenis respondenten aan 
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deze begrippen toekennen, en of zij hierin consistent zijn. Het ging daarbij zowel 
over consistentie tussen respondenten als consistentie binnen één interview.  
Toen de interviews waren gecategoriseerd en gelabeld, werd in de verdere analyse 
gezocht naar idealen die met elkaar in strijd waren (de tweede subvraag). Aan de 
hand van deze gevonden tegenstrijdige idealen, werd getracht de bijbehorende 
verschillende discoursen te onderscheiden. Om de discoursen te kunnen 
identificeren, werd in het antwoord van de leerkrachten gezocht naar de volgende 
kenmerken:  
 
1. Ideologie ten aanzien van omgaan met diversiteit 
2. Dominante termen en uitdrukkingen binnen deze ideologie 
3. Veronderstelde machtsverhoudingen binnen deze ideologie 
4. Pedagogische en/of didactische strategie die uit de ideologie voortkomt 
5. Sociale consequenties van de ideologie 
 
Deze kenmerken samen vormden een ideaaltypische manier van spreken over 
diversiteit van leerlingen: een discours. Wanneer een bepaald ideaal door een 
leerkracht werd beschreven, werd gezocht naar de bijbehorende termen, 
uitdrukkingen en machtsverhoudingen. Er werd gelet op inconsistentie: dit duidde 
het begin aan van het spreken volgens een ander discours, met andere termen. 
Ondertussen werden de interviews ook met elkaar vergeleken, en er werd naar 
overeenkomsten tussen manieren van spreken gezocht. Zo konden uiteindelijk vijf 
verschillende discoursen worden beschreven, die leerkrachten gebruiken wanneer zij 
spreken over leerlingdiversiteit. De beschrijving en uitwerking van de vijf discoursen 
aan de hand van deze vijf kenmerken was het slot van de analyse. 
 
 
3.7 Betrouwbaarheid en validiteit 
 
3.7.1 Validiteit 
Validiteit kan worden opgevat als “de afwezigheid van systematische vertekening” 
(Maso en Smaling, 2004: 70). Door de verschillende wijzen van 
respondentbenadering (bijvoorbeeld via een contactpersoon of via een andere 
respondent) kan niet worden uitgesloten dat er een bias heeft plaatsgevonden in de 
richting van respondenten die het thema van het onderzoek (diversiteit) een warm 
hart toedragen. In enkele interviews werden door respondenten hierop zelf al 
toespelingen gemaakt. Zij zeiden dat hun collega’s, die weinig affiniteit met 
leerlingdiversiteit hadden, of zelfs aversie tegen leerlingen van andere culturele of 
religieuze achtergrond, om die reden ook niet over dit onderwerp geïnterviewd 
wilden worden (interview 8, interview 13). Mogelijk zijn de meer “intolerante” 
leerkrachten in dit onderzoek dus ondervertegenwoordigd. Echter, doordat een deel 
van de respondenten is benaderd zonder dat zij  van de precieze aard van het 
onderzoek afwisten, zijn er wel respondenten aangetroffen die leerlingdiversiteit als 
probleem beschreven. 
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3.7.2 Triangulatie 
Om de betrouwbaarheid van kwalitatief onderzoek te verhogen, kan gebruik 
gemaakt worden van triangulatie, waarbij de onderzoekvraag vanuit verschillende 
methoden en/of technieken wordt onderzocht (Baarda, de Goede, Teunissen, 2001: 
96). Een tweede manier om triangulatie te bewerkstelligen is dezelfde data te 
analyseren vanuit verschillende theorieën of op verschillende niveaus (idem; 
Hanson, 2002: 50).  
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van slechts één methode, namelijk het semi-
gestructureerde interview. Van de eerste variant van triangulatie kan derhalve geen 
sprake zijn.  In dit onderzoek vond wel triangulatie plaats op de tweede manier, 
door verschillende theoretische uitgangspunten te onderzoeken, te operationaliseren 
en deze vervolgens op de data toe te passen. Deze theoretische invalshoeken zijn:  
 
1. Constructies van ingroup en outgroup via categorisaties en particularisaties in 
discoursen (zoals beschreven in de theorie van Billig, zie Hoofdstuk 2) 
2. Sociale betekenisverlening gerelateerd aan een culturele context (zoals beschreven 
in de theorie van Bruner, zie Hoofdstuk 2) 
3. Verwevenheid van etniciteit, religie en nationaliteit in de multiculturele driehoek, 
beschreven in processuele of reïficerende discoursen (zoals beschreven in de theorie 
van Baumann, zie Hoofdstuk 2) 
 
Daarnaast zijn verschillende inzichten uit de sociale psychologie en de 
godsdienstpsychologie met betrekking tot percepties van sociale diversiteit gebruikt, 
waaronder de contacthypothese, en verschillende attitudes die gelovigen en 
ongelovigen kunnen hebben ten aanzien van de religieuze ander. Het niveau van de 
samenleving, dat van de professionele context en dat van de persoonlijke 
levensbeschouwing zijn daarbij onderscheiden. Deze verschillende invalshoeken zijn 
verwerkt in de vragenlijst en in de analyse, en zij leiden aldus tot triangulatie. 
 
3.7.3 Inter-rater betrouwbaarheid 
De inter-rater betrouwbaarheid geeft aan in hoeverre het onderzoek, indien 
uitgevoerd door iemand anders, tot dezelfde resultaten zou hebben geleid (Roberts, 
2004: 137). Om de inter-rater betrouwbaarheid van dit onderzoek te verhogen, zijn 
delen van het onderzoek in verschillende fasen voorgelegd aan onderzoekers die 
vergelijkbaar onderzoek deden. Hun reacties en kritische noten zijn vervolgens 
verwerkt; verschillen in categorisaties en interpretaties zijn bediscussiëerd en tot 
consensus gebracht. Het betreft drie groepen onderzoekers: ten eerste, een netwerk 
van kwalitatief onderzoekers die zich bezig houden met identiteit, biografie en 
discoursanalyse vanuit (voornamelijk) godsdienstpsychologisch perspectief. De 
tweede groep onderzoekers die heeft meegediscussiëerd over de bevindingen en 
analyse, zijn de deelnemers aan het promovendi-seminar, een wisselende 
samenstelling van PhD-studenten van verschillende disciplines uit de 
godsdienstwetenschap en theologie. Tenslotte waren twee hoofdstukken van de 
dissertatie onderwerp van een openbare masterclass voor promovendi van de 
landelijke onderzoeksschool NOSTER. De hoofdstukken 1 en 2 zijn daarbij ter 
beoordeling voorgelegd aan twee seniores uit de landelijke onderzoeksschool. 
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3.7.4 Externe geldigheid en generalisatie 
In dit kwalitatieve onderzoek, gericht op de beschrijving van discursieve processen 
van betekenisgeving, zijn 18 interviews afgenomen. Dit aantal, evenals de niet-
gerandomiseerde selectie van respondenten, maakt een statistische generalisatie van 
de onderzoeksgegevens niet mogelijk. Er kan dus op basis van dit onderzoek niet 
worden becijferd welke statistische samenhang er is tussen geloof van de leerkracht 
en het werken op een witte dan wel 'zwarte' school. Ook heeft het onderzoek geen 
cijfers opgeleverd over de discoursen die leerkrachten gebruiken, en of er statistische 
samenhang is tussen levensbeschouwing van de leerkracht en diens opvattingen 
over leerlingdiversiteit. Het onderzoek biedt echter wel mogelijkheden tot 
inhoudelijke generalisatie (Baarda, de Goede, Teunissen, 2001: 100). Dat wil zeggen 
dat het beeld dat dit onderzoek oproept over de betrokken leerkrachten, in 
vergelijkbare situaties, ook zal kunnen worden aangetroffen onder andere 
leerkrachten op andere protestants-christelijke scholen. De stelling zou zelfs kunnen 
worden verdedigd dat de verschillende onderscheiden discoursen altijd wel parallel 
op elke school plaatsvinden, zo ook als 'interne dialoog' bij elke leerkracht, alleen dat 
de mate waarin dat het geval is en met specifiek welke argumenten door dit 
onderzoek niet onbetwistbaar is aangetoond. Daarnaast is het mogelijk om op basis 
van de onderzoeksresultaten een ontwerp te maken voor vervolgonderzoek, waarbij 
de gevonden vijf discoursen verder worden getoetst. Deze vijf discoursen zijn 
immers de belangrijkste opbrengst van dit onderzoek. 
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Hoofdstuk 4 
 

Empirisch deel: resultaten van de analyse 
 
 
 
4.1  Discoursen van leerkrachten over diversiteit 
 
4.1.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de analyse van de interviews 
gepresenteerd en besproken. De resultaten blijken te kunnen worden samengevat in 
vijf dominante discoursen, die op basis van de  analyse zijn geconstrueerd. De vijf 
discoursen worden in deze paragraaf  (4.1) weergegeven. Dat betekent dat dit 
hoofdstuk in feite met het ‘eindproduct’ van de analyse begint. In de 
daaropvolgende paragrafen geef ik, aan de hand van de vier subvragen van het 
onderzoek, een breder en genuanceerder overzicht van de resultaten uit de 
interviews.  
Bij een onderzoek dat discoursen probeert bloot te leggen, is de wijze waarop vragen 
worden geformuleerd van even groot belang als de antwoorden die de respondent 
geeft. Immers, in de methode van discours analyse gaat men ervan uit dat vragen per 
definitie sturend zijn en dat zij de respondent op bepaalde gedachten brengen. Bij het 
stellen van vragen naar beschrijvingen van de kinderen en de eigen positie ten 
aanzien van diversiteit is daarom gevarieerd in de formuleringen, zodat leerkrachten 
de kans kregen uitgebreid op de onderwerpen te reflecteren en in het beantwoorden 
eigen verwoordingen en gedachtenlijnen te volgen (zie hoofdstuk 3 voor een 
toelichting). 
In de interviews is een grote variatie aan antwoorden gevonden, waarbij tevens blijkt 
dat leerkrachten zichzelf kunnen tegenspreken, zowel in hun categorisatie van 
diversiteit als in hun idealen en strategieën om met diversiteit om te gaan. Deze 
tegenstrijdigheid en variatie duiden op de aanwezigheid van verschillende vertogen 
of discoursen, zoals in het theoretisch deel van deze dissertatie is uitgelegd. De 
discoursen waarmee de leerkracht zich uitdrukt worden voor een deel ongetwijfeld 
opgeroepen door de vraagstelling of door het thema. Waar dit niet het geval is, 
nemen we aan de  leerkracht zelf verkiest zich tijdens het interview van het ene 
discours naar het andere te bewegen.  
Teneinde de verschillende discoursen van elkaar te kunnen onderscheiden en deze te 
kunnen beschrijven, is besloten om in de analyse te beginnen bij de tegenstrijdige 
normatieve uitspraken die leerkrachten hebben gedaan bij het spreken over omgaan 
met diversiteit in de klas, en deze tegenstrijdigheid als uitgangspunt te nemen. 
Vanuit deze normatieve uitspraken, die nader zijn uitgewerkt onder paragraaf 4.2.2, 
zijn de discoursen afgeleid waar de leerkracht uit put bij het spreken over diversiteit 
van kinderen in de klas. Hierbij wordt uitgegaan van het principe dat elk discours 
normatief is, en dus dat het een achterliggende ideologie ten aanzien van diversiteit 
heeft.  



 100 

In sommige gevallen is het mogelijk om antwoordpatronen te onderscheiden die 
samenhangen met verschillen tussen leerkrachten op het gebied van de eigen 
levensbeschouwing of het type school waarop zij werken. In Hoofdstuk 2, paragraaf 
2.1.2 werd aan de hand van de theorie van Bruner betoogd dat de specifieke context 
van het onderwijs bepalend is voor de individuele uitwerking in de praktijk. Tevens 
zou, volgens theorieën uit de godsdienstpsychologie, de persoonlijke 
levensbeschouwing van invloed zijn op de perceptie van de religieuze ander (zie 
hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.3). Daarom wordt in dit hoofdstuk voorafgaand aan een 
citaat vermeld of het een 'ongelovige' dan wel 'gelovige' respondent betreft, en of hij 
of zij werkt op een 'witte' of 'zwarte' school. De aanhalingstekens geven aan dat deze 
categorisatie niet op objectieve wijze kan worden vastgesteld, maar dat deze een 
sociaal construct is, voortkomend uit de omschrijvingen van de leerkracht zelf. Zo 
kan vergeleken worden wat leerkrachten op een respectievelijk 'witte' of 'zwarte' 
school vertellen over hun dagelijkse praktijk, en hoe 'gelovige' en 'ongelovige' 
leerkrachten soms verschillend antwoorden. In die gevallen waar de specifieke 
terminologie 'zwarte' of 'witte' school niet expliciet door de leerkracht is genoemd, is 
de algehele beschrijving van de school die de leerkracht gaf als leidraad gebruikt. 
Sommige leerkrachten noemden hun school ‘gemengd’, in die gevallen is deze term 
overgenomen. Ook de indeling van leerkrachten in ‘gelovig’ of ‘ongelovig’ is 
nadrukkelijk gebaseerd op zelfbeschrijvingen. In de derde paragraaf van dit 
hoofdstuk wordt verder ingegaan op de wijze waarop de leerkrachten hun eigen 
levensbeschouwing omschreven.  
Binnen elk discours waarmee leerkracht op een bepaald moment diversiteit in de 
klas beschrijft, zijn bepaalde termen en uitdrukkingsvormen (categorieën) dominant, 
terwijl andere termen afwezig zijn. De ideologie van een zeker discours verhoudt 
zich tot impliciete en expliciete machtsrelaties. Tenslotte leidt elk discours tot 
(pedagogische) strategieën van de leerkracht om op een bepaalde wijze met 
diversiteit in de klas om te gaan. Een discours kan daarmee sociale implicaties 
hebben voor leerkrachten en leerlingen.  
Deze kenmerken - categorisatie, ideologie, machtsverhoudingen, strategie en sociale 
implicaties - zullen in de volgende paragraaf per discours worden beschreven, zodat 
duidelijk wordt hoe de aldus gevonden discoursen van elkaar verschillen, en welke 
overeenkomsten ze hebben. 
 
4.1.2 Eerste discours: Respect  
In het eerste te onderscheiden discours ‘Respect’ komen termen voor als ‘normen en 
waarden’, ‘respect’ en ‘tolerantie’. Daarbij duiden ‘orthodox’ christelijke leerkrachten 
‘tolerantie’ en ‘respect’ vaak als christelijke waarden, terwijl ‘liberale’ en ‘ongelovige’ 
leerkrachten deze waarden meestal als humanistisch beschrijven. Er is dus 
onenigheid onder leerkrachten of ‘respect’ nu wel of geen typisch christelijke waarde 
is. Echter, er is een grote consensus over ‘respect’ als positieve waarde, en als 
uitgangspunt om met diversiteit om te gaan. Bovendien benadrukken leerkrachten 
dat respect ‘wederzijds’ moet zijn, met andere woorden, de leerkracht eist ook 
‘respect’ voor zichzelf of voor ‘de school’. 
De machtsverhoudingen in dit discours worden als gelijkwaardig verondersteld. 
Iedereen moet iedereen respecteren en daarmee ruimte geven aan elkaars eigenheid. 
Echter, de leerkracht heeft de macht om ‘respect’ te definiëren, en, in een bepaalde 
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context, te bepalen wie er voor wie respect moet opbrengen. 'Respect' heeft in de 
interviews een steeds weer andere achterliggende betekenis (vergelijkbaar met wat 
door Afdal werd opgemerkt in zijn onderzoek naar tolerantie, zie Hoofdstuk 2, 
paragraaf 2.2.2.2). Wanneer de leerkracht zelf iets of iemand zegt te respecteren, kan 
het betekenen 'positief waarderen', 'rekening houden met', of 'met tegenzin 
neerleggen bij'. Wanneer er door de leerkracht van ouders of leerlingen respect 
wordt verlangd, betekent respect 'eerbiedigen', 'gezag erkennen', of 'zich moeten 
houden aan regels'. Soms kan er sprake zijn van een zogenaamd 'deficietparadigma', 
wanneer ouders of kinderen het principe van ‘wederzijds respect’ niet 
onderschrijven. De afwijkende opvatting die ouders hebben over wat 
'respectwaardig' is, wordt dan door de leerkracht als tekortkoming gezien.  
Het discours leidt tot een strategie waarbij kinderen wordt geleerd dat ze elkaar 
moeten respecteren, zonder concreet in te gaan op de dilemma’s van specifieke 
gevallen. Het discours beschrijft de (specifieke) school als een plaats waar ‘in 
principe altijd’ ruimte is voor verschil, en waarbij respect als waarde leidend is. In 
praktijk liggen de zaken ingewikkelder, omdat per geval verschillend gereageerd 
blijkt te worden op de wensen van ouders en kinderen ruimte te ontvangen voor hun 
anders-zijn. De machtsverhoudingen zijn, zoals blijkt uit de andere discoursen, 
beduidend minder uitgebalanceerd dan dit discours doet vermoeden. Het 
respectdiscours is in de interviews het meest uitgebreid aangetroffen bij meer 
‘orthodoxe’ leerkrachten, maar het was ook het discours dat het meest werd gebruikt 
aan het begin van het interview, als er in algemeenheden werd gesproken. Met name 
de vragen ‘Wat zou je kinderen willen bijbrengen in hun omgang met elkaar’ en 
‘Welke waarden moeten kinderen verwerven’ leidden tot antwoorden binnen het 
respectdiscours, zoals blijkt uit het volgende voorbeeld: 
 
Interview 2, ‘witte’ school, respondent ‘gelovig’  
I: Welke waarden vindt u belangrijk dat kinderen verwerven? 
R: Nou de eerste zeg ik dan gewoon zijn de christelijke waarden, en de christelijke waarden zijn in 
ieder geval, dat je [ervan] mag uitgaan dat er een schepper is. De tweede waarde is duidelijk dat je oog 
hebt vanuit dat geloof maar ook vanuit het mens-zijn, dat je in het leven met elkaar bent. En dat je dus 
oog moet hebben voor de ander. Waardevol is dus  dat je respect voor de ander ook toont.  

 
Met een beroep op ‘respect’ kunnen verschillende strategieën en praktijken worden 
gelegitimeerd. Het discours is daarmee waardegeladen, maar tegelijkertijd ook vaag. 
Datgene dat het verschil maakt, en spanning kan oproepen, wordt niet benoemd. 
Dilemma’s met betrekking tot tolerantie, en de mate van en grenzen aan tolerantie, 
komen daardoor niet aan de orde. ‘Elkaar respecteren’ is het doel, zonder dat 
duidelijk wordt wat dit precies inhoudt, en tot welke concrete praktijken dit zou 
moeten leiden. In het volgende voorbeeld wordt ‘respecteren’ kort genoemd, als 
achterliggend uitgangspunt bij het omgaan met verschillen tussen leerkrachten in 
levensovertuiging. 
 
Interview 14, ‘zwarte’ school, respondente ‘gelovig’ 
I: Wat vind je ervan dat het zo uiteenloopt? (De geloofsovertuigingen van de leerkrachten, IV) 
R: Ik vind het eigenlijk geen probleem. Want, maar hoe ga je daarmee om. Kijk als je het gewoon 
respecteert van elkaar, en als je open en eerlijk kan zijn en dat je kan zeggen van joh, zoals jij het doet, 
dat vind ik niks. En dat je dat ook gewoon kan zeggen, en dat je dan samen wel op een lijn komt waar 
je allebei gewoon verder kan. 
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In dit citaat zegt de respondente, dat het van respect getuigt als je de ander eerlijk 
kunt vertellen dat je het 'niks' vindt wat hij of zij doet. Andere respondenten vinden 
juist zwijgen en niet veroordelen een teken van respect. Een sociale implicatie van dit 
discours is dat leerkrachten een positief beeld kunnen schetsen van de eigen attitude. 
Met verwijzing naar ‘respect’ als uitgangspunt bij omgang met diversiteit wordt 
bovendien een schijnconsensus gecreëerd. Iedereen vindt respect belangrijk en dus is 
er consensus. Omdat het door zijn vaagheid met geen enkel ander discours in aperte 
tegenspraak is, zou dit een metadiscours genoemd kunnen worden.  
 
4.1.3 Tweede discours: Diversiteit als waardevol  
Het discours van 'diversiteit als waardevol’ heeft een pedagogische lading. Het is 
niet alleen gericht op hoe de leerkracht met diversiteit moet omgaan, maar ook op 
wat leerlingen van elkaar kunnen leren als ze van elkaar verschillen. Diversiteit 
wordt als een bron van pedagogisch handelen gezien. In dit discours wordt een 
gebrek aan diversiteit beschreven als ‘saai’ en ongewenst. 
De termen en uitdrukkingen die worden gebruikt zijn ‘verschillend’, ‘kleurrijk’, 
‘cultuurverschil’, ‘eetgewoonten’ en ‘anders’. Er is sprake van een focus op 
cultuurverschil en religieus verschil als eerste aanleiding voor het waarnemen van 
diversiteit. Andere categorieën, zoals sociaaleconomische status, cognitieve 
verschillen en gender vallen in dit discours weg.  De categorie cultuur (vaak 
verbonden aan een nationaliteit) wordt op gereïficeerde wijze gebruikt, zoals 
bijvoorbeeld in de beschrijving van het ‘samen eten uit verschillende culturen’ 
voorkomt. Dit gebruik van de categorie cultuur lijkt op Baumanns ‘red boot 
multiculturalism’, waarmee hij duidt op het vieren van folklore, met een focus op 
feest, muziek, dans en eten. Een voorbeeld:   
 
Interview 15, ‘zwarte’ school, respondente ‘gelovig’ 
R:  Nou ieder thema, heeft natuurlijk ook een ouderactiviteit, en de afgelopen drie weken hebben we 
over eten gewerkt, en dan is vandaag de afsluitende les, is een picknick, en iedereen, de moeders 
mogen eten komen brengen voor de kindjes, nou het is heerlijk weer vandaag, dus ik denk dat we op 
het schoolplein zitten, en dan heb je inderdaad, Poolse snoepjes, Turkse hapjes, Marokkaanse 
pannenkoekjes, dat maakt het wel heel leuk.  
I: Ja 
R: En dat vergroot ook de betrokkenheid van de ouders, hè. Ze vinden het erg leuk, en ook, toch ook 
wel belangrijk dat jij weet wat voor eten zij hebben.  
I: Ja, ja 
R: Dat hebben we verder gehad met het thema kleding, hebben we een modeshow als afsluiting, 
kinderen in hun eigen culturele gewaadjes allemaal. Dat is natuurlijk heel leuk, dat geeft echt wel iets 
extra's aan onze school. 
 

De strategie die uit dit discours volgt, is het benoemen van verschillen als ‘leuk’ en 
‘interessant’. Kinderen worden als ‘levend voorbeeld’ van tradities en culturen 
ingezet tijdens de les, ze kunnen vanuit hun eigen perspectief vertellen over de 
feesten en rituelen die ze meemaken.  
De achterliggende ideologie is een combinatie van vrolijk cultuurrelativisme, 
samenleven en waardering voor het andere. Interne verschillen binnen 'culturen' en 
de veranderlijkheid van culturen blijven buiten beeld. De machtsverhouding die 
achter deze ideologie ligt, is er één waarbij de school bepaalt welke culturen aan bod 
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kunnen komen, maar waarbij de wijk en de leerling-populatie het culturele aanbod 
bepaalt. Daarnaast heeft de leerkracht de macht om dit discours te verlaten, en in 
specifieke gevallen grenzen aan tolerantie te stellen, of in termen van 
tekortkomingen te spreken. Er ontstaat dan een zogenaamd 'deficietparadigma', 
waarmee de cultuurverschillen gekoppeld worden aan achterstand (Pels, 1992; 
Plysier, 2003). Welke verschillen nog ‘leuk’ en welke ontoelaatbaar zijn, is dus een 
kwestie van interpretatie. 
Hoewel het discours van 'diversiteit als waardevol' bij de meeste leerkrachten is 
aangetroffen, komt het vaker en uitgebreider voor bij de ‘ongelovige’ leerkrachten 
uit dit onderzoek. Ook bij leerkrachten die op 'zwarte' scholen werken beslaat het 
‘diversiteit als waardevol-discours’ een groter deel van het interview, waarbij vooral 
veel voorbeelden werden genoemd. Leerkrachten die zich vooral vaak en graag in 
dit discours bewegen, zeggen ook vaak dat zij bewust gekozen hebben voor werken 
op een 'zwarte' school.     
De sociale implicaties van dit discours zijn dat kinderen serieus worden genomen en 
dat diversiteit positief wordt gewaardeerd. De verwachting is dat dit kan leiden tot 
een positief zelfbeeld bij de kinderen. Een onbedoeld neveneffect kan zijn dat er in 
stereotypen over verschillen wordt gesproken, en dat kinderen buiten de klas 
worden geplaatst in hun ‘anders’-zijn (vooral als een minderheid van kinderen 
‘anders’ is). Hierin spelen de woorden ‘wij’ en ‘zij’ een rol. 
 
4.1.4 Derde discours: Gelijke behandeling (particularisatie en differentiëring)  
Het discours van gelijke behandeling wordt door leerkrachten op twee manieren 
uitgewerkt: de eerste is een 'particularisatie'-variant, waarbij individuele verschillen 
worden benadrukt en ieder kind gelijk moet worden behandeld. De tweede variant, 
differentiëring, streeft naar hetzelfde maar via een andere strategie: het is eerlijk als 
er met verschillen tussen (groepen) kinderen rekening wordt gehouden, dat levert 
uiteindelijk gelijke behandeling op. Beide varianten worden hieronder uitgewerkt. 
In de variant 'particularisatie' van het gelijke behandelingdiscours willen 
leerkrachten voorkomen dat kinderen slachtoffer worden van discriminatie of 
vooroordelen. Het discours benadrukt dat elk kind een individu is, en dat het niet op 
vermeende groepseigenschappen mag worden beoordeeld. De categorieën of 
thema’s die hier worden gebruikt zijn: nuance versus stereotype, individu, 
vooroordeel, dit ene kind, ‘elk kind is anders’.  
De achterliggende ideologie ten aanzien van diversiteit is dat er recht gedaan moet 
worden aan ieder individu, door het voorkomen van stereotype denkbeelden en 
racisme. De machtsverhoudingen in dit discours worden ondersteund door de 
Nederlandse antidiscriminatiewet. Het is kortom een breed gedragen 
maatschappelijk discours dat ook juridische onderbouwing heeft. Vanuit school 
wordt dit verder uitgebouwd in bijvoorbeeld protocollen die pesten en schelden 
moeten tegengaan. 
De strategie die leerkrachten hanteren in dit discours is het stimuleren van 
bewustwording van stereotypen bij leerlingen, collega’s en bij zichzelf. Dit gebeurt 
door middel van het aanbrengen van nadere nuancering en het ontkrachten van 
reïficaties. In sommige gevallen wordt discriminatie actief bestreden: leerkrachten 
gaan in discussie met ouders, leerlingen of met collega’s. 
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De sociale implicaties van dit discours zijn dat kinderen beschermd worden tegen 
discriminatie en racisme. Anderzijds is het discours zo dominant, dat niemand 
beticht wil worden van racisme. Het is daardoor moeilijk om onder leerkrachten 
vertogen te vinden die tegen deze waarden gericht zijn: er is een hoge mate van 
sociale wenselijkheid om binnen dit discours te spreken.  
De differentiëringsvariant heeft ook gelijke behandeling als ideaal. Het gaat ervan uit 
dat aan kinderen recht wordt gedaan als rekening wordt gehouden met de mate 
waarin ze van andere kinderen verschillen. Bij vragen naar de mate waarin ‘ruimte 
voor verschil’ gemaakt moet worden, kwamen antwoorden die differentiëring als 
ideaal benoemden. Op het gebied van cognitieve verschillen bijvoorbeeld doen 
leerkrachten hun best om kinderen individueel te benaderen. De ideologie is dat 
kinderen evenveel recht hebben op ontplooiing en kansen, en dat een 
gedifferentieerde aanpak daartoe het beste werkt. Er moet rekening gehouden 
worden met verschillen tussen kinderen, omdat anders het ene kind ten opzichte van 
het andere zou kunnen worden benadeeld. Het volgende voorbeeld laat zien dat de 
respondent zijn les aanpast aan kinderen met een andere moedertaal dan het 
Nederlands (in tegenstelling tot zijn collega’s, die hij met ‘zij’ aanduidt): 
 
Interview 8, ‘witte’ school, respondent ‘ongelovig’ 
R: Nou als je onderwijs geeft aan allochtone kinderen, dan zul je ook aanpassingen moeten doen aan 
dat kind. En ik had het idee, dat zij vonden, iedereen komt binnen, en ze gaan door een klein 
trechtertje naar beneden, of je allochtoon bent of Nederlander, je zult mee doen met de les...nou 
sommige kinderen, allochtone kinderen, haken af, bijvoorbeeld op taal, vooral op taal. Ik als leerkracht 
spring daar graag op in. En ik probeer ook, als ik meerdere kinderen in de klas zou hebben, van joh, 
kun jij het dan in het Turks uitleggen, of in het Marokkaans, zodat de kinderen het begrijpen, en dat 
doen ze daar dus niet, het is gewoon, Nederlands, klaar. En ze geven wel NT2 onderwijs, maar 
ook...niet echt gericht op het kind.  Niet op het kind maar gewoon op de groep. En ik denk als je met 
allochtone kinderen te maken heb, dan denk ik dat je juist individueel heel veel aandacht aan moet 
geven, begeleiden en sturen. 

 
‘Ruimte maken voor verschil’ werd veel genoemd met betrekking tot cognitieve 
verschillen, maar ook met betrekking tot verschillen in religieuze achtergronden en 
oriëntaties. In dat laatste geval kwam het ideaal soms in botsing met het 
segregatiediscours (zie hierna), of met de particularisatie-variant van gelijke 
behandeling (bijvoorbeeld als meisjes van hun ouders niet mee mochten op 
schoolkamp). Ook was er spanning met het laatst beschreven discours, dat van 
autonomie (zie 4.1.6). 
 
4.1.5 Vierde discours: Segregatie 
De belangrijkste termen en categorieën die in het discours ‘Segregatie’ worden 
gebruikt zijn ‘christelijk’, ‘identiteit’, meedoen, en aanpassen. De notie ‘christelijk’ 
heeft in dit discours een statische betekenis die een plaats krijgt in verschillende 
vormen van deductief redeneren: ‘christelijk’, uit zich in verplichte ‘christelijke’ 
activiteiten zoals feesten, Bijbellezen, bidden en het zingen van christelijke liedjes. 
Een veel gehoorde opmerking is: 'Iedereen is welkom', gevolgd door 'maar ze 
moeten wel onze identiteit respecteren'. Het eerste deel van de zin is een 
zogenaamde ‘disclaimer’, een formulering die gebruikt wordt om een mogelijke 
negatieve interpretatie van het tweede deel te voorkomen (als in: 'ik ben geen racist, 
maar…'). 
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Opvallend in dit discours is de toename van het gebruik van de woorden ‘wij’ en 
‘zij’. Ook in het volgende citaat valt het gebruik van 'wij' op. Respondente gebruikt 
het woord 'ik' om nuance aan te brengen: 
 
Interview 16, ‘zwarte’ school, respondente ‘gelovig’ 
I: Beschouw je deze school als een christelijke school? 
R: Ja. Ja. Want wij dragen toch, de christelijke identiteit uit door eh...wij proberen ons wel te gedragen 
naar die leefregels. Het is niet zo dat wij bidden voor een vergadering, of op maandagochtend iets 
hebben, of een afsluiting, dat hebben wij allemaal niet. Maar we beginnen wel, ...ik tenminste begin 
altijd wel met Tref, dat is methode, Trefwoord, en daar doe ik dan ook de spiegelverhalen in en de 
Bijbelverhalen in, en we vieren Kerst, en we vieren Pasen. Ja, je besteedt daar toch wel aandacht aan. 
Maar dat doe ik met alle, kijk als het Suikerfeest is, vertel ik wel, maar ik vertel niet zo...Maar ik sta er 
niet zo bij stil als bij ons geloof ...of bij mijn geloof, eigenlijk. 

 
In dit citaat wordt met 'wij' verwezen naar de leerkrachten, inclusief haarzelf. Maar 
in het segregatiediscours wordt het woord 'wij' door leerkrachten flexibel ingezet. 
Het woord ‘wij’ kan zodoende naar verschillende groepen mensen verwijzen: het 
kan betrekking hebben op alle mensen die op de school werken, of alle kinderen in 
een klas, of het hele team en het bestuur, of alleen diegenen die ‘christelijk’ zijn 
volgens de definitie van de respondent. Bovendien kan het woord ‘wij’ inclusief en 
exclusief gebruikt worden: ‘wij, daar hoor jij ook bij’ versus ‘wij wel, jij niet’. Het 
gebruik van ‘wij’ in de exclusieve zin van het woord (wij wel, jij niet) is met name 
aangetroffen wanneer er in het segregatiediscours wordt gesproken over 
'andersgelovige’ kinderen.  
In dit vertoog wordt onderscheid gemaakt tussen twee groepen mensen: de dragers 
van de christelijke identiteit van de school (de leerkrachten die christelijk zijn) en 
degenen die niet-christelijk zijn en die door hen op de school ‘welkom’ worden 
geheten. Uit deze formulering blijkt dat er sprake is van een tolerantievertoog met 
een duidelijke machtsfactor: de ‘niet-christenen’ worden gedoogd door de 
‘christenen’. In het segregatiediscours is het de bedoeling dat ‘de school’ christelijk 
blijft. Volgens respondenten is dit het geval zolang op school bepaalde christelijke 
activiteiten worden ontplooid en zolang de leerkrachten in meerderheid christen zijn. 
De school is in de beschrijving van de leerkracht een statisch geheel, dat gevormd 
wordt door het team, het bestuur en de directie.  
In het segregatiediscours zijn de ouders en leerlingen geen deel van de school. De 
religieuze achtergronden van de kinderen die op de school zitten, hebben daarom 
geen effect op de wijze waarop de school wordt beschreven. Met andere woorden: 
ook een school met een meerderheid van niet- christelijke kinderen kan in de 
perceptie van de leerkracht gelegitimeerd christelijk zijn. De irrelevantie van de 
achtergronden van de kinderen voor de benaming en identiteit van de school staat in 
contrast met het populaire onderscheid tussen ‘witte’ en ‘zwarte’ scholen, waarbij het 
juist de leerling-populatie is die de benaming van de school bepaalt. 
De school is een ‘christelijke’ school omdat dat in het statuut is vastgelegd; de 
identiteit heeft een formele status. Er is consensus onder leerkrachten over het 
statische en noodzakelijke karakter van deze identiteit. Er is echter geen consensus 
onder leerkrachten over de vraag waarin zich christelijke identiteit precies uit. 
Hiermee wordt het label ‘christelijk’ voorzien van een zogenaamde ‘etcetera-
clausule’: de definitie kan flexibel worden uitgebreid, en vervolgens worden ingezet 
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om eigen belangen mee te verdedigen (Potter en Wetherell, 1987, p. 22-23, 72). De 
machtsverhoudingen in dit discours zijn daarmee gekoppeld aan het succesvol 
kunnen inzetten van het woord ‘christelijk’. Eén van de belangen is: het garanderen 
van de goede naam van de school, en een voortdurende aanwas van goede 
leerlingen. Hier verbindt zich het segregatiediscours met de concurrentie tussen 
scholen en de alledaagse praktijk van het binden van (de juiste) ouders aan de school. 
De ideologie die achter het segregatiediscours zit is: vasthouden aan tradities die 
horen bij de christelijke identiteit, en het bieden van de zekerheid aan de ouders dat 
hun kind een ‘christelijke’ scholing krijgt. De school moet een ‘veilige en vertrouwde’ 
omgeving voor kinderen zijn, waarbij de geloofsopvoeding van school in harmonie is 
met die van thuis, zodat de kinderen geen loyaliteitsconflict krijgen: ‘anders moeten 
ze naar een andere school’. 
Het segregatiediscours is onder alle leerkrachten (met uitzondering van één) 
aangetroffen, en het wordt met name opgeroepen door de vraag ‘Vindt u dat 
kinderen die op een protestants-christelijke school zitten, zelf ook protestants-
christelijk moeten zijn?’. Daarnaast wordt dit discours ook opgeroepen bij vragen 
over de godsdienstles en het vieren van feesten op school. Eén leerkracht 
(‘ongelovig’, werkzaam op een ‘zwarte’ school) begaf zich niet in dit discours. 
Leerkrachten van ‘witte’ scholen, met name die scholen waar er zoveel 
aanmeldingen van leerlingen komen dat er een wachtlijst is, noemen het 
segregatiediscours vaker. Leerkrachten die werken op een ‘zwarte’ school met een 
tekort aan leerlingen gebruiken veel meer het 'diversiteit als waardevol'-discours, 
hoewel ook hier het segregatiediscours voorkomt. ‘Orthodox’ christelijke 
leerkrachten zijn stelliger in het gebruik van dit discours. Zij vinden dat eventuele 
dilemma’s en problemen uitsluitend door het kind en de ouders worden 
veroorzaakt, niet door het schoolbeleid. ‘Liberaalchristelijke’ en ‘ongelovige’ 
leerkrachten beschrijven vaker pogingen van de school om in de uitwerkingen van 
christelijke identiteit, ruimte te maken voor verschil. 
Een sociale implicatie van dit discours is, dat er op school een tweedeling ontstaat in 
'christenen' en 'niet-christenen'. Het segregatiediscours kan een doorslaggevende rol 
spelen in discussies met ouders, zowel over het verbieden van niet-christelijke 
elementen, als het verplichte karakter van christelijke rituelen. Het discours van ‘wij’ 
en ‘zij’ dat ‘christenen’ insluit en anderen uitsluit, bedreigt de cohesie van de school 
als sociale gemeenschap. Zowel het verplichten van christelijke feesten, als het 
negeren van niet-christelijke feesten levert leerkrachten met een meerderheid aan 
niet-christelijke leerlingen dilemma’s op, die bij een minder deductieve opvatting 
van schoolidentiteit niet zouden voorkomen.    
Het discours staat in zijn idealen diametraal tegenover het ‘diversiteit als 
waardevol’- discours. Waar in het 'diversiteit als waardevol' - discours kinderen van 
elkaar moeten leren, is het in het segregatiediscours juist goed als kinderen uit 
verschillende levensbeschouwingen van elkaar gescheiden naar school gaan. Dit zou 
voor iedereen duidelijkheid scheppen en loyaliteitsconflicten tussen school en thuis 
voorkomen. Het samenkomen van kinderen van verschillende religieuze 
achtergronden wordt hier als probleem gezien, en niet als doel, zoals in het 
'diversiteit als waardevol' - discours. Alle kinderen dienen zich te voegen in een 
relatief statische constructie van christelijke identiteit. 
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4.1.6 Vijfde discours: Autonomie 
Het maken van eigen keuzes staat centraal als waarde in het autonomiediscours. 
Diversiteit is hier het gevolg van individuele keuzes, niet zozeer een resultaat van 
afstamming of groepslidmaatschap. Dwang is in dit discours negatief geladen. 
De achterliggende ideologie is dat leerlingen moeten worden begeleid in hun 
zelfontplooiing. De pedagogische strategie is kritisch leren denken en het 
ontwikkelen van eigen opvattingen stimuleren. Met name bij het spreken over 
godsdienstonderwijs werd binnen dit discours gesproken. 
De machtsverhoudingen spelen vooral rond de definitiemacht (wie bepaalt 
bijvoorbeeld de onderwerpen van het godsdienstonderwijs, wie bepaalt de thema’s 
en de definities van de thema’s). Op welke manier er wordt lesgegeven, hoe kinderen 
hun mening mogen uiten en vormen, wordt door de individuele leerkracht bepaald. 
Uitgaande van automie als waarde, kunnen leerkrachten kinderen uitnodigen met 
elkaar te discussiëren. Het zijn dan wel de leerkrachten die de gesprekken sturen en 
meningen evalueren.  
Sociale implicaties van het autonomiediscours zijn vooral zichtbaar in de 
godsdienstles, waarbij kinderen worden aangespoord om hun eigen mening en 
overtuiging te ontwikkelen. In andere sociale situaties op de school wordt het 
autonomiediscours tegelijkertijd ingezet door ouders, het schoolbestuur en 
leerkrachten in hun bedoeling het schoolbeleid te beïnvloeden of privileges af te 
dwingen. Er zijn dus tegelijkertijd verschillende autonomieclaims met elkaar in 
gesprek.    
De definitiemacht kan in handen zijn van de school: de autonomie van leerkrachten 
en leerlingen om te spreken over magie, tovenaars, om bepaalde boeken op school te 
mogen lezen (Harry Potter) kan door het bestuur worden beperkt. De wijze waarop 
de leerkracht mag spreken over de verhouding tussen het islamitisch godsbeeld en 
het christelijke godsbeeld, kan aan officiële schoolregels gebonden zijn. Dit beperkt 
vervolgens de keuzes en overtuigingen die kinderen kunnen ontwikkelen. 
Leerkrachten die op dit beleid kritiek uiten, doen dat doorgaans binnen een 
autonomiediscours. Hier spreekt de leerkracht over de eigen levensbeschouwing die 
in conflict komt met het vigerende schoolbeleid:  
 
Interview 11, ‘gemengde’ school, respondente ‘gelovig’ 
I: Hoe wordt er op school mee omgegaan als een collega andere opvattingen heeft? 
R: Op zich open, zolang je maar uitdraagt naar de kinderen wat het beleid is van de school.  
I: Ja. En heb je wel eens discussies gehad over geloof met collega's? 
R: Nee, niet echt. Ik ben dat een beetje uit de weg gegaan, want ik vind dat niet nodig dat iedereen 
precies weet hoe je daarover denkt. Ik vind het toch ook wel iets...ja iets persoonlijks, iets van mezelf. 
I: Ja, is ook zo 
R: En dan merk ik, naar de kinderen toe, ben ik, draag ik grotendeels het beleid van de school uit, en 
als er iets is wat ik echt niet...er was een keer een kind en die vroeg aan me, ...ik had een mooi 
Bijbelverhaal verteld, daar sta ik ook achter, Bijbelverhalen vertellen, prachtig, zitten wijze lessen 
in...en toen vroeg een kind: juf, is dat nou allemaal echt gebeurd? En het was een verhaal uit het oude 
testament en...Ja...ik krijg dan, ik krijg dat mijn strot niet uit om dan te zeggen, ja dat is allemaal echt 
gebeurd...dat...weet ik gewoon niet. Ja, ik zie het ook eigenlijk meer als een mooi verhaal waar je een 
les van kunt leren. Dus, dat heb ik in het midden gelaten en toen ben ik gauw gaan rekenen. Wat ik op 
dat moment eigenlijk niet netjes vond, maar...dan denk ik, ja volgens het beleid van de school zou ik 
waarschijnlijk moeten zeggen: ja. Maar dat eh... 
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Het autonomiediscours bevindt zich op gespannen voet met het discours van 
particularisatie en het tegengaan van discriminatie. Ouders die vinden dat hun 
dochters anders moeten worden behandeld dan hun zoons, doen een beroep op het 
autonomiediscours. Leerkrachten beschrijven een dilemma dat ontstaat als gevolg 
van deze tegengestelde idealen: respect voor autonomie en ruimte maken voor 
cultureel verschil aan de ene kant, en particularisatie (opkomen voor dit ene kind dat 
wordt gediscrimineerd op basis van sekse) aan de andere kant. In het geval van 
hoofddoekjes zijn de betekenissen die aan hoofddoeken worden toegekend zeer 
divers. De hoofddoek kan worden beschreven als uiting van autonomie, als uiting 
van discriminatie naar sekse, of als uiting van niet-christelijke identiteit. De 
discoursen strijden met elkaar om voorrang om hoofddoekjes ofwel op school toe te 
laten of juist te verbieden. Het autonomiediscours roept ook spanning op met het 
segregatiediscours. De autonomie van ‘ouders’ staat hier tegenover die van ‘de 
school’. 
 
4.2  Weergave van de resultaten 
 
Hierboven zijn vijf verschillende, dominante discoursen besproken waartussen 
leerkrachten bewegen, wanneer zij over diversiteit spreken.  De nu volgende 
paragrafen beschrijven hoe deze discoursen naar aanleiding van de analyse van de 
empirische data zijn getraceerd en geconstrueerd. De sub-paragrafen zijn ingedeeld 
op basis van de vier subvragen van het onderzoek:  
 
- Welke groepsidentificaties construeren en hanteren leerkrachten bij het spreken 
  over diversiteit in de klas?  
- Welke pedagogische en/of didactische idealen en strategieën beschrijven 
  leerkrachten als leidend voor hun omgang met diversiteit? 
- Op welke manier beschrijven leerkrachten hun levensbeschouwing en hoe verhoudt  
  deze zich tot hun spreken over leerlingdiversiteit?  
- Hoe klinkt de wijze waarop leerkrachten de schoolidentiteit beschrijven door in het 
   benoemen en categoriseren van diversiteit in de leerlingpopulatie? 
 
In de citaten verwijst de afkorting R naar de ‘respondent’ (de leerkracht die werd 
geïnterviewd) en I naar de ‘interviewer’, en dat ben ik zelf. De citaten van de 
respondenten worden aangegeven met hun interviewnummer. 
 
4.2.1 Constructie van groepsidentificaties 
Deze paragraaf gaat in op de eerste subvraag, namelijk 'welke groepsidentificaties 
construeren en hanteren leerkrachten bij het spreken over diversiteit in de klas?'. De 
paragraaf begint met een inventarisatie van de categorieën die spontaan bij 
leerkrachten op komen, wanneer gevraagd wordt naar de verschillen tussen 
kinderen in de klas. Na enkele voorbeelden wordt een overzicht gepresenteerd van 
de meest genoemde categorieën. Daarna wordt ingegaan op de samenhang van de 
sociale constructen etnische, nationale en religieuze identiteit in het antwoord van de 
leerkracht. De paragraaf sluit af met een conclusie. 
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4.2.1.1 Spontane categorisaties 
In het eerste deel van de vragenlijst is het onderwerp ‘diversiteit’ zo neutraal 
mogelijk aangeboden, zodat kon worden gepeild wat het thema ‘verschillen tussen 
leerlingen’ spontaan bij de respondenten oproept. In de eerste vragen kwam daarom 
religieuze of etnische diversiteit niet voor. Het gegeven dat op een christelijke school 
kinderen van diverse geloofsovertuigingen onderwijs volgen, werd pas later in het 
interview expliciet benoemd en bevraagd. Eerst wilde ik weten, hoe de leerkracht 
diversiteit tussen leerlingen spontaan benoemt.  
De leerkrachten werd gevraagd te vertellen wat voor verschillende kinderen er in de 
klas zitten, en ‘wat voor soort kinderen' ze les gaven. Deze benadering leverde 
antwoorden op waaruit bleek dat in veel gevallen religieuze diversiteit inderdaad 
pas wordt opgemerkt als er direct naar wordt gevraagd, en dat het onderscheiden 
volgens criteria als ontwikkelingsniveau en verschil in sociale vaardigheden in de 
praktijk meer relevant zijn voor de leerkracht. In andere gevallen noemde de 
leerkracht wel de etnische, culturele en soms ook religieuze diversiteit.  
In het nu volgende voorbeeld wordt duidelijk hoe de associatie van een respondent 
bij een vraag met de term 'cultuur' direct van invloed is op de beschrijving van 
kinderen in haar klas. De leerkracht wordt hier gevraagd naar haar culturele 
achtergrond. Ze antwoordt dat ze zelf van huis uit ‘weinig cultuur had 
meegekregen’, in de zin van kunstzinnige of literaire vorming. Dezelfde interpretatie 
klonk vervolgens door in de beschrijving van de kinderen in de klas: 
 
Interview 6, ‘witte’ school, respondente ‘ongelovig’ 
I: Hoe zou u uw culturele achtergrond willen omschrijven? 
R: (Zucht) denk dat het niet zo heel veel...nou gewoon een middle-class gezin met niet zo heel veel 
cultuur...ik las wel heel veel, maar dat kwam omdat ik het zelf wel heel erg leuk vond. Nee niet 
bijzonder veel aandacht in elk geval, daarvoor. 
(Later in het interview) 
I: Kunt u beschrijven wat voor verschillende kinderen er in de klas zitten? 
R: En kijkend naar... 
I:  Ja, eh, wat u opvalt...wat eh... 
R: Ja ik denk dat de culturele achtergrond van de meeste leerlingen niet zo groot is, ik denk dat ze 
weinig bagage op dat gebied meekrijgen. Als je kijkt wat doen ze in hun weekenden en zo, een aantal 
kinderen sporten, zitten achter de TV, achter de computer, sommigen ondernemen wat met hun 
ouders, maar op cultureel gebied nauwelijks... 

 
De interpretatie van de bedoeling van de vraag volgens de respondente gaf vorm 
aan haar antwoord. De respondente komt door haar eigen betekenisgeving aan het 
woord ‘cultuur’ in een beschrijving van leerlingen terecht, die ingaat op hun 
vrijetijdsbesteding. De formulering ondergaat daarmee een eigen interpretatie van de 
respondent. Ander woordgebruik van de vraagstelling had echter andere 
interpretaties kunnen oproepen. Er is daarom in de vragenlijst uitgegaan van 
verschillende formuleringen om hetzelfde thema (diversiteit) aan bod te laten 
komen. Hiermee is getracht zoveel mogelijk categorieën en normatieve 
uitgangspunten rond het thema diversiteit op het spoor te komen. 
Soms noemden respondenten spontaan verschillen tussen leerlingen in etnische of 
religieuze zin. Dit kwam ook voor bij interviews waarbij de respondent op de hoogte 
was van het thema van het onderzoek (zie hoofdstuk 3, respondent-benadering). Eén 
respondente kwam aan het begin van het interview al aan met de schoolgids, met 
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daarin de verklaring van de school over religieuze diversiteit. Uit het volgende citaat 
blijkt dat de respondent vooraf teveel informatie had gekregen om nog te kunnen 
analyseren welke categorieën spontaan worden genoemd als gevraagd wordt naar 
de verschillende kinderen in de klas: 
 
Interview 14, ‘zwarte’ school, respondente ‘gelovig’ 
I: O ja, mag ik even vragen, wat was voor jou de aanleiding om mee te doen aan het onderzoek. Want 
je bent niet door mij gevraagd, maar door de directeur, begreep ik. Kun je daar iets kort over vertellen? 
R: Ja we kregen dat via de e-mail te horen, en toen dacht ik, ik vind het zelf wel belangrijk en positief 
dat er iemand is die daar onderzoek naar doet.     
I: En wat was je verteld over het onderzoek? 
R: ja dat was eigenlijk wel heel kort, en ik weet het ook niet precies, maar het ging over leerkrachten en 
hoe die omgaan met cultuurverschillen en met geloofsverschillen. 
 

In de meeste interviews was het echter wel mogelijk om de verkenning van het 
begrip  diversiteit open te houden. Er kwamen dan ook veel categorieën aan de orde, 
die voor leerkrachten relevant bleken. Zo deelden zij kinderen in naar 
sociaaleconomische achtergrond en gezinssituatie (ouders gescheiden of bij elkaar, of 
twee ouders van gelijke sekse). Een ander belangrijke indeling was naar cognitieve 
vaardigheden. De volgende vraag komt uit het ‘neutrale eerste deel’ van de 
vragenlijst, toen er nog niet expliciet naar religie of etniciteit was gevraagd. Hoewel 
de vraag over ‘verschillen’ gaat, vat de respondent het op als een vraag naar 
cognitieve verschillen, verschillen in ontwikkeling, of verschillen in werktempo: 
 
Interview 10, ‘witte’ school, respondent ‘ongelovig’ 
‘I: Wat vindt u ervan om verschillende kinderen in de klas te hebben? 
R: Ja ik vind het op zich wel leuk, maar - er zit ook een maar aan - je kan ze bijna niet allemaal bezig 
houden. Heel moeilijk. Want, die verschillen zijn zo groot, we hebben net een rekentoets gedaan, er 
zijn kinderen na vijf minuten, tien minuten klaar, en er zijn kinderen die hebben daar een uur voor 
nodig. Met dat soort verschillen zit je.’ 

 
Ook kinderen met stoornissen of ziektes werden genoemd, soms als extra belasting, 
maar vaker als kinderen waar de leerkracht een zwak voor heeft. Sociale 
vaardigheden werden de ene keer beschreven als karaktereigenschap van kinderen, 
en de andere keer als datgene dat kinderen nog moeten leren.  
Sekse van kinderen was een veelgenoemde categorie. Deze leerkracht zag een 
verband tussen het feit dat ze zelf vrouw was, en hoe ze met de jongens in de klas 
kon omgaan. 
 
Interview 7: ‘witte’ school, respondente ‘gelovig’ (evangelisch) 
I: Is het feit dat u een vrouw bent van invloed op hoe u met de verschillende kinderen in de klas kunt 
omgaan? 
R: Een beetje wel. Het is me laatst duidelijk geworden, op een ouderavond (lacht) die ging over de 
verschillen tussen jongens en meisjes, en toen werd er ook wel benadrukt, hoe belangrijk het is dat er 
veel mannen in het basis onderwijs blijven, want mannen die gaan met stoeigedrag en wild 
jongensgedrag heel anders om dan vrouwen. En daar herkende ik mezelf wel in, want ik heb het het 
liefste rustig in de klas, en als ik ze erg lichamelijk bezig zie dan zeg ik al gauw, niet zo aan elkaar 
zitten.  
I: Ja, ja 
R: Terwijl dat voor jongetjes heel belangrijk is, dat ze ook kunnen stoeien, dat ze ook kracht kunnen 
meten.  
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Dus die ouderavond heeft mijn gedrag wel beïnvloed, maar ik moet mezelf af en toe echt er op wijzen 
van nee, dat is jongensgedrag, laat dat nou even. Dus zolang het stoeien is, moet het in principe 
mogen. Ja en ik merk ook wel dat ik het wel een stuk lastiger vind dat ik vooral jongetjes in de klas 
heb, omdat het een stuk drukker is. Door dat lichamelijke, en doordat ze wat harder geluid maken en 
praten met elkaar, dat ik soms denk, he jammer dat het niet half om half is (lacht) dat is toch een stuk 
rustiger. Dus in die zin ga ik er toch anders mee om dan bijvoorbeeld een man. 
 

Typisch jongens- en meisjesgedrag wordt door deze respondente als een natuurlijk 
gegeven beschouwd. Er kan hier sprake zijn van een self-fulfilling prophecy: wanneer 
leerkrachten vanuit stereotypen jongens en meisjes benaderen, wordt het onrustige 
‘stoei’- gedrag van jongens sneller getolereerd, terwijl hetzelfde gedrag bij meisjes 
wordt gecorrigeerd,. Dat kan vervolgens een sterker verschil doen ontstaan tussen 
het gedrag van jongens en dat van meisjes. 
Uit een ander citaat blijkt dat de leerkracht het gedrag van kinderen aan hun gender 
verbindt, maar het ook kan toeschrijven aan zijn eigen handelen. De leerkracht 
beschrijft zijn klas als ‘rustig’. Als hij daarna uitlegt waarom, geeft hij eerst een 
verklaring vanuit zijn eigen gedrag, op een wijze waarbij het gedrag van kinderen 
het gevolg is van sociale processen, niet van intrinsieke eigenschappen.  
 
Interview 8, ‘witte’ school, respondent ‘ongelovig’ 
I: Hoe komt het dat het zo'n rustige klas is denk je? 
R: Ik denk dat het ook een beetje...ja misschien is het opscheppen, maar ook met mij te maken heeft. Ik 
denk dat ik een vrij eh, ik weet wel een sfeer te maken in de klas, en als je de sfeer kan maken in de 
klas, dan kinderen voelen dat aan dan worden ze ook rustig. 
Ja ik laat ze ook af en toe gaan, ze mogen van mij ook af en toe helemaal los gaan, maar ja dan weten 
ze ook dat ik verwacht, op het andere moment dat ze gewoon rustig zijn, en als je dat van het begin af 
aan goed, een goede structuur in geeft, dan ...ik merk dat mijn  manier van onderwijs, dat dat gewoon 
bij kinderen werkt, dat ze daardoor gewoon reageren en eh, daardoor gewoon rustig worden. Nou 
moet ik wel zeggen, dat deze klas wel érg rustig is af en toe. Ik probeer ze juist wat meer, uit te lokken 
dat ze af en toe wel wat meer….  

 
In dit citaat beschrijft de leerkracht zichzelf als iemand die ‘de sfeer kan maken in de 
klas’, en dat je, om het rustig te houden, een goede structuur moet geven, waarbij 
kinderen soms ook ‘los moeten kunnen gaan’. Later noemt hij ook het feit dat er veel 
meiden in de klas zitten als verklaring voor zijn rustige klas.   
 
(vervolg citaat) 
Maar het is, ja ook een overwegende meidengroep, en die zijn vaak ook stiller.  Het zijn, acht, negen 
jongens en twintig meiden. maar die meiden worden in groep zeven, acht worden ze wel wat drukker 
(lacht) 

 
Uit dit citaat blijkt ook dat meiden niet altijd rustig zijn volgens de leerkracht: later 
worden ze drukker. Maar het gedrag van jongens en meisjes staat wel meer vast, en 
wordt in dit citaat minder toegeschreven aan invloed van buitenaf, zoals het gedrag 
van hemzelf.   
Leeftijd en gender worden door respondenten veel genoemd als verklaring voor 
verschillend gedrag. De ene respondent zegt dat meiden drukker zijn, de ander zegt 
dat ze stiller zijn. Leeftijd kan hierin een rol spelen: de eerst rustige meisjes worden 
door deze leerkrachten geobserveerd en hij verwacht dat zij zich in de bovenbouw 
meer zullen manifesteren. Hoewel er geen consensus is onder leerkrachten over wat 
jongens- of meisjesgedrag precies inhoudt, wordt wel naar gender verwezen als 
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verklaring voor het gedrag van kinderen. Een meisje dat zich niet aan het stereotype 
houdt, wordt als ‘jongensachtig’ gecategoriseerd.  De meeste leerkrachten 
vermeldden daarbij overigens geen effect te merken van hun eigen sekse op hun 
omgaan met kinderen. 
 
In de analyse is gekeken welke categorieën de leerkrachten benoemden in het begin 
van het interview. Het gaat om dat deel van de vragenlijst waarin in de vragen nog 
geen verwijzing heeft plaatsgevonden naar etnische of religieuze diversiteit. De 
leerkracht werd bijvoorbeeld gevraagd: ‘Kunt u beschrijven welke verschillende 
kinderen er in uw klas zitten?’ 
In het volgende schema is samengevat welke categorieën er door leerkrachten 
werden genoemd, bij een neutrale vraag naar verschillen tussen leerlingen.  
 
Tabel 1: Categorieën die door leerkrachten spontaan werden genoemd (per 
interview) 
                                                          ‘witte’ school                                 ‘gemengde’/ zwarte’ school 
Spontaan benoemde categorie:   
Cognitief , intelligentie 1, 2, 8, 10, 17 11, 14                          
Sociaal gedrag t.o.v. anderen 1, 2, 6, 7, 8, 10, 18 11, 12, 14, 16              
‘Rugzak’ 1, 2                                       
Gedragsstoornis, ADHD 1, 6, 7, 10, 17, 18 11, 13                          
Dyslexie  4, 11                                 
Gender 2, 6, 7, 8, 10, 17 4, 13, 16                           
Ontwikkelingsniveau  1, 2, 6, 10, 17 3, 11, 12, 13                 
Taalvaardigheid (NT2) 8 4, 13, 14, 15, 16                
Leeftijd 1, 6, 7, 10 3                                    
Lich. gezondheid/ ziekte 1, 17 16                                   
Sociale status (ouders) 1, 6, 7, 10, 17  3, 13, 14                         
Gezinssituatie 1, 2, 7, 17, 18 13, 15, 16                       
Betrokkenheid van ouders 1, 7, 18 3, 13, 14, 15, 16             
Religie / levensbeschouwing 8 12, 13, 14, 15, 16               
Nationaliteit 1, 8 *, 17, 18 * 4, 12, 13, 14, 15, 16    
Huidskleur/ ‘Ras’ 7 15                                      

Etniciteit/ cultuur  3, 4, 13, 14, 16                  
 
* NB  Bij de categorie 'nationaliteit' benoemden respontent 8 en 18 expliciet het geringe aantal 'niet-
Nederlandse' leerlingen.  

 
De leerkrachten zijn hier verdeeld in (naar hun eigen bewoordingen) werkzaam op 
'witte' en 'gemengde of zwarte' scholen. Als de betreffende categorie door een 
leerkracht in het interview is genoemd, staat het interviewnummer van deze 
leerkracht erachter. De interviewnummers waarbij mogelijk sprake is van voorkennis 
van het onderzoeksthema religieuze en etnische diversiteit, zijn in deze lijst 
gecursiveerd. 
Het spontaan noemen van etnische of religieuze diversiteit vond meestal plaats bij 
leerkrachten die zeiden op een ‘gemengde’ of op een zogenaamde ‘zwarte’ school te 
werken. Het is echter niet mogelijk om na te gaan in hoeverre dit bij alle leerkrachten 
op zwarte scholen een spontane categorisatie was, want bij vier respondenten was er 
mogelijk sprake van voorkennis over de aard van het onderzoek (zie ook Hoofdstuk 
3, paragraaf 3.3). 
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Wel kan worden vastgesteld dat leerkrachten die niets wisten over de aard van het 
onderzoek, zelden melding maakten van religieuze of culturele verschillen. Zij 
noemden veel vaker andersoortige verschillen. Ook de respondenten die mogelijk 
voorkennis hadden, noemden spontaan andere kenmerken waarin leerlingen van 
elkaar verschilden.  
Uit de tabel kan een ' top drie' worden samengesteld van categorieën die door de 
meeste leerkrachten spontaan werden genoemd. Over het totaal van het onderzoek is 
deze als volgt: 
 
Top drie van door de meeste leerkrachten genoemde categorisaties: 
1.   Verschillen in sociaal gedrag (door 11 leerkrachten) 
2.   Verschillen in nationaliteit (door 10 leerkrachten) 
3.   Verschillen in gender / verschillen in ontwikkelingsniveau  
    (beide door 9 leerkrachten) 
 
Deze top drie kan ook per type school worden opgesteld, zodat het eventuele 
verschil tussen 'zwarte' en 'witte' scholen duidelijk wordt: 
 
Tabel 2:  Top drie per type school waar de leerkracht werkt 
 
 'Witte school'                                                                              'Zwarte' school 
 
 
1. Sociaal gedrag (door 7 leerkrachten) 

 
1. Nationaliteit (door 6 leerkrachten) 
 

 
2. Gedragsstoornis (door 6 leerkrachten) 
    Gender (door 6 leerkrachten) 

 
2. Betrokkenheid van ouders (door 5 
leerkrachten) 
    Religie (door 5 leerkrachten)  
   Taalvaardigheid (door 5 leerkrachten) 
    Etniciteit (door 5 leerkrachten)   
 

 
3. Ontwikkelingsniveau  (door 5 leerkrachten) 
    Cognitieve verschillen (door 5 leerkrachten) 
    Gezinssituatie (door 5 leerkrachten)     
    Sociaal-economische status  
     (door 5 leerkrachten) 
 

 
3. Sociaal gedrag (door 4 leerkrachten) 
   Ontwikkelingsniveau (door 4 leerkrachten) 
    
     

 
Uit de eerste tabel blijkt dat de meeste leerkrachten melding maken van verschillen 
in sociaal gedrag ten opzichte van anderen (in 11 interviews). Op de tweede plaats 
wordt als categorie ‘nationaliteit’ het meest genoemd. Kinderen worden ingedeeld 
als ‘Nederlands’, ‘Pools’, ‘Turks’, ‘Marokkaans’, ‘Pakistaans’, ‘Antilliaans’ , etcetera. 
De categorie nationaliteit wordt vooral genoemd door leerkrachten op zogenaamde 
‘zwarte’ scholen, hoewel dit bij de vier cursief weergegeven respondenten een 
artefact zou kunnen zijn van voorkennis. Op de derde plaats zijn gelijk geëindigd: 
gender en ontwikkelingsniveau.  
De veelheid aan categorieën laat zien dat er bij de leerkrachten op zowel witte als 
zwarte scholen oog is voor de diversiteit van leerlingen op allerlei gebied. Enkele 
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verschillen tussen leerkrachten op witte en zwarte scholen vallen op. Leerkrachten 
die werken op 'witte' scholen noemen wat vaker verschillen in gender dan 
leerkrachten die op 'zwarte' scholen werken. Wellicht springen verschillen tussen 
jongens en meisjes meer in het oog wanneer de kinderen een etnisch meer homogene 
groep vormen. Er is daarnaast een klein verschil in de mate waarin kinderen met 
gedragsstoornissen worden genoemd.  Dit zou er op kunnen duiden dat in dit 
onderzoek de focus op cultuurverschil op zwarte scholen de herkenning van 
gedragsstoornissen bij kinderen door leerkrachten verhindert, zoals eerder werd 
betoogd in het proefschrift van Zwirs (2006). Dat onderzoek toonde aan dat, wanneer 
kinderen van niet-westerse culturele achtergrond probleemgedrag vertonen als 
gevolg van een stoornis, leerkrachten dit gedrag ten onrechte toeschrijven aan hun 
culturele achtergrond. De geringe grootte van de groep respondenten in dit 
onderzoek, alsmede het ontbreken van aselecte steekproeftrekking, maakt het niet 
mogelijk om het verschijnsel dat Zwirs beschreef ook hier met zekerheid vast te 
stellen, maar de resultaten wijzen wel in dezelfde richting. 
Een ander verschil tussen leerkrachten op ‘witte’ en op ‘zwarte’ scholen, blijkt het 
benoemen van de categorie ‘religie’. Het is opvallend dat leerkrachten die deze 
categorie niet uit zichzelf noemen, later in het interview kunnen vertellen dat er wel 
religieuze verschillen tussen leerlingen zijn, en dat deze verschillen ook tot 
dilemma's kunnen leiden in hun werk. Hoewel leerkrachten op ‘witte’ scholen vaak 
kinderen in de klas hebben van verschillende stromingen binnen het christendom, 
naast  seculiere kinderen, blijkt deze intra-religieuze diversiteit niet spontaan als 
thema bij leerkrachten op te komen. De leerkrachten op witte en zwarte scholen 
noemen religieuze verschillen wel als zij ‘andersgelovige’ kinderen in de klas 
hebben. Met name islamitische, en in mindere mate hindoeïstische (of 
‘hindoestaanse’) kinderen worden genoemd. Religieuze verschillen werden door vijf 
leerkrachten op zwarte scholen spontaan genoemd. Vier van deze respondenten 
hadden mogelijk voorkennis. Het is dus mogelijk dat ook deze leerkrachten 
religieuze verschillen tussen leerlingen niet uit zichzelf hadden genoemd, als ze geen 
kennis over het onderzoeksthema hadden gehad.  
De sociaaleconomische status van ouders werd door leerkrachten van 'witte' en 
'zwarte' scholen in gelijke mate spontaan beschreven, waarbij leerkrachten op ‘witte’ 
scholen vaker vermeldden dat de ouders van de kinderen een hoge 
sociaaleconomische status hebben, of tot de middenklasse behoren, en waarbij 
leerkrachten op zwarte scholen vaker zeiden dat een meerderheid van ouders (ook 
de 'witte' ouders) een lage sociaaleconomische status heeft. In enkele gevallen werd 
de wijk waarin de school stond als verklaring toegevoegd.   
Op ‘witte’ scholen, waarbij in alle gevallen overigens wel minimaal één kind van 
‘allochtone’ afkomst op school zat, bleken de categorieën nationaliteit, etniciteit en 
cultuur doorgaans niet in de leerkracht op te komen, als er naar verschillen tussen 
leerlingen werd gevraagd. Twee leerkrachten die zeiden dat zij op een ‘witte’ school’ 
werkten, noemden wel het ontbreken van kinderen van allochtone origine op hun 
school (zie tabel, achter nationaliteit: ‘weinig’).  
Er blijkt uit de interviews een verband tussen de leerkrachten op zwarte scholen en 
de mate waarin zij beschrijvingen geven van taalachterstand in het Nederlands, en 
tevens de betrokkenheid van ouders met de schoolactiviteiten. Als kinderen het 
Nederlands (als tweede taal, NT2) slecht of niet spreken, doen hun ouders dat ook 
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niet. Taal en communicatie zijn volgens leerkrachten direct gerelateerd aan de mate 
van betrokkenheid met school: ouders die nauwelijks Nederlands spreken, zijn 
moeilijk te bereiken voor leerkrachten. Bovendien kampen ouders van leerlingen op 
scholen die in achterstandswijken staan, vaker met overige problemen, zoals 
bijvoorbeeld slechte huisvesting en schulden, waardoor de school van de kinderen 
voor ouders wellicht naar verhouding minder prioriteit heeft.   
De meeste interactie – zo blijkt uit de analyse van de antwoorden die leerkrachten 
gaven - vindt echter plaats tussen de categorieën etniciteit, religie en nationaliteit. 
Deze categorieën en hun interactie worden in het volgende deel beschreven.  
 
4.2.1.2 Categorieën in interactie: etniciteit, religie, nationaliteit 
Als de categorieën van etniciteit, nationaliteit en religie aan de orde kwamen, werd 
duidelijk dat deze, conform de theorie van Baumann, met elkaar in interactie zijn. Er 
volgen nu vier citaten, waaruit de interactie tussen categorieën blijkt.  
In het eerste citaat noemt de leerkracht religie pas wanneer expliciet gevraagd wordt 
naar etnische en culturele verschillen: het zijn ‘moslimkinderen’, waar wordt 
toegevoegd dat ze van Marokkaanse afkomst zijn. Het is afkomstig uit het tweede 
deel van het interview, waarin meer specifiek op deze categorieën werd ingegaan. 
Een geadopteerd meisje wordt hier aangeduid en gecategoriseerd met het land van 
herkomst, China. De ‘verdere’ kinderen zijn ‘Nederlands.’ 
 
Citaat 1: Interview 2, ‘witte’ school, respondent ‘gelovig’ 
Heeft u in de klas ook kinderen van verschillende culturele groepen, van verschillende etnische 
groepen? 
R: Nou goed dan eh...Er zijn drie, geloof ik, ik weet het niet zeker, drie moslimkinderen, en er is één 
eh...- die zijn ook van Marokkaanse afkomst. En er is één geadopteerd meisje, uit China als ik het goed 
heb.  
Verder zijn het Nederlandse jongens en meisjes. 
 

In citaat 1 zijn het ‘verder’ Nederlandse jongens en meisjes. De manier waarop de 
leerkrachten in dit onderzoek de categorie ‘Nederlands’ construeren is echter 
gecompliceerd en tegenstrijdig. Het tweede citaat maakt dit inzichtelijk. Omdat de 
kinderen van Marokkaanse afkomst de Nederlandse taal spreken, en een ‘westerse’ 
opvoeding krijgen, nuanceert deze leerkracht de aanvankelijk toegekende categorie 
van ‘niet-Nederlands’. Volgens de respondent zijn zij eigenlijk wel Nederlands, 
behalve dan hun afkomst: 
 
Citaat 2: Interview 8, ‘witte’ school, respondent ‘ongelovig’ 
I: Kun je beschrijven wat voor verschillende kinderen er in je klas zitten? 
R: Ja ik heb over het algemeen eigenlijk alleen maar Nederlandse kindjes, ik heb één Marokkaans 
meisje. En één Hindoestaans meisje, en één ...dan moet ik even goed bedenken waar zij vandaan 
komt...eh, Pakistaans, Hindoestaans...ja is eigenlijk een beetje hetzelfde natuurlijk. En Marokkaans, een 
Marokkaans meisje. 
Maar wel, eh, eigenlijk, je kunt eigenlijk ‘Nederlands’ zeggen, want ze spreken vloeiend Nederlands, 
worden thuis ook volledig Nederlands, westers opgevoed. Dus ja, maar ja het is de afkomst. 
 

‘Nederlands’ staat in dit citaat gelijk aan westers opgevoed worden en Nederlands 
spreken. ‘Hindoestaans’ wordt door de respondent als hetzelfde gezien als 
‘Pakistaans’. Veel respondenten gebruiken de woorden Hindoestaan als synoniem 
voor ‘hindoe’. Hindoestanen zijn Surinamers van Indische achtergrond die zowel 
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hindoe, christen of moslim kunnen zijn. Omdat de meeste Hindoes in Nederland 
tevens van Hindoestaanse etnische afkomst zijn, worden beide termen met elkaar 
verward. Ook de definitie van Van Dale beschrijft Hindoestaan als synoniem van 
Hindoe. Het ene woord verwijst echter naar een religieuze, en het andere naar een 
etnische identiteit. Ook hieruit blijkt de verwevenheid van identiteiten. 
In het derde citaat blijkt dat etniciteit leidt tot de toewijzing van een niet-
Nederlandse identiteit: het geadopteerde meisje is ‘Chinees’ en niet zoals de andere 
kinderen ‘Hollands’. Dit komt overeen met het geadopteerde meisje in het eerste 
citaat. De opvoeding en de Nederlandse taal die het kind meekrijgt is in dit geval 
geen reden om de categorie te nuanceren:  
 
Citaat 3: Interview 17, ‘witte’ school, respondente ‘gelovig’: 
I: Wat  voor soort kinderen heeft u in de klas zitten, als het gaat om de achtergronden van de 
kinderen? 
R: Weet je dat ik dat niet eens precies weet? Ik weet niet van iedereen van, die vader is dat...Gewoon, 
goed opgeleide mensen. Ik kan veel eerder zeggen, er zitten hier aardig wat kinderen van gescheiden 
ouders. En eentje, daar is het dan in december van gebeurd, ja dan, dat is eh...dat is weer een andere 
kant ervan. Er zit één Moluks meisje, tenminste half Moluks half Nederlands. Oh, en een geadopteerd 
Chinees meisje. Ja en verder zijn het allemaal Hollandse kinderen. Ja. 
 

Het ‘half’ Moluks in het citaat hierboven beschrijft mogelijk een meisje met ouders 
van verschillende etnische achtergrond, maar het kan ook duiden op een door de 
leerkracht ervaren mate van acculturatie.  
Uit het laatste, hieronder beschreven citaat blijkt dat de vierde leerkracht 
‘Nederlands’ associeert met ‘blank’. In de categorisatie van deze leerkracht zijn 
Turkse,  Antilliaanse en Poolse kindjes niet blank en ‘dus’ niet Nederlands. Het feit 
dat de Antilliaanse kinderen ook de Nederlandse nationaliteit hebben, (en mogelijk 
de andere kinderen ook) speelt in dit vertoog geen rol. Niet het paspoort, maar de 
huidskleur van kinderen hangt in dit citaat samen met de nationaliteit die aan hen 
wordt toegeschreven. 
 
Citaat 4: Interview 15, ‘zwarte’ school, respondente ‘gelovig’ 
I: en wat voor soort kinderen heeft u in de klas zitten, als het gaat om de achtergronden? 
R: even kijken hoor, ik heb Turkse kindjes, Hindoestaanse kindjes, eh...van de Antillen, een Pools 
kindje heb ik in de klas, een Marokkaanse kindje heb ik de klas. En Nederlandse kindjes, blanke 
kindjes. 
I: Wat vindt u ervan om verschillende kinderen in de klas te hebben? 
R: je, heel leuk. Eigenlijk zie ik het verschil niet. Vorig jaar had ik een groepsfoto, die liet ik aan een 
vriendin zien, en die zei: ‘oooh wat veel zwarte kinderen!’ Dat zie ik niet meer, nee, je kijkt echt naar 
het kind en niet naar wat voor kleur haar die heeft of wat voor kleur huid íe heeft. Het is wel heel leuk, 
het geeft wel iets extra's aan het onderwijs vind ik, want ieder kind heeft ook een stukje van zijn eigen 
cultuur mee naar school, in zijn gedrag of eh... Je merkt er altijd wel iets van. 

 
Bij de leerkracht in het laatste citaat is een donkere kleur haar aanleiding om 
kinderen ‘zwart’ te noemen. ‘Blank’ en ‘zwart’ zijn sociale constructen, die niet 
verwijzen naar een objectief meetbaar criterium (zie inleiding, paragraaf 1.3.4). Door 
deze respondente worden de Nederlandse kindjes als ‘blank’ omschreven, en de 
Poolse, Marokkaanse, Hindoestaanse, Turkse en Antilliaanse kindjes als ‘zwart’ en 
tevens niet-Nederlands. Zij voegt eraan toe dat diversiteit leuk is. Hierbij drukt ze 
zich uit in het ‘diversiteit als waardevol’-discours, waarbij de kinderen hun cultuur 
‘mee naar school nemen’. 
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De benaming ‘zwart’ heeft daarnaast in het algemeen een negatieve connotatie 
(vandaar wellicht dat de respondente zegt: ‘dat zie ik niet meer’). In het Nederlandse 
onderwijs- en politieke vertoog zijn de termen ‘witte’ en ‘zwarte’ school categorieën 
geworden waarmee wordt aangegeven hoeveel procent van de kinderen een 
‘allochtone’ achtergrond heeft. Er is een associatie met achterstandsscholen vanwege 
de gemiddeld lagere sociaaleconomische achtergronden van ‘allochtonen’. Dit 
vanzelfsprekend vertoog van ‘witte’ en 'zwarte' scholen versterkt de neiging van 
leerkrachten om ook de kinderen in de klas in te delen naar blank en zwart, zoals 
blijkt uit het volgende citaat. 
 
Interview 6, ‘witte’ school, respondente ‘ongelovig’’ 
I: Zitten er in de klas kinderen uit verschillende etnische en culturele groepen? 
R: Nee, deze groep niet, toevallig 
I: Heeft u wel eerder gehad? 
R: Ja maar weinig hoor. We hebben, die kinderen gaan meestal naar de openbare school. Ik heb wel 
eens een Turks meisje gehad, die vader heeft bewust de kinderen hier op school geplaatst. Het is toch 
wel een vrijwel geheel blanke school dit. Niet helemaal meer, maar. Ja ik bedoel Indische achtergrond 
dat tel ik niet meer, dat is inmiddels zo ingeburgerd, dat tel ik eigenlijk niet meer mee. 
I: Maar die heeft u wel in de klas zitten? 
R: Ja ik heb wel een meisje met een Indische vader 

 
In het boven beschreven citaat lopen diverse categorieën door elkaar. De 
respondente begint met te zeggen dat de meeste kinderen van (andere) etnische en 
culturele achtergronden naar de openbare school gaan. Hier speelt religie kennelijk 
een rol.  
Daarna komen aan bod: nationaliteit (Turks), ras (blank), etniciteit (Indisch) en 
burgerschap (ingeburgerd). Opvallend is dat de categorie van ‘blank’ door de 
respondente wordt geassocieerd met ‘ingeburgerd’ -zijn en niet met vermeende 
biologische kenmerken als huidskleur: ze stelt dat de school vrijwel ‘blank’ is, en telt 
daarbij 'Indische' mensen niet mee, omdat zij 'ingeburgerd' zijn.  
Sommige leerkrachten zijn zich bewust van de negatieve connotaties van termen als 
‘zwart’ en ‘allochtoon’. Zij proberen in hun vertoog nuances aan te brengen en 
negatief geladen woorden te vermijden. De respondent uit het volgende citaat doet 
dat omdat alle kinderen ‘gelijk zijn’. Zij spreekt hier binnen het gelijke behandelings-
discours. 
 
Interview 3, ‘gemengde’ school, respondente ‘gelovig’ 
I: Ja. Kunt u beschrijven wat voor verschillende kinderen er in de klas zitten? 
R: Ja, ten eerste natuurlijk qua leeftijd, dus je hebt kinderen die negen of tien worden, en kinderen die 
al twaalf zijn of dertien worden, die gewoon wat langer over de bovenbouw hebben gedaan. Dat zijn 
kinderen eh, als je even kijkt naar hun achtergrond, van het lager tot een wat hoger milieu, als je kijkt 
naar de ouders, het zijn kinderen die eh, ja ...bicultureel zijn, het woord allochtoon vind ik, nou ja die 
kinderen zijn geboren uit ouders die hier zelf ge...geboren zijn dus, maar wel een andere culturele 
achtergrond hebben dus  
Laatst had ik in een interview gelezen dat ze bicultureel...ik denk oh, dat vind ik wel een mooie, want 
dat ben ik zelf natuurlijk ook, en als ik mezelf naga wat er onder allochtoon wordt verstaan dan ben ik 
ook een allochtoon, terwijl ik denk van hè, het heeft voor mij toch een iets beladen klank. Dus ik 
hanteer het eigenlijk niet...meer, als ouders zeggen hoeveel allochtone kinderen zijn er,  dan zeg ik, 
bedoelt u kinderen die van huis uit een andere culturele achtergrond meekrijgen, dan zeg ik, ik waak 
ervoor om dat toch niet meer zo te noemen, want voor mij zijn kinderen gewoon gelijk. Maar er zit 
gewoon een aantal kinderen in.  
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De manier waarop een leerkracht de kinderen categoriseert is variabel, omdat 
kinderen in verschillende sociale categorieën tegelijk vallen. De leerkracht kan het 
gedrag van hetzelfde kind daarom op verschillende manieren interpreteren, 
afhankelijk van welke categorie aan de orde is. Interview 1 geeft een duidelijk 
voorbeeld daarvan. De respondente beschrijft een meisje dat problematisch in haar 
gedrag is, omdat haar moeder een borderline-persoonlijkheidsstoornis heeft:  
 
Interview 1, 'witte' school, respondente ‘gelovig’ (evangelisch) 
R: Ja, en dan heb ik verder een meisje , daar heb ik het erg mee te doen, want die leeft, die woont in 
een heel roerig gezin, sociaal niet stevig.. ik denk, nou even zo op de werkvloer, natte vinger werk, dat 
haar moeder toch  een stoornis heeft, beetje in de hoek van borderliner, daar leidt het kind wel erg 
onder vind ik zelf... en die laat het gelden hè, die moet er zijn in de klas...Want die kan er thuis niet 
zijn, met zo'n moeder ..dat is, vind ik erg sneu.  
Nu ik het thuis heb gezien, middels het huisbezoek, nu snap ik het kind beter, heb ik het gewoon met 
haar te doen. Ik vond het eerst erg lastig, van ‘Hou nou toch je kop, ik word er niet goed..’ Ik heb, ik 
heb het een keer gezegd: ‘Ik word helemaal niet goed van jou, alsjeblieft’..maar dat hoor je niet te 
zeggen. Dat is natuurlijk een gigantische pedagogische misser. Ja dan ben ik ook gewoon maar een 
echt mens. Dacht ik, Goh, misschien zegt die moeder dat ook wel heel vaak, dat weet ik niet. Nu voel 
ik het ach, arm  kind, bij mij moet je toch een plek hebben, om er te mogen zijn. 
 

Later echter, als het gaat over religieuze verschillen tussen kinderen, blijkt dat 
ditzelfde meisje een islamitische achtergrond heeft. De problemen die het meisje in 
de klas veroorzaakt, worden nu aan haar geloofsachtergrond toegeschreven. De 
leerkracht beschrijft hier uitvoerig de gezinssituatie en zij koppelt de problematiek 
van het kind aan een Soedanese, islamitische kijk op man-vrouw verhoudingen. In 
het citaat komen verschillende identiteiten aan bod, die het gezin ‘anders’ maken. Er 
is sprake van een religieus verschil, een verschil in nationaliteit (Soedan, maar ook 
Nederlands), en ook een etnisch of ‘raciaal’ verschil (‘halfbloed’, zwart). Opmerkelijk 
is dat het eerder genoemde grote probleem waar dit gezin mee worstelt, namelijk de 
psychische stoornis van de moeder, in deze beschrijving nu helemaal is verdwenen. 
Alleen aan het eind van het citaat zien we deze stoornis nog even terug (‘die vrouw 
is zelf wat labiel in alle dingen’). Het meisje wordt in het citaat als 'moslim-meisje' 
aangeduid: 
 
(later in het interview) 
Want, dat moet ik trouwens, met dat moslimmeisje, die hebben hun eigen verhoudingen bedacht. Het 
kind legde mij uit, haar vader was naar Soedan, even voor een aantal weken, en  in Soedan was het zo, 
daar is de man de baas, en daar moet de vrouw doen wat de man vindt en wat de man wil, maar, wij 
wonen  in Nederland, legde ze uit, zes jaar dat ze is...en ze zegt : ‘Dat hoeven wij niet omdat wij in 
Nederland wonen. Dus als mijn vader tegen mijn moeder zegt, doe dit, dan weet mijn vader wel dat 
ze dat niet hoeft te doen. Hij zegt dat wel omdat hij dat zo gewend is, maar mijn  moeder doet het  niet 
omdat ze een Nederlandse moeder is.’ Die moeder is denk ik ook halfbloed, want die is wel wat 
gekleurd, waar ze precies vandaan komt dat weet ik niet. 
Maar zij hebben dat nu een beetje omgedraaid, want nu ik dan op huisbezoek was, dan maakte ik dus 
moeder, oma en het kind mee, en nog twee  broertjes, en vader was in Soedan, maar nu merk ik hoe 
dat zit...de oudste vrouw is daar de baas...dus op dat moment toen oma er was, oma had  het allemaal 
voor het zeggen, en als die moeder even geen mening wist, wist oma wel te vertellen hoe het in elkaar 
zat...nou en ik denk in afwezigheid van oma dat dan de moeder het voor het zeggen heeft...en dus in 
afwezigheid van moeder, het kind bij mij in de klas, heeft zij hele, letterlijk sterk volume, ook altijd 
haar mond open, maar ze roept ook door de klas dingen,  zo ziet ze het thuis gebeuren...Moeder...de 
vrouw is daar de baas, in reactie op hoe het niet moet zijn,  en niet in wisselwerking met, maar gewoon 
huppakee, wij hebben het voor het zeggen, en dat lijkt me gewoon heel lastig... 
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(…) En deze moeder heeft dus dan een  moslim man getrouwd...voor de tweede keer denk ik, want ik 
heb begrepen dat het oudere broertje van een andere vader is... 
(…)en dan ja, dan gun ik dat kind wat meer eh...maar ja dat heeft daar niet mee te maken, dat heeft er 
gewoon mee te maken dat die vrouw, zelf wat eh, ja wat labiel is in alle dingen...maar dan gun ik, gun 
ik dat  gezinnetje wel wat stevigheid, eigenlijk ook..ja... 
 

Deze manier van kijken naar dit gezin op culturalistische, reïficerende wijze – het 
gezin gedraagt zich volgens een bepaald cultureel stereotype - levert een andere 
verklaring op van het gedrag van het meisje in de klas. Terwijl het gedrag eerder 
werd verklaard als reactie op de borderline stoornis van de moeder, wordt het nu 
verklaard als een gevolg van onduidelijke culturele normen (zogenaamd 'tussen 
twee culturen vallen'). Dat betekent dat de ‘bril’ die de leerkracht opzet om het kind 
te duiden, bepalend is voor haar attributie van het gedrag van het kind. In het ene 
geval bekijkt de leerkracht het kind vanuit cultuurverschillen, in het andere geval is 
er meer aandacht voor de psychische problemen van haar moeder. De specifieke, 
individuele gezinssituatie van het meisje is een complex geheel van al deze 
invloeden, die pas na het stellen van verschillende vragen gereconstrueerd kan 
worden. 
 

De geloofsachtergrond van de kinderen is een categorie die in veel gevallen 
samenhangt met etniciteit, met name op de meer ‘zwarte’ scholen. Enkele 
leerkrachten blijken niet te weten welke geloofsachtergrond de kinderen hebben. Het 
wordt volgens hen niet altijd bijgehouden op hun school: tijdens het intake gesprek 
wordt hier niets over genoteerd, terwijl dat vroeger wel zo was.  
 
Interview 1, 'witte' school, respondente ‘gelovig’ 
I:ja, je hebt dan net al verteld, je hebt een moslim meisje dan in de klas zitten, en dus ook kinderen die 
van huis uit niet kerkelijk zijn... 
R: ja,denk ik. maar tegenwoordig schrijf je dat niet meer op. Vroeger had je het intake gesprek met de 
geboortedatum, en weet ik het  beroep van de vader, van alles en de kerk waar je bij hoorde, maar 
tegenwoordig schrijf je dat niet meer op,  
I: oh... 
R dus het is niet  echt na te gaan. Ik weet het dus van anderen, omdat ik ze tegenkom in de kerk...en 
wij zitten vlak naast  de katholieke school, dus ik heb het gevoel dat ik geen katholieken in de klas 
heb...nou ik heb wel heel vaak gesprekken over dat soort dingen en dan was het wel naar boven 
gekomen.  
Maar ik denk dat ik wel een aantal, want dat heb ik ook wel eens gevraagd: ‘Wie komt er wel eens in 
de kerk?’ dat er een paar niet de vinger opstaken...he, maar misschien staan ze dan nog op papier: 
‘Hervormd’, hoor, dat kan...maar  ik vermoed dat er een paar mensen, ...nou, nergens bij horen zeg 
maar...’ 

 
Als het wel wordt bijgehouden, blijkt soms dat de categorieën die de school in de lijst 
hanteert, niet goed passen op de daadwerkelijke ouderpopulatie. Op de school van 
interview 7 wordt bijvoorbeeld gevraagd of ouders gereformeerd, hervormd of 
katholiek zijn, of ‘niks’. Een gezin uit Irak vult bij kerkelijke gezindte ‘niks’ in. 
Respondente twijfelt of het meisje uit Irak een islamitische achtergrond heeft: 
 
Interview 7, ‘witte’ school, respondente ‘gelovig’ (evangelisch) 
I: Even kijken hoor, ja wat zijn er verder nog voor levensovertuigingen in de klas? 
R: mm... volgens mij heeft dat meisje uit Irak ook een ander geloof, maar ik zou dat even het eh, ik kan 
wel even kijken, ik heb het bij de hand. Even het  aanmeldingsformulieren op naam moeten zoeken, 
Katholiek dacht ik niet, dan is het of christelijk...ja, christelijk is ook katholiek, maar echt 
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eh..gereformeerd, hervormd...eh...geen jehova's getuige, nee, dan is het niks of dát. ...Hm, even kijken, 
(noemt naam) die uit Irak komt ....eh...kerkelijke gezindte hebben ze niks ingevuld, dus... 
I: Oké, dus dat kan dan van alles... 
R: Een ander geloof... 
I: Islamitisch zou kunnen? 
R: Ja ik dacht dat dat het was hoor, maar ik durf het niet met zekerheid te zeggen...ze eet bijvoorbeeld 
ook geen varkensvlees, dat hoort daarbij hè. 

 
De aanmeldingsformulieren maken volgens bovenstaand citaat onderscheid in 
‘gereformeerd’ of ‘hervormd’, een Nederlandse indeling die niet past op allochtone 
kinderen met een christelijke achtergrond, die bijvoorbeeld afkomstig zijn uit Oost-
Europese of Afrikaanse landen. Bovendien ontbreekt de mogelijkheid voor ouders 
om zichzelf als ‘moslim’, ’hindoe’ ‘boeddhist’, ‘atheïst’ of ‘agnost’ op te geven (en om 
hierbinnen denominaties aan te geven, zoals, in de islam, sjiiet, soenniet, of eventueel 
aleviet). Hierdoor ontstaat op sommige scholen een situatie waarbij leerkrachten niet 
goed kunnen achterhalen tot welke religieuze groep of denominatie de ouders van 
een kind horen.  
Naast de effecten van toegenomen religieuze en etnische diversiteit, zijn ook de 
effecten van secularisatie duidelijk zichtbaar in de beschrijving van de leerling-
populatie: een groot aantal kinderen krijgt thuis geen christelijke opvoeding. De 
ouders kunnen het christelijk karakter van de school ‘waarderen’ of ze nemen het op 
de koop toe, maar het is voor hen niet speciaal belangrijk. Dit komt naar voren in de 
volgende vier citaten, waarbij leerkrachten deze situatie zelf ook duiden: 
 
Interview 11, ‘gemengde’ school, respondente ‘gelovig’ 
I: En verschillen in levensbeschouwing of religie? 
R: Ja, weinig. Er is er één die is echt wel behoorlijk christelijk, die met regelmaat naar de kerk gaan. 
Maar voor de rest is het, ja we zijn het wel eens met de christelijke identiteit van de school maar we 
doen er zelf eigenlijk niks aan. 

 
Volgens deze respondente is er maar één kind ‘behoorlijk christelijk’. Dit uit zich 
voor de respondente in ‘met regelmaat naar de kerk gaan’. De rest van de kinderen 
(of ouders, dat wordt niet geheel duidelijk) ‘doet er niks aan’ maar is het wel ‘eens 
met de christelijke identiteit van de school’. Het godsdienstig karakter van de school 
wordt, in dit citaat, door ouders positief gewaardeerd maar de ouders zijn zelf niet 
bezig met de religieuze opvoeding van hun kind. Het volgende citaat beschrijft een 
vergelijkbare situatie. 
 
Interview 4, ‘zwarte’ school, respondent ‘gelovig’ 
I: Zitten er bij u in de klas kinderen uit verschillende culturele groepen? 
R: Ja, een Marokkaan, Pools meisje. Paar Antillianen. Ja Nederlands natuurlijk. Ja en qua 
geloven…veel niet. Een paar PC waarvan één streng. Ja en een moslim. 

 
Deze respondent benoemt de klas als ‘veel niet’, met andere woorden, er zijn veel 
niet-’gelovige’ kinderen in de klas. Een paar kinderen zijn volgens respondent ‘PC’ 
(protestants-christelijk) waarvan hij er één ‘streng’ noemt. 
De volgende respondente noemt ‘traditie’ als reden waarom ‘niet-gelovige’ ouders 
hun kinderen op een christelijke school willen. De ouders zijn zelf christelijk 
opgevoed, maar niet meer praktiserend. Ze concludeert dat de religieuze diversiteit 
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in haar klas varieert van ‘niks, tot islamitisch, boeddhistisch, hindoeïstische 
kinderen’.  
 
Interview 3, ‘gemengde’ school, respondente ‘gelovig’: 
‘…En we hebben kinderen die, dus, eh, islamitisch zijn, en christelijk, en er zijn kinderen die niet naar 
de kerk gaan, waarvan de ouders ook niet naar de kerk gaan, maar die wel opgevoed zijn in die 
bepaalde christelijke ja, traditie, en het prettig vinden als hun kinderen dat ook mee krijgen. Dus het is 
van niks, tot islamitische kinderen, hindoeïstische kinderen, boeddhistische kinderen, ja.’ 
 

Terwijl de ene leerkracht een neutrale houding aanneemt ten opzichte van het 
geringe aandeel kinderen dat thuis ‘gelovig’ (christelijk) wordt opgevoed of naar de 
kerk gaat, en het feit dat er 'andersgelovige’ kinderen in de klas zitten, is de andere 
leerkracht enthousiast om de waarde van het christelijk geloof te kunnen meegeven 
aan kinderen die thuis geen christelijke geloofsopvoeding krijgen.  
 
Interview 2, ‘witte’ school, respondent ‘gelovig’: 
Kijk, vroeger had ik van de dertig kinderen waren er soms meer uit eh, gezinnen die een  christelijke 
identiteit hadden, dus je sloot aan bij die  opvoeding... 
I: hm-hm 
R: En nu is het anders. Als er nu een stuk of vijf zitten, en de rest niet dan betekent dat toch dat die 
kinderen op een andere manier ertegenover staan, anders ermee om gaan, gewend zijn, en dat maakt 
je  kwetsbaarder...aan de andere kant is het ook je kans om mee te geven wat de waarde van het 
christelijk geloof is...dat is een mooie uitdaging. 
I: Ja 
(later in het interview) 
Ik heb in (noemt middelgrote plaats) voor de klas gestaan, waar de kinderen meer waren van kerkelijk 
meelevende ouders, dus dan kon je meer aansluiten op de zondagse eredienst, en dat had ook gewoon 
zijn leuke kanten, want je kon bijvoorbeeld ook echt meedoen met ze voorbereiden voor allerlei, zeg 
maar gezinsdiensten. Met name bij de hoogtijdagen, zoals Kerst en Pasen. Dan was het natuurlijk 
heerlijk om de kinderen Kerstliederen aan te leren, waarvan je wist van, de liederen die je ze in de les 
aanreikte, die zongen ze zondags in de kerk ook. Nu zijn er twee, drie kinderen, waarbij als je zegt, ik 
reik een lied aan, dan praat ik dus over 2006, en dan weet je, je bent niet meer bezig met een kind 
vormen tot toekomstige gemeenteleden. Dat was in (plaatsnaam) duidelijk wel. Dus je staat er toch 
anders voor. Ik kan niet meer tegen kinderen zeggen van, dat zal je zondags ook wel gaan zingen. Je 
weet eigenlijk dat voor sommige kinderen, dat dit nog de enige bereikbaarheid is met bijbel en met 
geestelijke liederen, en dat dan straks na de basisschool dan gaat dat voorbij. 
 

De leerkracht beschrijft een situatie van vroeger, waarbij door verzuiling alle 
kinderen op de protestants-christelijke school ook protestants-christelijk waren en ’s 
zondags naar de kerk gingen. Deze situatie is door ontkerkelijking en ontzuiling 
veranderd, hoewel er, zoals uit het voorbeeld blijkt, ook lokale verschillen bestaan. 
Op de school waar hij nu lesgeeft, staan de meeste kinderen los van de kerkelijke 
gemeenschap, waartoe hun ouders (wellicht slechts formeel) behoren.  
Uit de interviews kan worden opgemaakt dat leerkrachten bij 'andere godsdiensten' 
in eerste instantie denken aan de islam. Kinderen van moslimouders zijn op 'zwarte' 
scholen meestal de grootste groep. Het beeld dat leerkrachten hebben van de 
godsdienst van deze kinderen en hun ouders, wordt mede beïnvloed door 
mediaberichten over conflicten en oorlogen in het buitenland. De conflicten worden 
in de media regelmatig geduid als religieus van aard, en ook de betrokken partijen 
zelf beroepen zich op religie om hun handelen te rechtvaardigen. Deze leerkracht 
beschrijft hoe ze in diverse conflicten ziet dat 'de islam' de tegenpartij wordt van 'de 
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christenen'. Zij geeft deze beschrijving naar aanleiding van een vraag over hoe ze 
verschillen tussen godsdiensten ziet. 
 
Interview 1, 'witte' school, respondente 'gelovig':  
R: […] Er zijn maar een paar oorlogen geweest in de wereldgeschiedenis, die niks met godsdienst te 
maken hadden. Verder alle andere oorlogen hadden te maken, nou ja, Ierland doet het dan met 
katholieken en protestanten, dat is wel kinderachtig  vind ik...maar in Indonesie is het de Islam? He? 
En daar waar dingen mislopen, is het toch altijd, sorry, sorry met alle respect voor hun geloof, zijn het 
toch altijd de moslimmensen, die toch op een zeker niveau moeilijk doen. Nee, moeilijk doen, moeilijk 
zijn! Laat ik het ze vergeven, want  dat doen ze niet zelf, dat is hun geloof. Want dat staat ook letterlijk 
in de Koran: dat de moslims moeten de mensen uitroeien die in Jezus geloven. 
I: Hm, hm 
R: Dat is hun opdracht. Dus dat kan ik ze vergeven, want ze moeten dat. he, en de mensen die, net 
weer met katholieken, dat is wat erboven staat, dat zouden ze moeten, mensen die erover nadenken 
denken ben ik even gek, dat doe ik niet...he, als het goed is. Maar er zijn mensen, die zijn daar 
natuurlijk heilig van overtuigd net als dat mensen ook vanuit de Bijbel letterlijk willen doen wat daar 
staat, he, en dat mag, natuurlijk, maar  dan krijg je natuurlijk ook dat soort excessen...en dat  is niet 
zielig, voor hun, dat in Israel de moslimkindertjes voor het geweer gehouden worden..dat is triomf, in 
de hemel! Daar wordt Allah blij van! Dat weet ik ook nog maar sinds net hoor. En dan krijgen ze ook 
nog een mooie geld... uitkering erbij ook nog. En wij, met onze westerse ogen zien dat als zielig! 'Er 
was een kind in de buurt en toen werd er toch geschoten'. Nee! Dat kind werd er net voorgeduwd. Dat 
is mijn mening, maar het is ook waar hoor. En dat mag ik ook vinden, maakt niet uit. 
Dat kind, die wordt er net voorgehouden, want dan  heb je een punt verdiend. dat kind is in de hemel, 
dat is geweldig. Jij als familie krijgt geld, dat is ook geweldig. En Allah is blij, omdat er een kind...eh 
hoe noem je dat.. martelaar is (klapt in handen) Nou dat heb ik nooit eerder geweten. Dat past ook niet 
bij mijn verbeelding dat je zo omgaat met dood en met kinderen, dat past helemaal niet bij mij. Maar 
eh…ja! Dat is een hele andere manier van denken.  

 
Deze respondente schetst hier een gereïficeerd en gewelddadig beeld van de islam. 
Het conflict tussen Israel en de Palestijnen wordt door haar in godsdienstige termen 
gekenschetst: er moeten kinderen martelaar worden voor Allah, de opdracht van de 
islam is om aanhangers van Jezus uit te roeien. In Indonesië, waar diverse religieus 
getinte politieke groeperingen elkaar bestrijden 'zijn het de moslimmensen' die 
'moeilijk doen, of moeilijk zijn'. Het conflict tussen katholieken en protestanten in 
Ierland wordt daarentegen 'kinderachtig' genoemd. Hier is sprake van een ultimate 
attribution error (Tajfel, 1982; zie ook hoofdstuk 2, paragraaf 2.1.1). Het negatieve 
gedrag van leden van de eigen groep (katholieken en protestanten die oorlog voeren 
met elkaar) wordt immers vergoelijkt of tot uitzondering gemaakt, terwijl het 
negatieve gedrag van leden van de outgroup wordt gezien als typerend voor de 
outgroup, als kern van hun identiteit ('moslimmensen die moeilijk […] zijn').  In dit 
citaat wordt het woord respect gebruikt als een disclaimer: 'met alle respect, […] het 
zijn de moslimmensen die moeilijk […] zijn.' Met deze beschrijving wordt de oorzaak 
van alle problemen bij de islam gelegd. Het feit dat Palestijnse kinderen slachtoffer 
worden, is niet de schuld van Israel (hier gerekend tot de ingroup - eerder gaf de 
respondent aan dat Joden en christenen eigenlijk hetzelfde zijn). De kinderen worden 
er door de Palestijnen expres voorgeduwd, en dat is voor hen niet 'zielig'', maar 
'triomf in de hemel'. De outgroup heeft in dit citaat een religie waarin het leven van 
kinderen geen waarde heeft.  
In deze beschrijving wordt het geweld tussen de groeperingen eenzijdig geduid als 
religieus. Zoals Baumann al schetste, is bij het gebruik van religieuze, etnische of 
nationale identiteiten om groepsconflicten te beschrijven, meestal sprake van 
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politieke belangen. Er is een reden om het conflict in deze religieuze termen te willen 
omschrijven en andere verklaringen weg te laten. Het Israelisch-Palestijns conflict 
kan immers ook op politieke of historische wijze worden geduid, in termen van 
kolonialisme, politieke instabiliteit, onrecht en armoede; oorzaken die regelmatig 
worden genoemd als achtergrond bij het conflict. Bovendien is de rol van slachtoffer 
en agressor in andere analyses juist omgedraaid. Respondente is zich hiervan 
bewust: zij stelt voorafgaand aan het citaat dat zij het zo mag zeggen, want het is 
haar mening. 
Het hierboven beschreven citaat is van alle interviews het meest negatieve over de 
islam. Ondanks de hier beschreven angst voor de islam, blijkt niet uit het verdere 
interview dat deze leerkracht deze overwegingen direct toepast wanneer zij met 
kinderen van moslim-origine of met hun ouders omgaat. Ook is zij niet afwijkend 
van andere leerkrachten in het spreken in verschillende discoursen en idealen bij het 
omgaan met diversiteit. Wel is hiermee duidelijk dat er, naar aanleiding van 
bepaalde associaties of thema's, door leerkrachten een outgroup-stereotype kan 
worden geformuleerd dat zeer negatief is. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer in 
algemene termen wordt doorgevraagd naar 'de islam' of 'andere godsdiensten'.  
 
4.2.1.3 Conclusie met betrekking tot categorisaties 
De categorieën die leerkrachten beschrijven, en de indelingen die leerkrachten van de 
kinderen maken zijn afhankelijk van het type vraag dat wordt gesteld. Bij algemene 
vragen naar verschillen tussen kinderen worden vooral verschillen in sociaal gedrag, 
gender en cognitieve vaardigheden genoemd. Uit de volgende paragrafen zal blijken 
dat categorieën van leerlingen verschuiven en veranderen naarmate er andere 
thema’s worden aangeroerd. De categorieën etniciteit, nationaliteit en religie zijn 
daarbij in interactie met elkaar en zij worden door leerkrachten soms door elkaar 
gebruikt. Er kan sprake zijn van reïficaties in het ene vertoog, en een nadruk op 
cultuur als veranderlijk proces in een ander vertoog. Categorisatie en 
partcicularisatie wisselen elkaar af, afhankelijk van in welk vertoog de leerkracht 
spreekt. Een focus op cultuur, religie en etniciteit creëert vaker een rigide 
categorisatie, zoals blijkt uit het eerder besproken citaat rond het kind uit een 
‘moslimgezin' waarvan de moeder een borderline-stoornis heeft.  
Daarnaast valt op dat algemene kennis over andere godsdiensten (bijvoorbeeld het 
hindoeïsme) niet bij alle leerkrachten aanwezig is. Ook op bestuurlijk niveau 
ontbreekt deze kennis mogelijk, gezien de wijze waarop scholen ouders trachten in te 
delen naar Nederlandse christelijke denominaties. 
Uit de interviews kan worden opgemaakt dat op alle betrokken scholen het aandeel 
kinderen dat thuis een christelijke religieuze socialisatie krijgt, een minderheid is. Op 
‘witte’ scholen hebben de kinderen meestal een seculiere achtergrond, hoewel de 
ouders soms zelf wel christelijk zijn opgevoed. Op ‘zwarte’ scholen zijn over het 
algemeen kinderen van islamitische ouders in de meerderheid.   
Deze situatie roept vragen op over de normatieve overwegingen die leerkrachten 
maken bij het omgaan met diversiteit, onder andere in het godsdienstonderwijs. In 
het volgende deel zullen de waarden worden beschreven die leerkrachten als 
uitgangspunt nemen om met religieuze en etnische diversiteit in de klas om te gaan, 
onder andere tijdens de godsdienstles. 
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4.2.2 Idealen en strategieën van leerkrachten 

 
In de interviews is geïnventariseerd welke normatieve uitspraken leerkrachten 
hebben gedaan over omgaan met diversiteit. De subvraag die in deze paragraaf 
wordt behandeld, luidt: 'welke pedagogische en/of didactische idealen en 
strategieën beschrijven leerkrachten als leidend voor hun omgang met diversiteit? 
In deze paragraaf komen de volgende idealen aan bod: respect, diversiteit als 
waardevol, gelijke behandeling, loyaliteitsconflicten voorkomen en het stimuleren 
van autonomie. Daarna wordt ingegaan op de specifieke idealen die leerkrachten 
hebben beschreven voor het geven van (vormen van) godsdienstles. 
 
4.2.2.1 Respect 
Een woord dat leerkrachten vrijwel meteen gebruiken als doel voor de omgang met 
(diversiteit van) kinderen is ‘respect’. De school heeft zelf respect voor verschillende 
overtuigingen, en aan de leerlingen moet respect als waarde ook worden bijgebracht, 
als onderdeel van de persoonlijke vorming. Een positief zelfbeeld (zelfvertrouwen) 
wordt in het volgende citaat direct gekoppeld aan het ontwikkelen van een 
respectvol beeld over anderen. 
 
Interview 6, ‘witte’ school, respondent ‘ongelovig’ 
I: Als leerkracht, wat vindt u het belangrijkste dat kinderen moeten leren? 
Het allerbelangrijkste is denk ik, vertrouwen in, dat kinderen vertrouwen in zichzelf krijgen, en 
respect naar elkaar. En ik probeer ook wel uit de kinderen te halen wat er in zit, maar ik weet niet of 
dat echt eh.... 

 
Interview 7, ‘witte’ school, respondent ‘gelovig’ (evangelisch) 
I: Als leerkracht, wat vindt u het belangrijkste dat kinderen moeten leren? 
R: Eh, goeie omgang met elkaar, respect hebben voor elkaar. Ik vind het alleen maar prettig werken 
voor mezelf en voor de kinderen als er een goeie sfeer in de klas en in de school heerst. Dus voor mij is 
veiligheid en goed met elkaar omgaan het allerbelangrijkste, en daarna komt de leerstof, zoals die in 

onze methodes en mijn opleiding is geleerd. Maar ook natuurlijk een stukje godsdienstige vorming. 
 
Wat echter opvalt in de interviews is dat ‘respect’ weinig concreet wordt gemaakt 
wanneer het wordt genoemd. Er komen tijdens het noemen van ‘respect’ geen directe 
voorbeelden ter sprake waar duidelijk uit blijkt hoe respect dient te worden 
vormgegeven, en tot welke praktijken of dilemma’s het leidt. Ook als er wordt 
doorgevraagd, blijft het bij abstracte woorden als ‘harmonie’, (wederom) ‘respect’, 
‘goed met elkaar omgaan’. Er wordt verwezen naar ‘de samenleving’ (op zich ook 
een problematisch begrip, omdat het naar believen niet-geïntegreerde burgers kan 
uitsluiten) maar er komen geen concretiseringen of anekdotes. Het volgende citaat 
geeft goed weer welk type antwoorden volgde wanneer ‘respect’ als waarde aan de 
orde kwam. 
 
Interview 14, 'zwarte' school, respondente ‘gelovig’ 
I: Wat zijn je idealen als het gaat om omgaan met diversiteit? 
R: ja...dat je in harmonie samen kunt leven, en dat ze leren dat, zoals je klas nu samengesteld is, zo is 
de maatschappij straks ook, dus je zult ook met elkaar moeten samenleven, dat ze dat al een beetje 
meekrijgen. Ja gewoon een klas die open staat voor een ander, ja dat kunnen kleuters dan nog niet, 
maar de discussie aan durven gaan. De discussie is niet erg, als het maar niet ontaardt in een welles-
nietes spelletje. Je mening gerespecteerd voelen, ook al is een ander het daar niet mee eens, dat geeft 
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niet. Het is prettiger van wel natuurlijk, maar dat je naast elkaar kan leven. 
I: Ja 

 
De voorbeelden worden concreter als expliciet gevraagd wordt naar hoeveel ruimte 
de school zou moeten maken voor verschil. Leerkrachten noemen dan bijvoorbeeld 
dat het belangrijk is het kind als individu te benaderen, met aandacht voor de eigen 
behoeftes (het particularisatiediscours). Het is voor leerkrachten belangrijk dat de 
kinderen zich op school thuis voelen, en zich niet ‘apart gezet voelen’. Kinderen 
moeten serieus genomen worden, en er moet aandacht worden besteed aan hun 
verschillende achtergronden. Zo wordt er op een school rekening gehouden met 
orthodox christelijke ouders die niet willen dat hun kind op bezoek gaat in een 
moskee. Deze leerkracht beschrijft dat zo: 
 
Interview 18, ‘witte’ school, respondent ‘gelovig’ 
I: Hoeveel ruimte moet deze school bieden aan andere opvattingen over levensbeschouwing? 
R: Ehm...nou ik denk zeker in de bovenbouwgroepen dat daar best wel wat aandacht voor mag zijn, 
en dan kan je denken, aan projecten, projectmatig, of zoiets. 
I: Ja 
R: En misschien heel af en toe ook wel iets eh...dat vind ik zelf altijd wel aardig, vooral in de 
bovenbouw, dat je verhalen uit de bijbel, nou sommige verhalen komen ook terug in de koran, om 
maar iets te zeggen. dat is natuurlijk heel leuk om dan met kinderen over te hebben van..hoe zit dat 
dan. 
I: En als er nou zeg maar mensen hier zijn die een andere opvatting hebben over levensbeschouwing, 
hoe eh? 
R: Qua ouders bedoel je? 
I: Ja of leerkrachten? 
R: Ja hoe bedoel je dat? 
I: Ja je kunt soms hebben dat ouders zeggen, van daar doet mijn kind niet aan mee, of dat wil ik niet. 
Hoeveel ruimte biedt de school om.. 
R: Oh, zo bedoel je. Nou laat ik een voorbeeld noemen. In groep acht gaan de kinderen naar de 
moskee, op bezoek. Nou we hebben toch wel eens in de afgelopen jaren gehad dat de ouders zeggen, 
nou ik wil niet dat mijn kind daar naartoe gaat. Nou dat respecteren we ook. Dus dat kind moet wel 
op school zijn natuurlijk, maar hoeft dan niet mee naar zo'n moskee te gaan.  
I: Hm-hm. 
R: En ik vind ook dat je die ruimte ook moet kunnen geven want het is toch een christelijke school.  
I: Ja 
R: Dat neemt niet weg dat ik dat jammer zou vinden, want ik denk juist dat het voor kinderen heel 
verrijkend kan zijn om gewoon daar ook eens te kijken. We gaan ook elk jaar gaan we naar 
Amsterdam toe, met groep zeven en acht, en dan gaan we ook naar een synagoge toe. 
I: en dat vinden ouders goed, of? 
R: Dat gaat elk jaar goed, maar goed dat ligt ook dichter bij het christelijk geloof ook. 
I: Ja 

 
De leerkracht beschrijft eerst dat het spreken over andere godsdiensten een 
pedagogische waarde heeft. Hier past zijn antwoord in het ‘diversiteit als waardevol’ 
discours: het is belangrijk om kinderen met diversiteit in aanraking te brengen. De 
ene religie (Jodendom) ligt volgens hem dichter bij het christendom dan de andere 
(islam). Deze opvatting is ook in andere interviews teruggevonden, en het komt later 
in de analyse nog terug. 
Maar ouders die daar moeite mee hebben kunnen tegemoet worden gekomen: er 
wordt ruimte gemaakt voor verschil van mening hierover, voor verschillende 
opvattingen en gedragingen. 
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Er is een dus zekere mate van autonomie die kinderen of ouders hebben om zich 
binnen de school overeenkomstig hun levensovertuiging te kunnen gedragen. Het 
diversiteitsvertoog komt hier in aanraking met het particularisatievertoog en het 
autonomievertoog. Ruimte voor verschil is echter aan grenzen gebonden; niet overal 
wordt rekening mee gehouden. De grenzen worden bepaald door de leerkracht en 
door de school.  
Christelijke identiteitsclaims blijken een rol te spelen in de plek waar deze grenzen 
komen te liggen. De leerkracht zegt hier ook: ‘Want het is toch een christelijke 
school’. In paragraaf 4.2.4 van dit hoofdstuk, die specifiek ingaat op de christelijke 
identiteit van de school, zal de rol die christelijke identiteitsclaims spelen voor 
leerkrachten, nader worden toegelicht. Desalniettemin is in het discours van de 
leerkracht ‘ruimte maken voor verschil’ een belangrijke waarde - ook als er in 
praktijk weinig ruimte wordt gemaakt. Dit blijkt uit het volgende citaat, waarbij het 
discours van particularisatie overgaat in het discours van segregatie: 
 
Interview 10, ‘witte’ school, respondente ‘ongelovig’ 
I: Hoeveel ruimte moet deze school bieden aan andere opvattingen over levensbeschouwing? 
R: Nou alle ruimte! Je bedoelt ook andere opvattingen? 
I: Hm-hm 
R: Ja hoor! 
I: Maar...anderzijds zegt u ook van, (ze moeten het niet willen) veranderen...(in eerdere vraag, IV) 
R: Nee, je moet het niet gaan veranderen, je moet wel accepteren dat dit een christelijke school 
is...maar onze school moet wel mensen met een ander geloof en andere dingen ook binnenlaten, dat 
moet niet uitmaken. 
En daar mag ook over gepraat worden, daar is helemaal niks mis mee. 
I: En als mensen dan vanuit hun geloof bepaalde dingen verwachten van de school? 
R: Vanuit hun eigen geloof? 
I: Ja 
R: Ja, dan moet je wel daarin meegaan, maar er zijn wel grenzen natuurlijk, dat is moeilijk. 
I: En waar ligt die dan? 
R: Waar ligt die grens dan...dat ligt aan de situatie. Ja. 
I: Ja. 

 
De ruimte die deze leerkracht schetst bestaat uit ‘binnenlaten’ (in de school) en 
‘erover mogen praten’, en  (binnen grenzen) ‘meegaan’. Het blijft hier relatief abstract 
en enigszins tegenstrijdig, omdat er volgens de respondent ook niets mag 
veranderen aan de christelijke school. De tegenstrijdigheid zit hierin, dat ze vanuit 
twee tegengestelde idealen spreekt. In het ene ideaal wordt tegemoet gekomen aan 
diversiteit (gelijke behandeling door differentiëring), in het andere ideaal moet de 
christelijke identiteit van de school behouden worden (segregatiediscours). 
De mate waarin ruimte voor verschil wordt gemaakt is ook afhankelijk van de 
pedagogische doelen waarmee mogelijk een conflict kan ontstaan. Als orthodoxe 
moslimouders niet willen dat hun dochter op werkweek meegaat, wordt in het 
verhaal van de volgende respondente alles in het werk gesteld om zowel de ouders 
tegemoet te komen, als het kind toch mee te laten gaan. 
 
Interview 15, 'zwarte' school, respondente ‘gelovig’ 
R: Maar bijvoorbeeld met kamp ook, met fietskamp, dan gaan we een aantal dagen, met een 
tentje..Vaak mogen kinderen dan niet mee.  
I: Nee. 
R: Meisjes niet, want ja, je weet niet wat er allemaal gebeurt in zo'n tentje. 
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I: En hoe is daar toen op... 
R: De afspraak was, het dagprogramma is verplicht, dat is gewoon onder schooltijd, dus u komt uw 
kind om half negen brengen, want dan begint het programma, bijvoorbeeld, en om elf uur 's 
avonds..weer halen want dan stopt het programma.  
I: En dat hebben ouders toen ook gedaan? 
R: Ja. 
 

Uit het bovenstaand voorbeeld blijkt dat er een compromis is gevonden: ouders 
mogen hun dochters naar huis halen buiten de tijden van de werkweek. Door de 
werkweek te verdelen in een verplicht dagprogramma en facultatieve 
overnachtingen, ontstond voor sommige ouders ruimte om hun dochter toch mee te 
kunnen laten doen. Zij moesten daarbij zelf moeite doen om hun orthodoxe 
opvattingen in praktijk te brengen, door steeds heen en weer te rijden. 
De achterliggende ideologische botsing bestaat uit enerzijds ruimte willen maken 
voor de autonomie van de ouders, en anderzijds het niet willen discrimineren van 
meisjes. Op deze manier wordt aan beide idealen (gedeeltelijk) tegemoet gekomen. 
 
4.2.2.2 Diversiteit als waardevol 
Leerkrachten is gevraagd wat ze ervan vinden om verschillende kinderen in de klas 
te hebben. Deze vraag roept de reactie van leerkrachten op, dat diversiteit tussen 
kinderen een waardevol gegeven is. Het wordt gezien als een verrijking, en als iets 
interessants. Een klas zonder diversiteit is ‘saai’; dit zeggen zowel leerkrachten op 
‘witte’ als op zwarte scholen. De leerkrachten op ‘witte’ scholen vinden zelf hun klas 
wel divers, maar de leerkrachten op zwarte scholen noemen ‘witte’ scholen ‘saai’.  
 
Interview 17, ‘witte’ school, respondent ‘gelovig’ 
I: Wat vindt u ervan om verschillende kinderen in de groep te hebben? 
R: Je bedoelt of ik liever eh...wat bedoel je qua leeftijd? 
I: Dat ze allemaal verschillend zijn, wat vind u daarvan? 
R: Ja als ze allemaal hetzelfde zijn lijkt me zo saai, daar zou ik niks aan vinden. 
 
Interview 14, ‘zwarte’ school, respondente ‘gelovig’; 
I: Wat vind je ervan om verschillende kinderen in de groep te hebben? 
R: Ik vind het geweldig, ik vind het leuk., ook leuk om te zien, gewoon ook mooi om te zien. Zo van, 
zoveel verschillen en dat het dan zo mooi een groep zijn met elkaar, en het zo leuk hebben met elkaar. 
En vooral ook dat kind zijn, en dat het dan echt niet uitmaakt hoe je bent of hoe je eruit ziet. Zoals nu, 
ik heb een jongetje in de klas die heeft zijn voet zwaar gekneusd, niet gebroken, maar die zit nu dan in 
een buggy. En ze zijn allemaal zo behulpzaam, en het zijn, ook met dingen, helemaal niet van...wat je 
dan bij volwassenen hoort, dat discriminerende gedrag, dat hoor je totaal niet bij kinderen. Of ze daar 
nou, ze hebben daar misschien ook het besef...o jawel ze hebben wel het besef dat men anders is, oh, 
jawel dat hebben kleine kinderen zeker wel, maar ze zijn gewoon heel sociaal. En later wordt dat 
gewoon aangeleerd, door volwassenen. Door wat ze zien op televisie, of in hun wijk, of in hun straat, 
En dat is wel jammer, want nu is het nog zo mooi bij elkaar, echt zo'n fleurig boeket, wat gewoon 
prachtig staat , eigenlijk... 
 

In dit discours van ‘diversiteit als waardevol’ wordt vaak verwezen naar ‘kleurrijk’ 
als positieve eigenschap. Twee leerkrachten hebben bewust een ‘kleurrijke’ of 
‘zwarte’ school gezocht om te kunnen lesgeven, één leerkracht op een ‘witte’ school 
betreurt het gebrek aan diversiteit.  
Diversiteit op zich vertegenwoordigt dus een waarde voor de leerkracht. Ook 
pedagogisch kan er uit de diversiteit worden geput om aan kinderen verschillen te 
tonen en te leren met elkaar harmonisch om te gaan. 
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Interview 8, ‘witte’ school, respondent ‘ongelovig’ 
I: Kunt u zich een gebeurtenis herinneren op school waarbij verschil in cultuur, of levensbeschouwing 
iets waardevols opleverde? 
R: Eh, ja ik denk toch wel dat als je in jouw groep kinderen hebt zitten die vanuit een ander geloof zijn 
opgevoed, dat als je daar een beetje op de juiste manier aandacht voor hebt, dat dat voor anderen wel 
een verrijking kan zijn. Ik heb een jaar of twee terug een Marokkaanse jongen in de klas gehad, en die 
ging op een gegeven moment een stuk over ramadan ja, ook wat houdt dat dan in, ja hij mocht...deed 
dat dan...deed ie daar aan mee? ja ik geloof het wel. dat ie dus overdag niet mocht eten en zo...dan 
denk ik, poeh, zo! Dat soort reacties kreeg je dan. 
En het grappige was ook wel.. 
I: En hoe oud was hij toen? 
R:  Ja hij zit nu in groep zeven, dus groep vijf, groep vijf, dus al op jonge leeftijd eigenlijk al. Want het 
hoeft natuurlijk nog niet, maar hij deed toch wel mee. En dan zie je toch andere kinderen, van,...zo! En 
die jongen heeft toen later, ik geloof in groep zes, dat was ook heel bijzonder heeft ie, op een gegeven 
moment gaan ze het ritueel dat ze bij wijze van spreken man worden hè, dat is natuurlijk niet 
helemaal waar, maar daar komt het een beetje op neer, maar daar hebben ze dan bepaalde mooie 
kleding bij en een bepaald gewaad. En dat had ie ook aan, had ie meegenomen, met zo'n hoedje. 
I: Oh ja 
R: En een wit kleed en zo (…) stond ie hier op het podium stond ie dat allemaal te…(…) vertellen, heel 
bijzonder was dat 
I: Was wel een besnijdenisfeest, zeg maar 
R: Ja, ja 
I: Dus u vertelt nu van dat is voor de kinderen leuk om te zien dat er ook iemand anders, he dat er 
verschil is?  
R: Ja 
I: Hoe, eh, is het voor die kinderen zelf denkt u? 
R: Ik denk dat het voor die kinderen zelf ook heel plezierig is want ze merken toch dat ze ook serieus 
worden genomen. He, het is weliswaar een christelijke school, maar ze merken toch dat er wel 
aandacht is voor ja, hun verhaal zeg maar. Ik denk dat, ja dat kan alleen maar verrijking zijn denk ik. 
 

In het bovenstaande citaat wordt ‘diversiteit’ gezien als een aanbod aan de kinderen. 
De respondent ziet in eerste instantie het pedagogisch voordeel bij de kinderen die 
kennis kunnen nemen van de ‘andere’ geloven. Dat wordt gezien als een ‘verrijking 
voor anderen’. Later noemt de leerkracht ook het feit dat de kinderen iets van hun 
‘verhaal’ mogen vertellen, als een ‘verrijking.’ Hij legt een verband met de 
christelijke identiteit van de school: ondanks de identiteit van de school is er ook 
aandacht voor anderen. 
In sommige gevallen creëert het vertoog van de leerkracht rond het waarderen van 
diversiteit tevens een scheiding tussen ‘wij’ en ‘zij’ in de klas, waarbij het kind dat als 
voorbeeld dient buiten het ‘wij’ terechtkomt. In het volgende citaat wordt dat 
duidelijk: 
 
Interview 11, ‘witte’ school, respondente ‘gelovig’ 
I: En (wat wil je ze leren over) andere godsdiensten? 
R: Het is niet zo dat we die al echt behandelen, dat komt in latere klassen, maar dingen als, wanneer je 
het tegenkomt, van een jongetje, dat die Suikerfeest heeft, dan behandel je dat, van ja, dat is anders 
dan bij ons, leuk hè?  

  
De leerkracht benadert diversiteit als iets positiefs en wil dit ook aan de kinderen 
overbrengen met de opmerking: ‘leuk hè?’. Het gebruik van het woord ‘ons/ wij’ is 
hier echter problematisch. ‘Wij’ kan immers twee betekenissen hebben. Het kan 
betekenen ‘wij en jij ook’ (inclusieve definitie) en ‘wij, maar jij niet’ (exclusieve 
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definitie). In dit citaat lijkt met ‘wij’, het laatste bedoeld te worden, omdat de 
leerkracht het kind uitsluit van ‘ons’. Het kind is immers ‘anders dan bij ons.’ 
Hoewel het ‘anders- zijn’ positief wordt gewaardeerd, blijkt, door dit taalgebruik, het 
jongetje opeens niet meer te behoren tot de ‘ons’ van de klas. Het ‘ons’ waar de 
respondente naar verwijst is de meerderheid van de kinderen: het is een ‘witte’ 
school waar ‘wij’ geen Suikerfeest vieren. Door dit gebruik van het woord ‘wij’ 
wordt het kind, ondanks goede bedoelingen van de leerkracht, in zijn anders-zijn 
buitengesloten.  
Met name religieuze feesten en rituelen, en eten blijken een aanleiding om kinderen 
kennis te laten maken met elkaars culturele en religieuze achtergronden. De 
volgende anekdote laat een letterlijk ‘kleurrijk’ beeld zien van hoe de kinderen met 
elkaars feesten kennismaken. De leerkracht vertelt hoe ze tijdens godsdienstles 
speciale aandacht besteedt aan de feesten die kinderen thuis meemaken.   
 
Interview 16, 'zwarte' school, respondente ‘gelovig’  
I: En informeer je ze ook over andere godsdiensten? 
R: Ja, als er bijvoorbeeld Diwali is geweest of zo dan ga ik wel vertellen waar dat voor is. Dan heb ik 
ook kaarsjes aan, en dan gewoon die bakjes, met waxinelichtjes erin, en wat er dan thuis is gebeurd, en 
dan mogen de kinderen vertellen. En dan luisteren ze ook allemaal naar elkaar. Nou dan heb je dat 
poederfeest nog, Pagua...ja dat is geloof ik Pagua [ook bekend als Holi, I.V.]. Nou die kinderen helemaal 
blij... maar ja die Turkse kinderen zitten er dan ook helemaal onder. En die hebben dan gewoon roze 
poeder gestrooid, maar ja, weet je wel, dan dat het een feest van de lente is, nou...ja, dat vind ik wel 
heel belangrijk, dat zijn toch wel een soort ja, feestdagen voor die kinderen, hoogtepunten. Een 
jongetje dat nu besneden wordt, nou die gaat na de vakantie ook trakteren denk ik, want dat hoort 
erbij...ja! 

 
De mate waarin het delen in elkaars feesten gebeurt is afhankelijk van het toevallige 
culturele aanbod van kinderen in de klas, en van de mate waarin leerkrachten hiertoe 
zelf initiatief nemen. Op ‘zwarte’ scholen wordt regelmatig samen gegeten van door 
ouders meegenomen hapjes, bijvoorbeeld bij een picknick ter afsluiting van het 
ondersteunende programma ‘Piramide’. Het kader en de werkwijze van het 
zogenaamde  Intercultureel Onderwijs (ICO) wordt door twee leerkrachten genoemd 
als een manier om kinderen met diversiteit te laten kennismaken. In het volgende 
citaat heeft de respondent het ICO geïntegreerd in het godsdienstonderwijs. 
 
Interview 8, ‘witte’ school, respondent ‘ongelovig’ 
I: Welke methode gebruik je (voor godsdienstles)? 
R: Wij hebben de methode Trefwoord, en verder voor de invulling van het godsdienstonderwijs 
hebben de leerkrachten daar de vrije hand in, dus wij mogen zelf bepalen hoe wij daarmee omgaan, 
dus ik geef wel vaak intercultureel onderwijs, dus dan geef ik iedere...ik verdeel de klas in groepjes, en 
ieder groepje kreeg een apart geloof, en dan gingen ze daarover een presentatie houden, dus niet 
alleen het geloof, maar ook, de cultuur, het land waar ze vandaan kwamen, dat werd allemaal 
besproken, dat is mijn methode van lesgeven. Maar de methode die wij gebruiken is Trefwoord. 

 
Uit het citaat blijkt dat wanneer leerkrachten spreken vanuit diversiteit als 
waardevol, dit een bepaald type categorisering in de hand kan werken. ‘Ieder 
groepje kreeg een apart geloof’, met andere woorden: verschillen zijn hier netjes 
afgebakend, en religies en culturen kunnen door middel van duidelijke kenmerken 
van elkaar worden onderscheiden. De leerkracht uit zich in dit citaat in een 
categoriserend vertoog, waarbij interne, individuele verschillen alsmede overlap 
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tussen religies en culturen tijdelijk uit het oog worden verloren. Het ideaal 
‘diversiteit als waardevol’ kan daarmee leiden tot een reïficatie, als er vanuit 
verschillen tussen collectieven wordt gedacht, in plaats van diversiteit tussen 
individuen.  
Maar het ‘intercultureel onderwijs’ blijkt in de praktijk geen systematisch onderdeel 
van het curriculum. De volgende respondente beschrijft dat er alleen van deze ICO- 
mappen gebruik gemaakt wordt door leerkrachten die zelf toch al een interesse voor 
diversiteit hebben.  
 
Interview 13, 'zwarte' school, respondente ‘ongelovig’ 
I: Worden leerkrachten op de school begeleid om met religieuze en culturele  diversiteit om te gaan in 
de klas? 
R: Ja, in elke groep staan mappen van het ICO, het intercultureel onderwijs, er is een leerkracht hier, 
die al heel lang aan de school verbonden is, die geholpen heeft om die mappen te ontwikkelen. En dat 
is ook een beetje het wakend oog, daarover. Maakt ons ook attent op feesten, legt ook dingen uit als 
we dat niet weten. Ik zit te denken of we weleens een beleidsdag daarover hebben gehad. 
I: Wel over identiteit 
R: Ja wel over identiteit. 
I: Daar kwam dit ook ter sprake, denk ik. 
R: Maar niet als uitgangspunt. Ik denk dat dat ook wel iets is, wat ik op deze school mis. Ik zou wel 
willen dat mensen zich er wat meer in zouden verdiepen. Want die collega doet dat, omdat ze dat ook 
persoonlijk leuk vindt, en ik doe dat ook, en een aantal...maar niet iedereen.  
I: Het is wel ter beschikking van iedereen. 
R: Het is wel ter beschikking, ja, ja maar het wordt dan aan jezelf overgelaten in hoeverre je erin wilt 
verdiepen. 
I: En wat vind je van deze begeleiding? 
R:  Op zich wel goed, alleen ik denk dat het misschien wel nodig is, ook voor de mensen die dat niet 
zo uit zichzelf doen, om daar eens wat meer aandacht aan te besteden. Simpelweg, het kwam toevallig 
in een margedag die we gisteren hadden ter sprake, over taal...als jij iets weet van de Turkse taal, dan 
weet je ook beter waarom kinderen die taalfouten maken in het Nederlands. Nou zo gaat het 
natuurlijk ook met culturele achtergrond. 
Als jij iets weet over culturele achtergrond, dan weet je ook waarom kinderen reageren zoals ze doen, 
ook al komt het soms op jou heel vreemd over. En bij sommige mensen heb ik het gevoel...het klinkt 
een beetje negatief, maar daar houdt het ook op bij de muur van de school, en dan denk ik, dan mis je 
een kans. 
 

De interviews laten over het algemeen zien dat diversiteit weliswaar als abstract 
begrip positief wordt gewaardeerd, maar de aandacht voor concrete etnische en 
religieuze diversiteit niet structureel is. Leerkrachten op ‘zwarte’ scholen blijken 
meer aandacht te besteden aan culturele en religieuze verschillen dan leerkrachten 
op ‘witte’ scholen.  Daarnaast zijn er individuele verschillen tussen leerkrachten, in 
de mate en de manier waarop zij de diversiteit met de kinderen bespreken. Ook bij 
het volgende thema komt dit in beeld. 
 
4.2.2.3 Gelijke behandeling, antidiscriminatie en racisme 
Naast 'respect', ruimte maken voor verschil, en het aan kinderen leren dat diversiteit 
zelf waardevol is,  is het voor leerkrachten belangrijk dat er geen onterecht 
onderscheid gemaakt wordt. Kinderen mogen – ondanks hun verschillen- niet 
worden voorgetrokken. Kinderen moeten bovendien niet als groep, maar als 
individu worden benaderd. De interviewvraag ‘Zijn er kinderen met wie u een 
bijzondere band heeft?’, werd door één respondent beschreven als: ‘Nee, dat vind ik 
een zonde’. Door een andere respondent werd het als gewetensvraag gezien: 
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Interview 4, 'zwarte' school, respondent ‘gelovig’ 
I: Zijn er kinderen in uw klas waar u een bijzondere band mee heeft? 
R: (stilte, 9 seconden)  Eh...een gewetensvraag is dat... 
I: Ja, is dat een gewetensvraag? 
R: Ja, vind ik wel. Kijk want daar moet je altijd mee oppassen he, dat je die niet voorzichtig aan 
voortrekt.  

 
In de interviews werd het voorkomen van discriminatie en vooroordelen onder 
kinderen en ouders genoemd. Discriminatie moet volgens respondenten worden 
voorkomen, zij willen racisme tegengaan.  
 
Interview 8, ‘witte’ school, respondent ‘ongelovig’ 
R: Het was in de les over de Tweede Wereldoorlog en toen gingen we ook over politieke partijen 
praten. Welke politieke partijen zijn er, wat houdt rechts extreem in, wat is linkse partijen, toen waren 
toch wel, en dan merk je toch wel dat dit een blanke school is, met rijke ouders. Kinderen nemen de 
uitspraken van hun ouders over. En er KWAMEN uitspraken uit, waarvan ik echt dacht, die komen 
niet van jou, die komen van je ouders..en die vond ik heel erg ver gaan, en toen heb ik ook gezegd van 
jongens... 
I: Wat zeiden ze dan? 
R: Ja, eh alle buitenlanders moeten weg, en er is geen plaats meer voor ze, Nederland is veel te vol, en 
dat wij hier zoveel moeten betalen komt door al die buitenlanders, en dan denk ik, ja dat krijg je dus 
van thuis mee, maar je weet totaal niet waar je over praat...en ze zijn dan niet heel grof, want ze 
schelden niet, maar ik vind wel dat de meningen die zij geven, die is gebaseerd op los zand, en dan 
vind ik te ver gaan, en ik wil eerst dat jij daarover moet nadenken waarom je dat vindt en dat je met 
duidelijke argumenten komt, en mag je iets zeggen...en dan ga ik die discussie aan...maar ik ga niet die 
discussie met jou aan als jij niet kunt zeggen waarom je dat vindt. Ja en dat vind ik dan te ver gaan, en 
dat zeg ik dan ook tegen ze. Ja en ik vind sowieso niet dat  je racistische opmerkingen mag maken, als 
dat gebeurt, dan kap ik dat af, en sommige kinderen op deze school hebben daar, wat ik al zei, van 
thuis uit best wel een handje van. En dat kap ik gelijk af. 
 

Voor zover de kinderen in de klas racistische denkbeelden hebben, worden die door 
de respondent uit het citaat hierboven aan de ouders toegeschreven. De kinderen 
hebben ‘van thuis uit’ er een handje van om racistische opmerkingen te maken.  
Een andere respondente vertelt hoe ze met ouders in discussie ging over hun 
stereotype beeld van een Marokkaans gezin: 
 
Interview 3, ‘gemengde’ school, respondente ‘gelovig’ 
R: Ja, we proberen het eh gewóón, en we zijn toch  wel erg...eh allergisch voor opmerkingen die neigen 
naar verschillen benadrukken...ja laatst hadden we ook een ouder echtpaar, blank kind, en dat ging 
over een andere familie van Marokkaanse afkomst, en toen was het: ‘Ja, je weet wel hoe ze zijn’...dus  
ik zeg, ja ik ken ze, dus, ik weet het, maar ik weet niet, wat bedoel je daar nou mee? 
Nou, toen was het,  ‘dan zal ik me even proberen me zacht uit te drukken’..en toen zei ik: ‘Ja dat zou ik 
maar doen...’(lacht) 
I: Ja, en hoe werd daar toen door die ouders op gereageerd? 
R: Toen werd er al wat...toen...zij wilden dus eigenlijk zeggen van, ja voor je het weet staan ze met de 
hele familie op de stoep, maar dat bedoelde die wel, maar zei die niet... 
I: Hm... 
R: Terwijl ik dan denk, nou ik ken die familie, en ik denk dan, ik spreek het niet uit maar ik denk dan 
stiekem, jullie zouden er nog wat van kunnen leren... 

 
De eerder genoemde respondent die moeite heeft met racistische uitspraken van 
kinderen, meldt ook dat hij moeite heeft met het feit dat sommige collega’s graag een 
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‘witte’ school willen hebben. Hij vindt dit in strijd met de doelstelling van de school, 
die zegt respect op te willen brengen voor verschil. 
 
Interview 8, ‘witte’ school, respondent ‘ongelovig’ 
R: Ja, ik merk dat op de school waar ik nu werk, dat eh, het is zoals ik al eerder heb gezegd, het is een 
‘witte’ school, en er komt een bepaald publiek, maar er werkt ook een bepaald publiek. Ik vind dat ik 
wat dat betreft buiten het publiek van wat daar werkt, want ik heb een vrij ruime blik op religie en op 
kinderen en hoe je daarmee om moet gaan, en ik merk toch...dat de mensen die daar zitten , het is een 
vrij, eh, oud team, ook een team wat er al heel lang samen zit, dus ook echt de cultuur van die school 
voelt en heeft. en die  moeten er weinig van hebben hoor, heb ik af en toe het idee, van andere geloven, 
een enkeling daar- uitgesloten. Ja, die reageren wel eens van, ja buitenlanders, of die allochtonen, en, 
ja dat zal ik niet zo snel in mijn mond nemen, van ‘die buitenlanders...’ of, dat, ik merk wel dat er daar 
af en toe een negatieve eh, terwijl ze uit willen dragen van, we zijn allemaal gelijk, maar ik heb wel bij 
sommige collega's dat ik merk dat ze, ja het toch wel fijn vinden dat we een ‘witte’ school zijn... 
I: Ja, ja 
R: Terwijl ik zelf van mening ben, ja ik zie dat als een negatief punt in mijn werk, omdat je juist 
kinderen door elkaar moet hebben, gemixte scholen, dat zie ik als een pluspunt, en ik merk dat  
sommige collega's het wel als een pluspunt zien dat wij dat juist niet hebben, en eh, ja wat dat betreft 
valt het mij van sommigen wel eens een beetje tegen, dat ik denk van, ja je zit wel zo mooi te vertellen 
dat iedereen gelijk moet zijn, en dat we kinderen moeten stimuleren om samen te zijn, en te werken, 
terwijl je achteraf, val je dan een beetje door de mand met wat je zegt...dus als je dat bedoelt, dan maak 
ik dat weleens mee.. 
I: En wordt dat dan uitgesproken of bediscussieerd? 
R: Hmmmm ja ik ga daar wel eens op in, dan zeg ik, wat ik nu ook tegen je zeg van, ja, je leert eh 
kinderen dat we samen moeten werken aan een goede wereld, en jij vindt eigenlijk dat je ...bepaalde 
kinderen... liever niet op school hebt, dan vind ik je wel een beetje hypocriet. Dat heb ik ook gezegd 
tegen een collega van mij. Ja en dan krijg je een ontwijkend antwoord, want ze durven toch die 
confrontatie niet aan, dat is dan weer typisch Nederlands, denk ik, een grote mond, en als het moet, 
dan zegt niemand iets. Maar vaak wordt het ook tussen neus en lippen gezegd, als het gebeurt wordt 
het tussen neus en lippen gezegd, en dan denk ik meestal, laat maar, als het echt te ver gaat dan zeg ik 
er wel iets van. En dan ben ik ook wel bereid om die discussie aan te gaan. Zeker als leerkracht, als 
opvoeder ben ik van mening dat je ervoor moet zorgen dat je juist die kinderen met elkaar die 
verschillen leert zien, en die verschillen leert respecteren. 

 
De leerkracht vindt dat hij zelf een ‘ruime blik op religie heeft’, en hij contrasteert dat 
met collega’s uit het ‘vrij oude team’ die ‘weinig moeten hebben’ van andere geloven, 
en die dat uiten in termen als ‘die buitenlanders’ of ‘die allochtonen’. Ook hier blijkt 
dat in het discours dat wordt beschreven, verschil in religie en verschil in etniciteit 
met elkaar verbonden worden, zoals eerder bleek in paragraaf 4.1.2.  
Hoewel de leerkrachten uit het onderzoek spreken over hun eigen pogingen om 
racisme, discriminatie en stereotyperingen onder leerlingen tegen te gaan, blijkt uit 
hun verhalen ook dat zij soms collega’s hebben die zij zelf ‘racistisch’ vinden. Er kan 
echter niet worden geconcludeerd dat deze collega’s zichzelf ook racistisch zouden 
vinden. Racisme, discriminatie en het uitgaan van negatieve stereotypen geldt in het 
algemeen als een negatieve eigenschap, waar de leerkrachten uit het onderzoek zich 
van distantiëren.   
In dit discours werd nadruk gelegd op individuele verschillen tussen kinderen, 
waardoor een individuele aanpak recht doet aan de specifieke behoeften van ieder 
kind (differentiëring). Dit ideaal werd met name genoemd wanneer het ging over 
verschillen in cognitieve ontwikkeling. Het betreft een didactische aanpak van 
benadering van verschil. Elk kind krijgt een eigen benadering die het beste aansluit 
bij de vaardigheden die het kind heeft en nog moet ontwikkelen. Deze leerkracht 
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bijvoorbeeld wijkt af van het Jenaplan-idee van zelfstandig werken als voor het kind 
blijkt dat het beter is om meer te begeleiden: 
 
Interview 3, 'gemengde' school, respondente 'gelovig': 
Je kunt je idealen hebben, want het kan ook zijn dat de realiteit daar wat haaks op gaat staan en dan 
moet je als team ook daarover kunnen praten en zeggen van, op dit moment lijkt me deze zeer 
gestructureerde weg toch het beste, gezien dit kind, gezien de situatie. 

 
Hoe met deze verschillen pedagogisch moet worden omgegaan, is een andere 
kwestie. De volgende twee leerkrachten geven een verschillende benadering aan als 
het gaat over de mate waarin je open moet zijn naar de kinderen toe over verschillen 
in cognitieve ontwikkeling. De eerste leerkracht vindt het niet goed als kinderen 
teveel worden geconfronteerd met deze verschillen. Zij beschrijft een methode, die 
werkt met oefeningen voor 'zon'- en 'maan'-kinderen, waarachter een nauwelijks 
verhuld niveauverschil schuilgaat. Respondente vindt het pedagogisch niet juist om 
verschillen in cognitieve ontwikkeling sterk te benadrukken. Het zon- en maan-
kinderen systeem vindt ze dan ook 'vervelend': 
 
Interview 10, 'witte' school, respondente 'ongelovig'   
I: Hoe gaat u om met de diversiteit van kinderen in de groep? 
R: Nou ja, ik probeer toch wel een beetje (zucht) ja je probeert wel elk kind tot zijn recht te laten 
komen.  
I: hm-hm 
R: Ja bijvoorbeeld met rekenen, van te voren met ene kind dat het moeilijk vindt, af te spreken hoe veel 
íe af moet hebben, en dat is dan minder dan het kind dat het makkelijk vindt. Ja en extra werk, die 
bakken die daar staan, dat is allemaal extra werk, dat mogen kinderen zefstandig met allerlei boekjes 
werken, met taal en rekenen. 
R: Ja dat is dus hoe u er didactisch mee omgaat met die verschillen. En hoe gaat u er pedagogisch mee 
om? 
I: Nou ik probeer het zo min mogelijk te laten merken. Ik probeer er zo normaal mogelijk over te doen. 
Want eh, ik vind dat helemaal niet nodig. Volgens mij, ze merken het toch wel een beetje hoor, dat ze 
minder, of beter, makkelijker of minder goed kunnen leren. Maar ik ga dat niet benadrukken.  Ik heb 
dat ooit wel, eens een keer hier een LIO stagiaire gehad, en met die veilig leren lezen methode heb je 
de zon-kinderen en de maan-kinderen en die werden ook,  de zon-kindertjes , heel lief bedoeld, de 
zon-kindertjes gaan in het zon-hoekje werken, en de maan-kindertjes in het maan-hoekje, maar ze 
hadden heel snel door dat ze bij de maan- eh de zon...eh zonkindertjes... wat knapper zijn.  
I: Hm 
R: En dat ja, dat vond ik vervelend (…) 

 
Een andere leerkracht, die werkt op een school voor speciaal onderwijs, pleit juist 
voor meer openheid over de capaciteiten en beperkingen van kinderen. Zowel 
ouders als de kinderen zelf en hun medeleerlingen worden zoveel mogelijk op de 
hoogte gebracht van ieders sterke en zwakke kanten, zodat er rekening mee 
gehouden kan worden: 
 
Interview 11, 'zwarte' school, respondente 'gelovig' 
I: En hoe ga je daar precies pedagogisch mee om, met die eh... 
R: Met die verschillen? Ja, je leert de kinderen dat ze in zichzelf moeten gaan waarderen wat ze wel 
kunnen, en dat het er dan dus niet toe doet dat Jantje of Pietje in een schrift verder zit. Ook al is die 
jonger. En je wijst ze er ook op, van ja, hoor eens, hij zit hier omdat íe schrijven moeilijk vindt, of 
omdat ie heel snel boos wordt, en jij zit hier omdat je lezen moeilijk vindt. Daar zijn we eigenlijk heel 
open in […] We hebben ook eh, het beleid sinds vorig jaar aangenomen om naar ouders daar steeds 
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meer open in te zijn, van nou ja, hij leest op het niveau van groep vier en hij zit in groep zes. Steeds 
meer open zijn over wat nou precies de achterstanden zijn, en waar hun kind wel, en waar hun kind 
niet goed op scoort.  
I: En heb je het gevoel dat dat een goede strategie is? 
R: ja. Dan komt de klap in groep acht niet zo hard als het kind toch niet naar...de havo blijkt te kunnen.  

 
Als de strategie van differentiatie gericht is op het bijspijkeren en extra stimuleren 
van zwakke leerlingen, dan kan het resultaat zijn: meer gelijkheid in niveau. Dit 
gebeurt als het achterliggend kindbeeld uitgaat van gelijke kansen. Maar als het 
achterliggend kindbeeld bij leerkracht en school uitgaat van ongelijke kansen (door 
aangeboren verschillen in capaciteiten), dan kan de differentiëring op school de 
verschillen in cognitieve ontwikkeling tussen leerlingen doen toenemen. Dit is 
bijvoorbeeld het geval wanneer de lat bij zwakke leerlingen lager wordt gelegd, en 
de sterke leerlingen de gelegenheid krijgen om extra werk te doen. Conform Bruner 
(zie Hoofdstuk 2, paragraaf 2.1.2) zijn beide kindbeelden aangetroffen bij de 
leerkrachten. Omdat cognitieve verschillen geen centraal thema van dit onderzoek 
zijn, zal ik niet verder ingaan op deze uitspraken. Ik vervolg met het vierde 
aangetroffen ideaal: dat van segregatie naar geloof(-sachtergrond). 
 
4.2.2.4 Segregatiediscours: de school als 'veilige' plek zonder loyaliteitsconflicten 
 
Als gevraagd wordt naar de mate waarin de school in overeenstemming moet zijn 
met de waarden die kinderen thuis meekrijgen, ontstaat in de antwoorden van 
leerkrachten een discours waarin veiligheid van het kind wordt benadrukt. Voor 
kinderen is het soms ‘veiliger’ om op een school te zitten die in overeenstemming is 
met de levensbeschouwing van de ouders.  Als leerlingen thuis het één leren, en op 
school iets anders, dan kunnen ze namelijk in een loyaliteitsconflict komen, volgens 
enkele leerkrachten. 
  
Interview 15, ‘zwarte’ school, respondente ‘gelovig’ 
I: Sommigen vinden dat op een pc-school [protestants-christelijke, I.V.] de kinderen ook pc moeten zijn, 
hoe kijkt u daar tegenaan? 
R: Dat zou een heel ander soort school worden. Onze oudste school heeft op zo'n school gezeten, waar 
eh, je dus alleen maar toegelaten wordt als je bij een bepaalde kerk hoort.  
I: Ja 
R: En het geeft ook wel een hele, voor kinderen een hele veilige sfeer, want ze hoeven niets uit te 
leggen, en...alles is bekend, zeg maar. Aan de andere kant geeft het ook wel een hele benauwde sfeer, 
want alles wat daarbuiten valt is dan..niet goed. Kinderen kunnen dat niet relativeren. 

 
In dit citaat blijkt dat veilig en benauwd met elkaar in verband worden gebracht. De 
veilige sfeer waarin alles bekend is, is ook een benauwde sfeer waarbij alles wat 
afwijkt niet goed is. Het is beter om kinderen van verschillende achtergronden met 
elkaar te leren omgaan. Dat zegt ook de volgende respondente: 
 
Interview 14, 'zwarte' school, respondente ‘gelovig’ 
I: Sommigen vinden dat kinderen op een pc-school ook pc moeten zijn. Hoe kijk je daar tegenaan? 
R: Ik kan me voorstellen dat dat soms een veilige keuze is, om eh..om de kinderen weer te beschermen 
van elkaar. Maar als leerkracht zou ik daar niet voor kiezen, omdat je...ja je moet juist met elkaar leren 
omgaan, dan kan je wel gewoon nog allemaal verschillend zijn, maar dan kun je wel met elkaar nog 
omgaan op die christelijke manier. 
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In dit discours blijkt dat de leerkracht in eerste instantie segregatie naar geloof als 
iets positiefs ziet, in tegenstelling tot het discours waarbij leerlingen juist samen 
moeten leren leven (diversiteit als waardevol). Hier zegt ze echter dat kinderen 
'beschermd moeten worden van elkaar'. De respondente contrasteert vervolgens 
beide idealen met elkaar, en geeft tenslotte aan dat het samen leren leven voor haar 
nog steeds ook ‘christelijk’ is.  De kinderen zijn verschillend, maar ze gaan op een 
‘christelijke’ manier met elkaar om. Op die manier blijft in het vertoog van deze 
leerkracht het christelijke aspect van de school behouden. Hier is sprake van een 
overgang tussen het ‘respect’ discours (dat als christelijk wordt geduid)  in 
combinatie met het 'diversiteit als waardevol'-discours en het segregatiediscours. 
Een respondente noemt een gebeurtenis waarbij de opvattingen van (evangelische) 
ouders over homoseksualiteit in tegenstelling waren met die van haar als leerkracht. 
Zij vond dat de ouders die deze opvattingen hadden, hun kind beter naar een andere 
school konden sturen, zodat hun kind niet geconfronteerd zou worden met 
opvattingen en gedragingen die het kind in een loyaliteitsconflict zouden kunnen 
brengen met de ouders. 
 
Interview 3, ‘gemengde’ school, respondente ‘gelovig’ 
I: Sommigen vinden dat kinderen op een pc-school ook pc moeten zijn., hoe kijkt u daar tegenaan? 
R: [….] Als ouders, ja dat hebben we ook wel gehad, ja toch een bepaalde overtuiging hadden binnen 
het christelijk geloof, bijvoorbeeld ten aanzien van homofiele leerkrachten, of gezinnen die uit twee 
moeders of twee vader bestaan, en, nou vanuit hun geloofsovertuiging kan ik me wel voorstellen dat 
ze zo denken, vanuit hun hè, ik kan me niet voorstellen dat je zo denkt, maar, ten eerste mogen wij 
geen onderscheid maken, dat is gewoon vanaf eh, ook vastgesteld, dat mag niet...maar ik kan me wel 
voorstellen dat kinderen van zulke ouders in loyaliteitsconflict komen als zij kinderen in een groep 
tegenkomen waarin ze zitten die bijvoorbeeld twee moeders hebben, of twee vaders, en daarover 
praten, ja en als jij meegekregen hebt dat dat niet goed is, en naar de regels van de Bijbelse wetten, of 
ten aanzien van scheiding, als kinderen hebben doorgekregen dat je dan slecht bent, of dat er flink 
voor je gebeden voor je moet worden en dan word je wel weer hetero… 
I: Ja, ja 
R: ...dan kom je in een loyaliteitsconflict...en dat is met name, in de onderbouw en middenbouw komt 
dat nog niet zoveel voor maar als je in de bovenbouw komt waar veel meer gesprekken plaatsvinden, 
...eh nou dan heb ik ook wel eens tegen ouders gezegd, misschien is het beter als je een school zoekt 
die meer aan jouw waarden en normen tegemoet komt, bijvoorbeeld een evangelische school...terwijl 
dat toch ook een hele goeie school is...Ja die kinderen komen in een loyaliteitsconflict... 

 
Ook de volgende respondente benadrukt dat kinderen niet teveel verschil moeten 
ervaren tussen wat zij thuis te horen krijgen, en wat er op school wordt verteld, met 
name over godsdienst. Het gaat daar juist over 'niet-gelovige' of 'andersgelovige' 
ouders, die hun kind beter op een andere school zouden kunnen doen. 
 
Interview 7, ‘witte’ school, respondente ‘gelovig’ (evangelisch) 
I: Sommigen vinden dat kinderen op een protestants-christelijke school ook protestants-christelijk 
zouden moeten zijn., Hoe kijkt u daar tegenaan? 
R: Nou dat hoeft van mij niet perse. Maar ik vind het wel belangrijk dat ouders die dat niet zijn, weten 
waar ze aan beginnen. Ik doe hier de intakegesprekken, als kleuterleidster, dus ik ontvang al die 
nieuwe mensen, en ik benoem het altijd als ze er niet naar vragen, dan benoem ik dat dit een 
christelijke basisschool is, en dan vertel ik over de godsdienstmethode en over de weekopeningen, en 
dan vertel ik dat zij als ouders daar wel achter moeten staan. En dat het voor een kind heel moeilijk is 
als het op school het één te horen krijgt, en dat de ouders thuis bijvoorbeeld zeggen dat geloof je toch 
niet, wat een flauwekul. Dat mag eigenlijk nooit gebeuren. 
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De wijze waarop er met diversiteit wordt omgegaan in het segregatie-discours, is 
eigenlijk het vermijden van religieuze diversiteit. Diversiteit wordt in dit discours als 
een probleem benaderd. De oplossing is om ouders die teveel afwijken te adviseren 
hun kind niet op school te doen of hun kind van school te halen. Dit ideaal, dat hier 
kort is omschreven, komt in de latere paragraaf 4.2.4 nog uitvoeriger terug wanneer 
specifiek wordt ingegaan op de rol die de identiteit van de school speelt in de wijze 
waarop leerkrachten spreken over diversiteit. 
 
4.2.2.5 Autonomie en zelfredzaamheid 
Een vaardigheid die leerlingen volgens leerkrachten moeten ontwikkelen is 
zelfdiscipline en zelfredzaamheid. Ook het kunnen maken van eigen morele 
overwegingen is belangrijk. Diversiteit tussen kinderen in hun mogelijkheden en 
wensen leidt binnen dit discours tot verschillende keuzes, en dus een toename van 
diversiteit in gedrag. In het volgende citaat geeft de respondent de grenzen aan van 
de autonomie van de leerling. Zij vertelt over de vrijheid die kinderen krijgen op de 
(Jenaplan-) school, waar zij zowel leerkracht als directeur is. De kinderen mogen zelf 
bepalen hoe ze hun werk doen en wanneer. De vrijheid moet wel tot resultaten 
leiden, ook als kinderen zelfstandig werken zonder instructie:  
 

Interview 3, 'gemengde' school, respondente 'gelovig' (liberaal) 
Binnen het jenaplan is het heel sterk, kinderen krijgen een stuk vrijheid van ons. Of dat nou is dat je 
zelf gaat plannen wanneer je welke taak  gaat maken en met wie, of dat je de ruimte hebt, of de 
vrijheid krijgt, van ja je kunt in de groep zitten, maar je kunt ook in het lokaal ernaast zitten om je 
werk te doen. En maar dat betekent dat je, ik zeg altijd, vrijheid door gebondenheid. Kinderen krijgen 
ruimte, het is niet zo dat kinderen dan altijd maar moeten bewijzen dat, maar je houdt kinderen wel 
een spiegel voor: okee ik spreek nu dit met jou af, je hebt geen instructie nodig denk je, maar dan wil 
ik wel het resultaat zien. En als jij in het lege lokaal zit, dan moet ik ervan op aan kunnen dat jij ook 
wel je werk doet. 
 

De leerkracht uit het bovenstaand citaat ziet autonomie als een belangrijk algemeen 
opvoedingsdoel, dat past bij de filosofie van het Jenaplan-onderwijs. De verschillen 
tussen leerlingen op cognitief en ander gebied kunnen worden tegemoetgekomen 
door leerlingen zelf inspraak te geven in de wijze waarop ze willen leren. 
Autonomie als waarde komt verder tot uitdrukking als de leerkrachten over 
godsdienstonderwijs spreken. Zij willen kinderen niet indoctrineren, zoals uit het 
volgende citaat blijkt.  
 
Interview 16, 'zwarte' school, respondente ‘gelovig’ 
I: Wat wil je de kinderen leren tijdens de godsdienstles? 
R: Ik ga niet tegen deze kinderen zeggen dat Jezus voor jou gestorven is om je zonden. Omdat zij dat 
thuis niet aangeboden krijgen en ik voel mij geen evangelist. Maar ik wil wel proberen aan hun 
duidelijk te maken dat het wel een heel groot voorbeeld is. Dat het wel een heel goed mens is geweest. 
En ze zullen aan mij wel merken dat het voor mij meer betekenis heeft. Dat zeg ik ook wel, maar dat is 
niet dat ik daar, totaal niet de nadruk op leg, dat vind ik ook niet eerlijk, zij krijgen dat thuis niet 
aangeboden, en dan zou je in een conflict raken van, mijn juf zegt dit en bij mij thuis zeggen ze dit. En 
daar...dan zou je naar de...naar de [naam] school moeten gaan bijvoorbeeld, die zeggen dat wel 
expliciet en wij zeggen dat niet. 
I: Dus dat is een andere school.. 
R: Ja 
I: Hier in de buurt..zitten daar ook moslim kinderen? 
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R: Ja heel veel, dat is eigenlijk een soortgelijke school als dit. Meer nog denk ik uit Afrika, Somalië 
hebben ze daar heel veel kinderen van. en die school is dus echt expliciet, zo van Jezus is voor jou 
gestorven aan het kruis voor al jouw zonden.  
I: Hm-hm 
R: Die zullen daar dus wel heel anders mee omgaan. 
I: Ja. 
R:  En dat was voor mij dus...zoiets van wil ik dat wel? Nee, dat wil ik helemaal niet. ik heb daar geen 
zin in. Ook omdat ik daar zelf zo tegenaan gebotst ben van, het moet zus en het moet zo, en zo moet je 
geloven, dat ik zoiets heb van ja maar dat voel ik niet, of dat geloof ik niet. Ik wil kinderen dat conflict 
niet meegeven.  

 
In het bovenstaande citaat verbindt de leerkracht de wens om kinderen niet te 
evangeliseren aan haar eigen godsdienstige opvoeding. Ze wil kinderen ‘dat conflict 
niet meegeven’. Ze wil ook niet dat kinderen in conflict komen met wat ze thuis te 
horen krijgen. Ook zegt ze dat op een andere school in de buurt wel op 
evangeliserende wijze godsdienstles wordt gegeven.   
Autonomie (ontwikkeling van een eigen mening over geloof) was een veelgenoemd 
doel bij de godsdienstles. In de volgende paragraaf wordt verder ingegaan op de 
idealen die de leerkrachten uit dit onderzoek in het godsdienstonderwijs hanteren, 
met name bij het omgaan met diversiteit. 
 
4.2.2.6 Idealen in het godsdienstonderwijs 
Op een christelijke basisschool geeft elke leerkracht, naast rekenen en taal, ook 
godsdienstonderwijs. In de literatuur over ‘religious education’ zoals besproken in 
Hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.2, zijn drie mogelijke pedagogische uitgangspunten voor 
godsdienstles behandeld: learning religion (vormend, waarbij het kind idealiter tot 
‘gelovige’ wordt), learning from religion (waarbij het kind leert zich in verschillende 
godsdiensten te verplaatsen vanuit de eigen beleving en verhalen, en die van 
anderen) en learning about religion (waarbij het kind informatie krijgt over religies 
zonder direct de levensbeschouwing van het kind te willen vormen of beïnvloeden; 
zie voor een uitvoeriger bespreking het eerder genoemde hoofdstuk).  
In de interviews is nagegaan welke uitgangspunten de leerkrachten hanteren, of zij 
op enigerlei wijze verwijzen naar deze drie manieren van godsdienstles geven, en 
wat het verband is tussen de uitgangspunten van godsdienstonderwijs met 
diversiteit in de klas.  
De volgende respondent vindt ‘learning about religion’ een belangrijk uitgangspunt, 
omdat het kennis nemen over religies en culturen hoort bij de algemene 
ontwikkeling. 
 
Interview 8, ‘witte’ school, respondent ‘ongelovig’ 
R: Ja, wat ik wil dat ze leren is dat ze dus, sowieso allemaal een eigen mening mogen hebben en hun 
eigen geloof mogen aanhangen, als zij dus al een geloof hebben. en eh, ik zou graag meer willen leren 
dan alleen religie, dus ook cultuur, eh,.. ‘wat eten mensen’, eh, ja, gewoon, alles wat eigenlijk met een 
ander geloof en met een andere cultuur te maken heeft. Ik trek dat in een bredere zin, ik vind het 
alleen geloof behandelen vind ik te beperkt, ik wil eigenlijk, het land, waar komen de mensen 
vandaan, hoe wonen ze, wat eten ze, vind ik belangrijker dan alleen religie. Dus ik wil eigenlijk dat ze 
leren dat mensen anders leven en anders wonen en anders mogen denken, en dat dat ook mag. Dat 
vind ik dus eigenlijk belangrijk, dat je dat breder trekt dan alleen religie. Dat zou ik wel graag willen 
zien. 
I: Ja, en wat wil je ze leren over het christelijk geloof? 
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R: Ja, de tradities, dat vind ik wel belangrijk, waarom we die feesten hebben, wat de inhouden van die 
feesten zijn, wie God is, wie Jezus is. Ik hoorde laatst een vriend van mij zeggen, die werkt op een 
middelbare school, nee, dat was niet van een vriend, van wie hoor ik dat nou toch? Nou ja goed, ik 
hoor het van iemand, die werkt op een middelbare school,   en die kinderen wisten in drie Havo niet 
wie Jezus was.  
I: Oh 
R: Nou dan heb je toch in je basisonderwijs iets, in je opvoeding iets gemist...(lacht) als je dat niet weet 
I: (Lacht) En kwamen die van een openbare school, of van een christelijke school? 
R: Dat durf ik niet te zeggen, maar of je nou van openbaar of van christelijk komt, denk ik van, ja dat 
zijn toch wel dingen die je behoort te weten dat hoort gewoon bij je opvoeding, dus daar schrok ik erg 
van. dus dat zou ik wel, ik wil gewoon dat ze weten wie de personen zijn. 
 

Een andere respondente wil in de godsdienstles voorkomen dat kinderen een te 
orthodoxe geloofsopvatting krijgen, of een te letterlijke Bijbelinterpretatie 
ontwikkelen: 
 
Interview 6, ‘witte’ school, respondente ‘ongelovig’ 
R: Ik denk niet dat het allemaal zo letterlijk is gebeurd. En daarom ben ik daar best wel voorzichtig 
me, vooral met, ja het vertellen van wonderen. Als je dat echt  zo vertelt, dan krijgen zij ook weer waar 
ik dus later mee geworsteld heb.. 
I: En dat wilt u voorkomen? 
R: Ja, ik wil niet dat ze..datzelfde shock effect krijgen wat ik heb gehad, dus ik probeer dat ook aan ze 
te vertellen, van ja stel je voor dat je heel verliefd op iemand bent, dan is ook alles heel erg mooi..En ja, 
ik denk dat mensen zo ook een beetje hun verhalen verteld hebben, of ja verteld, mondelinge 
overlevering, ja...dat is ook niet allemaal waarheidsgetrouw. 

 
De volgende respondente heeft als doel voor de godsdienstles: ‘learning religion’. Het 
valt op dat dit doel vooral ligt in het gedrag buiten school, thuis, privé, voor het 
slapen gaan. Vanzelfsprekend kan zij dit niet 'controleren': 
 
Interview 7, ‘witte’ school, respondente ‘gelovig’ (evangelisch) 
I: Wat wilt u dat kinderen leren tijdens de godsdienst les? 
R: Dat ze in het geloof hele mooie verhalen ..kunnen beleven, de Bijbelverhalen, dat wij daar iets van 
kunnen leren, dus de lessen die je uit de verhalen kunt leren...eh het voorbeeld van Jezus hè, dus hij 
liep niet met een grote boog om iemand die anders of ziek was heen, maar ging er juist op af, nou dat 
zou heel mooi zijn als wij dat ook probeerden.. 
I: Ja 
R: Eh, ik hoop dat ze ervan leren, dat het geloof heel prettig kan VOELEN, dat het heel fijn is als je 's 
avonds tot rust komt en je kan een gesprek aangaan met God. En dat je daar je problemen bij neer kunt 
leggen, en je vragen aan kunt stellen. Dus, die rust, die veiligheid, die steun, leren ervaren, dat hoop 
ik. Maar dat is moeilijk te controleren. 

 
Het ideaal ‘ruimte maken voor verschil’, of gelijke behandeling door differentiëring, 
komt ook in het spreken over godsdienstles voor. In het onderstaande voorbeeld laat 
de respondente kinderen ruimte om iets anders te zingen. De leerkracht uit het direct 
daarop volgende citaat doet iets soortgelijks: zij slaat sommige liedjes over, omdat de 
liedjes niet aansluiten bij de overtuiging van de kinderen in de klas. 
 
Interview 15, 'zwarte' school, respondente ‘gelovig’ 
R: Het is weleens lastig, want als wij dan bijvoorbeeld bidden in de klas, dan komt er wel eens een 
ouder, van dat mag mijn kind niet, of die mag dat en dat liedje niet zingen of zo,  
I: Ja 
R: En dan zeg ik, nou als je Jezus zegt, dan zeg jij maar eh, Allah, of iets anders...ja... 
I: En doen ze dat dan ook, die kinderen? 
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R: jJ...nou..het is vaak een probleem voor ouders, en kinderen willen toch niet anders zijn of opvallen, 
dus... 
I: Ja. en wat zijn dat voor liedjes, die dan... 
R: Ja, Jezus houdt van alle kinderen, of gewoon, ja Bijbelse liedjes... 
I: Ja. En zijn er dan bepaalde liedjes die u dan niet zingt? 
R: Nee hoor, ze mogen dan zelf een woord weglaten, of daar een ander woord voor invullen.  

 
Interview 14, 'zwarte' school, respondente ‘gelovig’ 
I: En wat wil je bijvoorbeeld dat ze leren over het christelijk geloof? 
R: Ja dat ze dus de geschiedenis weten, en dat z ook zien van ja, dat ze er ook uit kunnen leren, van 
hoe je met bepaalde dingen omgaat. En dat ze Jezus ook als een goed persoon zien die het allemaal...ja 
dat ze dus eigenlijk zelf gaan ontdekken dat Jezus dus allemaal goede dingen heeft gedaan, en dat 
Jezus ook van hun houdt. Ja, eigenlijk, ja ik zeg ook wel van Jezus houdt van je, maar dat ze dat zelf 
gaan ontdekken door toch, ja die Bijbel te bestuderen, zoals je dat in de bovenbouw krijgt. 
I: Ik merk nu dat je dus, wat je zegt, van, ik wil dat ze Jezus als goed persoon zien... 
R: Ja 
I: Dat is ook anders als wat je net zei over jouw eigen gevoel over Jezus, natuurlijk ook als goed 
persoon, maar ook als Zoon van God. Is dat bewust, dat je daar hier...wat meer afstand van neemt, 
vanwege de...? 
R: Ja, inderdaad. Ik doe ook om een voorbeeld te geven, met liedkeuze, de liedjes die je aanleert...ik 
kan ze natuurlijk geen liedje aanleren wat ze zelf eigenlijk niet kunnen zingen. Omdat ze zelf zo niet 
geloven. Maar je kan wel een liedje aanleren over de Bijbelse geschiedenis. En ‘Jezus houdt van jou’, 
kun je ook prima zingen. Maar, weet je van, kijk als je bijvoorbeeld echt een liedje van, ik ken het niet 
hoor, zo'n liedje, maar: ‘Jezus is de Zoon van God’, of zo, als dat erin zou staan, dat kan je eigenlijk niet 
aanleren. 
I: Want dan zou je een conflict krijgen met de ouders of zo? 
R: Nou ik zou misschien geen conflict krijgen, maar ik vind dat niet netjes van mij, ik denk, het moet 
voor hun ook te doen zijn, om het hier allemaal te kunnen accepteren.  

 
De kinderen moeten volgens de laatsgenoemde respondente in haar lessen kunnen 
leren van het christelijk geloof, maar ze hoeven geen liedjes te zingen ‘wat ze 
eigenlijk niet kunnen zingen’. Daarmee geeft respondente aan dat het zingen van 
zulke liedjes voor haar tegelijk een soort geloofsbelijdenis is. Als kinderen een 
(fictief) liedje zouden moeten zingen ‘Jezus is de Zoon van God’, dan is het voor de 
kinderen die dat niet geloven ‘niet meer te doen’. Ze maakt hier duidelijk verschil 
tussen haar geloof als privé persoon, en haar gedrag als normatieve professional. Zij 
is hierin een opvallende uitzondering. 
Ook een ‘ongelovige’ leerkracht positioneerde zichzelf als ‘christelijk’ uit 
professionele en didactische overwegingen. Ze zet tijdens de godsdienstles ‘een soort 
christelijke muts’ op, hoewel ze eigenlijk in ‘alles’ gelooft. In eerste instantie 
antwoordt ze ‘nee’ op de vraag of ze christen is, en daarna dit nuanceert en zegt dat 
ze vanwege haar culturele achtergrond ‘er nog best bij past’. Dit geeft tevens aan hoe 
moeilijk het soms was om de respondenten naar geloof of levensovertuiging te 
categoriseren (zie de volgende paragraaf). Hier is toch voor ‘ongelovig’ gekozen, 
vanwege de ontkenning als eerste reactie. 
 
Interview 10, ‘witte’ school, respondente ‘ongelovig’ 
I: Hoe zou u uw eigen geloofsovertuiging willen typeren? 
R: Ja, eh, ik geloof in alles.  
I: Hm-hm 
R: En ik geloof elke keer weer wat anders. Maar voor die kinderen, ben ik christelijk.  
I: O ja 
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R: Dan ben ik gewoon, dan eh soort van, dan zet ik een christelijke muts op, en we hebben ook een 
methode, trefwoord, met Bijbelverhalen, en zo 
I: Ja 
R: Dus daar probeer ik heel (onverstaanbaar) in te zijn 
I: Ja, ja. Beschouwt u zichzelf als christen? 
R: Nee, nee. Ja...is niet helemaal niet waar, je woont in een christelijke cultuur, je gaat om met mensen 
die van christelijke afkomst zijn, je voorouders waren christelijk, dus ik denk dat ik dan nog wel 
(onverstaanbaar) best erbij pas. 
(Later in het interview, als het gaat over de invloed van christelijke identiteit van de school.  
Respondente zei: Zo christelijk ben ik nou ook niet, dus misschien valt het wel mee) 
I: Ja. Maar u zei ook, dan zet ik een christelijke muts op. 
R: Ja... dat is als ik die Trefwoord dan doe... 
I: Maar heeft u het gevoel dat u dan niet helemaal authentiek bent of? 
R: Nee hoor. Nou...Ja, nee, ik denk, ik doe het omdat ik echt overtuigd ben dat dat goed is voor die 
kinderen .  
I: Hmm. Ja. 
R: Ik denk dat het voor een kind ook echt gewoon fijn is ...ja het is heel veilig he, om iets te geloven. 
Als je het niet weet, of zo, het is allemaal, voor een kind is dat natuurlijk heel eng. Als je nou krijgt te 
horen, van nou, het is zo eh.. God die waakt over je, en Jezus is gewoon dit en dat, en hoe je met elkaar 
om moet gaan, en dat geeft vastigheid, dat is voor kinderen goed en daarvoor doe ik het met 
overtuiging zeg maar. en, ja, ik denk dat het voor kinderen heel goed is. En dan kun je, als je dan 
volwassen wordt, en in de puberteit komt, dan kun je lekker daar je vraagtekens bij gaan zetten. 
 I: Maar u heeft ook kinderen in de klas die niet christelijk zijn. 
R: Ja. ja dat is waar...nou die probeer ik dat toch wel mee te geven...de moslim kinderen, en die 
hindoestaanse kinderen... 
I: Die probeert u de christelijke eh... 
R: Ja, want je hebt natuurlijk wel. Ja hindoeïsme dat ben ik een beetje vergeten, maar van de islam...de 
koran en zo, hebben we wel gehad op de Pabo, en ik vind het echt niet zoveel anders dan het 
christelijk geloof.  
I: Nee 
R; Ja dat ging toch ook, en zij vasten ook, en proberen zich ook in de armen in te leven. Dat vind ik nou 
niet eh...iets dat vreemd is voor christenen. ja ik denk dat er heel veel overeenkomsten zijn, meer dan 
verschillen. Maar ja mensen zitten altijd maar op die verschillen te zoeken. 
 

De respondente uit het citaat hierboven wil, vanuit het idee dat er meer 
overeenkomsten dan verschillen tussen religies zijn, een soort pluralistisch 
christendom overdragen aan de kinderen. Zij plaatst voor de kinderen geen 
vraagtekens bij het geloof, want die moeten kinderen later zelf maar plaatsen.   
Verder valt op dat ook deze respondente als doelstelling heeft: het overbrengen van 
haar eigen levensbeschouwing, haar eigen visie op godsdienst, namelijk gericht op 
het benadrukken van overeenkomsten tussen religies (pluralisme).  
 
Dit ideaal komt bij de meerderheid van respondenten voor. Of ze zichzelf nu als 
‘gelovig’ of ‘ongelovig’ typeren, of ze nu inclusivisme of pluralisme, geloof in God, 
of respect voor iedereen willen prediken, hun eigen levensbeschouwing is de 
primaire inspiratie voor de godsdienstles. De doelstelling van de school of de 
doelstelling van de methode is minder invloedrijk.  
De drie mogelijkheden om godsdienstles te geven: learning religion, from religion of 
about religion, worden door leerkrachten niet of nauwelijks als zodanig 
onderscheiden. Op veel scholen vinden de drie vormen door elkaar plaats, met een 
nadruk op learning from religion  bij christendom, en learning about religion voor 
andere godsdiensten. Daarnaast is autonomie als ideaal een veel genoemde 
doelstelling.  
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Uit het bovenstaande is al gebleken dat de eigen levensbeschouwing voor 
leerkrachten een belangrijke inspiratiebron is voor het lesgeven over godsdienst en 
de omgang met diversiteit in de klas. In de volgende paragraaf worden de 
levensbeschouwingen van de leerkrachten nader beschreven. 
 
4.2.3 Levensbeschouwing van de leerkracht  
 
Deze paragraaf behandelt de volgende vraag: Op welke manier beschrijven 
leerkrachten hun levensbeschouwing en hoe verhoudt deze zich tot hun  spreken 
over leerlingdiversiteit?  
De paragraaf is als volgt opgebouwd: eerst wordt de problematiek van categorisatie 
van levensbeschouwing toegelicht. Daarna beschrijf ik hoe de meer orthodoxe 
leerkrachten en de meer liberale leerkrachten van elkaar verschillen in hun 
omschrijving van de term 'christelijk'. Omdat sommige leerkrachten de waarde 
'respect' in verband brengen met het woord 'christelijk', is onderzocht hoe zij dit 
verband beschrijven. Vanwege een vanuit de theorie verondersteld verband tussen 
orthodoxie en intolerantie worden de antwoorden van leerkrachten doorzocht op 
deze samenhang. Er volgt een kort excurs over de ‘ongelovige’ leerkrachten uit dit 
onderzoek. Daarna is er aandacht voor de mate van contact die leerkrachten hebben 
met anders-gelovigen. Tenslotte wordt ingegaan op de grenzen die leerkrachten 
trekken wanneer zij spreken over het christelijk en het islamitisch godsbeeld.  
 
4.2.3.1 Problemen bij categorisatie naar levensbeschouwing 
De leerkrachten in het onderzoek noemden zich in meerderheid ‘christelijk’. 
Leerkrachten op christelijke basisscholen zijn in hun geloofsovertuiging daarmee niet 
representatief voor de Nederlandse bevolking: dat ligt ook voor de hand, omdat de 
onderzochte populatie selectief tot stand is gekomen Op christelijke scholen wordt 
immers over het algemeen als functie-eis gesteld dat de leerkracht de christelijke 
identiteit van de school kan uitdragen of onderschijven. De selectie vindt mede 
plaats op grond van institutionele formele en informele regelgeving.  
De relatie tussen schoolidentiteit en levensovertuiging van de leerkracht is echter 
niet simpelweg één op één. De interpretatie van het woord ‘christelijk’ evenals 
‘uitdragen of onderschrijven’ laat ruimte voor flexibiliteit. Bovendien vindt de 
selectie slechts bij de sollicitatie en aanname plaats, vervolgens kan de leerkracht 
tijdens zijn of haar carrière een andere visie op levensbeschouwing ontwikkelen. 
Ongeveer een derde deel van de respondenten in dit onderzoek beschrijft zichzelf als 
‘ongelovig’. 
Het volgende citaat is afkomstig van zo'n niet-gelovige respondente. Zij beschrijft in 
dit citaat hoe ze alleen op christelijke scholen aan de slag kon, nadat zij haar 
opleiding toevallig op een christelijke Pabo had afgerond. Ze had liever op een 
openbare school gewerkt, maar daar "wilden ze haar niet" vanwege haar 
vooropleiding. Uit het voorbeeld blijkt dat de aanwezigheid van christelijke scholen 
kennelijk ook een selectieve werking heeft op het personeelsbestand van openbare 
scholen: 
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Interview 7 , 'zwarte' school, respondente ‘ongelovig’ 
R: Ik ben op een christelijke pabo terechtgekomen. Daar was ik mezelf niet zo van bewust, ik was 
allang blij dat ik aangenomen werd, want dat wist ik ook niet. En dan kom je daarna vanzelf op 
christelijke scholen terecht. Daar ontkom je niet aan. Openbare scholen wilden me niet.  
(…) Je hebt twee Pabo' s, de openbare en de christelijke, en openbare scholen nemen stagiaires van de 
openbare pabo, en ...dus daar zit je gelijk aan vast.  

 
Van de 16 leerkrachten in dit onderzoek, noemden zich elf ‘christelijk’, en vijf 
noemden zichzelf ‘ongelovig’. Van deze vijf ‘ongelovige’ leerkrachten zeiden er twee 
dat ze boeddhisme als hun belangrijkste levensbeschouwelijke richtlijn zagen, één 
was meer een pluralist ('Ik geloof in alles'), één was een agnost, en één sprak meer in 
algemene termen over een afkeer van ‘letterlijk’ christendom - zij formuleerde 
duidelijker wat ze niet geloofde, dan wat ze wel geloofde. Aan het onderzoek hebben 
geen leerkrachten met een islamitische, hindoeïstische of andere geloofsovertuiging 
deelgenomen, hoewel deze er op sommige scholen wel waren.  
Vanuit de godsdienstpsychologische theorieën over percepties van de religieuze 
ander, die in het tweede hoofdstuk van dit proefschrift aan bod zijn gekomen, kan 
levensbeschouwing een belangrijke rol spelen in de attitudes ten opzichte van 
diversiteit (zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.3). Om deze reden is het relevant na te gaan 
welke rol hun eigen levensbeschouwing speelt voor leerkrachten wanneer zij 
reflecteren op leerlingdiversiteit.  
Echter, juist het indelen van leerkrachten naar religieuze overtuiging bleek niet 
eenvoudig. In de interviews bleken leerkrachten flexibel en tegenstrijdig in hun 
uitspraken over wat ze zelf wel en niet geloven. Soms werden rigide uitspraken 
gedaan, met betrekking tot het eigen geloof of dat van de ander, die vervolgens  
elders in het interview weer worden genuanceerd. Reïficerende en processuele 
discoursen, en categorieën en particularisaties wisselden ook hier elkaar af. De 
zelfbeschrijving blijkt context-gebonden en vraagafhankelijk. Dat betekent dat de 
uiteindelijke indeling die is gemaakt teneinde iets te kunnen zeggen over de relatie 
tussen levensbeschouwing en opvattingen over diversiteit, zelf een categorisatie is 
die nuancering behoeft. Het gaat bij ‘ongelovige’ leerkrachten over leerkrachten die 
in het interview expliciet zeiden, ‘niet gelovig’ of ‘ongelovig’ te zijn. Echter, op 
andere momenten konden zij zichzelf toch, onder bepaalde omstandigheden als 
'christelijk' of ‘gelovig’ categoriseren. Dit is conform wat eerder is betoogd, in het 
theoretische hoofdstuk 2, aan de hand van de resulaten van Streib (2001). Het 
betekent dat levensbeschouwing betekenis krijgt binnen de context van een gesprek. 
Een leerkracht die zijn of haar levensovertuiging, bij een vraag daarover, volgens een 
'orthodoxe' stijl beschreef, kon dus later in het gesprek ook 'liberale' stijlelementen 
gebruiken. Er is voor gekozen om de meest dominante levensbeschouwelijke stijl die 
in het interview prevaleerde, te gebruiken om de leerkrachten te categoriseren. Met 
deze categorisatie werd vergelijking met de theorieën van Hutsebaut en van 
Altemeyer mogelijk. Om de interne inconsistentie van de categorieën aan te geven, 
zijn de termen ‘gelovig’, ‘ongelovig’, ‘orthodox’ en ‘liberaal’ tussen aanhalingstekens 
geplaatst.  
 
4.2.3.2 ‘Orthodoxe’ en ‘liberale’ christenen en hun definities van ‘christelijk’ 
Elke leerkracht in dit onderzoek gaf een eigen, en daarmee unieke beschrijving van 
haar of zijn levensovertuiging, en daarbij noemde de meerderheid van leerkrachten 
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zoals gezegd zichzelf ‘christelijk’. Om een vergelijking met theoretische noties als 
ingroup-favoritism en inclusivisme versus exclusivisme mogelijk te maken (zie 
Hoofdstuk 2, paragraaf 2.1.1 en 2.2.3) zijn deze leerkrachten in twee hoofdgroepen 
ondergebracht.  Op basis van hun antwoorden zijn ze ingedeeld in meer ‘orthodox’ 
(exclusivistisch) en meer ‘liberaal’ (inclusivistisch of pluralistisch). De criteria voor 
deze indeling zal ik nu toelichten. 
De als ‘orthodox’ gecategoriseerde leerkrachten omschrijven het christelijk geloof als 
hun vaste overtuiging. Daarnaast heeft het christendom voor hen ook sociale 
implicaties, zodat zij een goed voorbeeld kunnen zijn van de waarde van het 
christendom, waarbij mensen met een ander geloof ‘gerespecteerd’ moet worden. Ze 
ervaren (hun eigen variant van) christendom als 'waarheid', en andere geloven als 
'onwaarheid'. Ze hanteren traditionele uitspraken als ‘Jezus is gestorven voor de 
zonden van de wereld’ om hun geloof te omschrijven.  
De als ‘liberaal’ gecategoriseerde respondenten hebben een meer symbolisch, 
humanistisch perspectief op het christendom. Zij zien hun geloof ook als sociaal 
richtsnoer, maar zij staan juist kritisch ten opzichte van al te stellige uitspaken over 
Jezus, en letterlijke interpretaties van bijbelteksten. Er is ruimte voor twijfel en 
onzekerheid. Er is geen sprake van 'waarheidsclaims', eerder van nuance. In hun 
houding ten opzichte van mensen met een ander geloof is meer en eerder sprake van 
tolerantie vanuit een principiële gedachte van gelijkwaardigheid.   
De volgende tabel geeft weer hoe de respondenten op basis van hun antwoorden zijn 
ingedeeld. Voor de duidelijkheid is tevens aangegeven of zij naar eigen zeggen op 
een ‘zwarte’, ‘witte’ of ‘gemengde’ school werken. 
 
 ‘witte’ school ‘gemengde’ school ‘zwarte’ school 
‘Orthodox- christelijk’ 1, 2, 7  14 
‘Liberaal-christelijk’ 17, 18 3, 11 4, 15, 16 
‘Niet gelovig’ 6, 8, 10  12, 13 

 
Uit de tabel blijkt dat in dit onderzoek de leerkrachten van verschillende 
geloofsovertuigingen min of meer gelijkmatig zijn verdeeld over ‘witte’, ‘zwarte’ en 
‘gemengde’ scholen. Door de geringe grootte van de onderzochte groep is het niet 
mogelijk om daar algemene conclusies aan te verbinden; een kwantitatief onderzoek 
zou eventueel  een ander beeld kunnen geven. 
Zoals kan worden verwacht, hanteren ‘orthodoxe’ en ‘liberale’ leerkrachten 
verschillende, maar soms tegenstrijdige definities van wat christelijk is, hetgeen blijkt 
uit de volgende citaten. 
 
Interview 3, ‘gemengde’ school, respondente ‘gelovig’ (liberaal-christelijk) 
I: Hm...en wat is volgens u een christen? 
R: Eh, ik vind ...dat een christen zich christen laat zien in de omgang met mensen..en dat wat Jezus ons 
heeft voorgedaan dat je dat ook probeert toe te passen...en de een haalt dat uit, eh veel voor de 
medemens doen, he, bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk...de ander haalt het uit, heel veel denk ik 
Bijbellezen, studie maken, en ik haal het hieruit... 
 
Interview 1, 'witte' school, respondente ‘gelovig’ (orthodox, evangelisch) 
I: En wat is dan voor jou een christen? 
R: Een volgeling van Jezus Christus. En dat is dan niet voor mij iemand die (met nadruk uitgesproken, 
I.V.) chris-te-lijk doet, je naaste liefhebben en een beetje respect hebben en zo, dat is toch wel eigenlijk 
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iemand die gelooft dat Jezus gestorven is voor de zonden van de wereld. Daar ben ik ook nog niet 
sinds heel erg jaren achter, dat dat eigenlijk de clou is. 
 
Interview 18, ‘witte’ school, respondent ‘gelovig’ (liberaal-christelijk) 
I: En wat is volgens u een christen? 
R: Nou een ...goed christen dat zou in mijn ogen iemand zijn die iedereen in zijn of haar waarde laat, 
en die niet probeert zijn geloof als het ware geloof te verkondigen. Terwijl dat natuurlijk, ik kan me 
voorstellen dat dat bij sommigen juist botst want die vinden juist wel dat dat moet, maar dat vind ik 
dus niet. 
 
Interview 8, ‘witte’ school, respondent ‘ongelovig’ 
I: En wat is volgens jou een christen? 
R: Nou ja, iemand die dat toch wel echt, in zijn hart gelooft, en gelooft in een God, en gelooft in Jezus, 
en ook naar de kerk gaat, en ...dat vind ik wel echt iemand die christen is, en ja, ook dat geloof bóven 
alle geloven zet. Dat vind ik het nadeel aan geloven. Dat sommige ‘gelovigen zich boven andere 
geloven stellen. En dat doen dus in mijn ogen heel veel echte christenen. dat, zo zie ik mezelf niet, dus 
in dat opzicht voel ik me dus géén christen. 

 
Hoewel enkele leerkrachten als 'orthodox' zijn gecategoriseerd, zijn er geen 
leerkrachten volledig exclusivistisch. Een ‘exclusivist’ gelooft dat zijn of haar religie 
de enige, exclusief geldende waarheid is, en wijst alle andere geloven af als onwaar 
(zie Hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.3.1). Naar verwachting zouden er bijvoorbeeld op 
reformatorische en evangelische scholen meer ‘exclusivisten’ te vinden zijn; op de 
‘gewone’ PC school zijn ‘exclusivisten’ in het lerarenkorps zeldzamer.  
Zelfs de twee respondenten die het meest orthodox zouden kunnen worden 
genoemd op basis van bepaalde uitspraken (interview 1 en interview 2), relativeren 
hun geloof op andere momenten, bijvoorbeeld door geloof een keuze te noemen of 
door te verwijzen naar opvoeding en geboorteplaats als invloed op hun 
geloofsovertuiging. Hier zijn voorbeelden van deze relativering: 
 
Interview 1; ‘gemengde’ school, repondent ‘gelovig’ (evangelisch)  
Hoe heb je van huis uit geleerd om tegen verschillende levensovertuigingen aan te kijken? 
R: Ja. Ik voor mij, heb het gevoel, wat je zelf  hebt gekozen is het beste. Ander zou je wel wat anders 
hebben gekozen. Je bent toch niet dom. En iedereen mag kiezen wat ie wil. Natuurlijk. Ik heb niet het 
gevoel dat ik heb geleerd, van ja, wij zijn nou toevallig in de Christelijk gere... gezin groot geworden 
dus we zijn christelijk. Zo'n beetje lotsgevoel, helemaal niet. Wat je bent, dat ben je met overtuiging. 
Ben je dat niet  met overtuiging, dan moet je rap wat anders gaan zoeken want je moet natuurlijk wel 
overtuigd leven. 

 
De respondent uit het onderstaande citaat maakt ook een nuancering bij het 
beschrijven van zijn geloof. Hij maakt daarvoor in zijn verhaal een draai: eerst 
beschrijft hij geloof als absolute waarheid, en later als toevallige bijkomstigheid. De 
exclusivistische visie dat alleen christenen een leven na de dood hebben, wordt later 
in het betoog genuanceerd als hij zijn eigen geloof en dat van anderen relateert aan 
de plaats waar je geboren bent. Het feit dat hij dit gelooft is dus niet alleen omdat het 
waar is, maar ook omdat hij ermee is opgevoed, want in China was hij boeddhist 
geweest.  
 
Interview 2; ‘witte’ school, respondent ‘gelovig’ (exclusivistisch) 
Wat betekent het voor uw eigen levensovertuiging dat u kinderen in de klas heeft die een andere 
overtuiging hebben? 
R: Moeilijk. 
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I: Hm-hm 
R: Want, vanuit een protestants-christelijke visie vind ik dat het geloof in Jezus Christus, vind ik heel 
erg waardevol. Voor het leven nu, maar ook voor het leven na de dood. 
I: hm-hm 
R: Als kinderen, kinderen zijn natuurlijk, mag ik het zo zeggen, product van de opvoeding, als 
kinderen dan duidelijk wel openstaan voor die visie, dan heb ik eh, dan vind ik het fijn voor de 
kinderen. Als de kinderen van huis uit, dus door hun ouders duidelijk erop gewezen worden zich, eh, 
af te moeten keren  
I: hm-hm 
R. dan heb ik eigenlijk meelij met het kind, want het komt eigenlijk in conflict met de eerste opvoeder, 
de ouder, en daarna met de tweede opvoeder, de leerkracht. Het gaat me dan niet eens zozeer om de 
inhoud, want ik heb best ook respect voor een ander geloof, want heel, chargerend gezegd, als ik 
bijvoorbeeld in China, of in India was geboren, dan was ik Boeddhist geweest, bij wijze van spreken. 
Ik wil dus ook zeggen, dat de plaats waar je geboren bent is ook bepalend voor welk geloof je 
meekrijgt. 
 

De twee discoursen over geloof (waarheid of samenloop van omstandigheden), die 
deze respondent parallel voert, worden actief wanneer de respondent 
geconfronteerd wordt met 'andersgelovige’ kinderen. De leerkracht geeft bovendien 
aan dat het voor zijn eigen geloofsovertuiging moeilijk is om deze kinderen in de 
klas te hebben. Het exclusivistische uitgangspunt wordt er immers door ondermijnd, 
en daarmee zijn geloofszekerheid. Tegelijkertijd ervaart hij ook medelijden met 
kinderen die in conflict komen tussen de wensen van de leerkracht en die van de 
ouders. Of dit conflict ontstaat, is mede afhankelijk van de mate waarin de leerkracht 
en/ of de school ruimte laat voor diversiteit (tolerant is). In de volgende alinea's 
komt dit thema nader aan de orde. 
 
4.2.3.3 Respect als positief ingroup stereotype 
Voor veel 'gelovige' respondenten is respect voor anderen, en tolerantie voor 
andersdenkenden een christelijke waarde. Echter, de niet-gelovige respondenten zien 
dit anders: tolerantie heeft voor hen niets met geloof te maken. Er blijkt een verband 
te zijn tussen het eigen geloof van de respondent en de mate waarin tolerantie door 
de respondent als christelijke waarde wordt gezien.  
In het volgende schema komt dit verband tot uitdrukking. In het schema zijn de 
leerkrachten ingedeeld in type geloof (van boven naar beneden), en de mate waarin 
tolerantie als christelijke waarde wordt gezien (van links naar rechts). De nummers 
verwijzen naar de interviews, dus elk nummer staat voor één respondent. Interview 
12 ontbreekt omdat daar de vraag naar tolerantie is overgeslagen.                                                       
       
                                                                                               
                                                                        ‘Tolerantie/respect is                      ‘Tolerantie/ respect is 

                                                                         christelijk’                                           christelijk, maar anderen                ‘Er is geen verband  tussen 

                                                                                                                                         kunnen ook tolerant zijn’                 geloof en tolerantie’ 

 
‘Orthodoxe’ 
(exclusivistisch) gelovige 
leerkrachten 

 (1) (2)  (7) (14)  

‘Liberaal’ (inclusivistisch, 
pluralistisch) gelovige 
leerkrachten 

(3) (4) (18)   (15) (16) (17) (11) 

‘Ongelovige’ leerkrachten (6) (10)  (5) (13) 
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Zoals uit de tabel kan worden opgemaakt, willen alle leerkrachten zichzelf als 
tolerant zien en zich naar verwachting daarmee ook positief kwalificeren. De 
bevindingen van deze kleine populatie (zeker ook niet representatief)  zijn in lijn met 
de verwachting vanuit de theorie van positieve in-group stereotypering van Tajfel en 
Turner (zie hoofdstuk 2, paragraaf 1). Volgens deze theorie schrijven mensen 
positieve eigenschappen toe aan hun eigen groep, en negatieve eigenschappen aan 
andere groepen.  
Met andere woorden, leerkrachten die christelijk zijn willen de positieve eigenschap 
graag aan hun eigen groep toedichten, terwijl ‘ongelovigen’ dat ook willen. Dat geldt 
zelfs voor de ene ‘ongelovige’ leerkracht die tolerantie als christelijke waarde zag: ze 
legde uit dat tolerantie deel uitmaakte van de bredere christelijke cultuur en traditie, 
waar ze zelf ook deel van uitmaakte.  
In het volgende citaat wordt duidelijk dat voor de respondente (die naast leerkracht 
ook schoolhoofd is) er een verband is tussen christendom en tolerantie. Ze voegt er 
aan toe dat de school ook grenzen aan tolerantie stelt.   
 
Interview 3, ‘gemengde’ school, respondente ‘gelovig’ 
I: Zitten er in uw groep kinderen met verschillende levensovertuigingen? 
R: Ja. We zijn een christelijke basisschool, dat betekent dat wij ons onderwijs mede vormgeven op 
grond daarvan, en dat betekent toch als je even kijkt naar de verhalen in de bijbel, met name in het 
nieuwe testament, de verhalen over Jezus en hoe hij is omgegaan met mensen. Met respect, en altijd 
opkomen voor die zwakkere.. 
(…) Maar niet dogmatisch. We zeggen, ik zeg niet, Jezus is de enige weg die leidt tot het goede leven, 
want ik vind dat iedereen in een bepaalde fase van het leven een keuze maakt. Wij geven wegen aan.  
En daarom is ook qua geloofsovertuiging ook eh, iedereen welkom, mits ze respecteren wat wij 
zeggen, want ik zeg ook altijd tegen ouders, als je een verhaal hoort over Jezus en je bent eh, je hebt 
een islamitische geloofsovertuiging, dan vind ik het niet goed als je zegt, Jezus is tien keer niks en 
Mohammed is tien keer beter...dan kun je zeggen, oké, hij is ook een van de profeten, maar voor ons 
niet de belangrijkste. Dat kan. Net zoals Mohammed ook één van de profeten was, maar Jezus is wat 
dat betreft voor ons de belangrijkste...dus daar moet het stuk respect vandaan komen... 

 
Net zoals in het proefschrift van Afdal beschreven werd (zie hoofdstuk 2), worden 
tolerantie en respect veelal gebruikt als synoniem van elkaar. Onder orthodoxe 
leerkrachten is een voorkeur voor de term 'respect' aangetroffen. Hoewel beide 
termen worden beschreven als nastrevenswaardig, blijkt pas uit concrete 
voorbeelden waar voor leerkrachten de grens aan respect of tolerantie ligt. 
 
4.2.3.4 Zijn orthodoxe leerkrachten intolerant? 
Terwijl veel respondenten een verband menen te zien tussen christelijke waarden en 
respect of tolerantie, veronderstellen de theorie van Altemeyer en die van Wulff juist 
een verband tussen orthodoxie (exclusivistisch geloof) en intolerantie (zie hoofdstuk 
2, paragraaf 2.2.3). Is er een verband tussen orthodoxie en intolerantie voor 
andersdenkenden uit de interviews op te maken? 
De gegevens laten hier een veelzijdig, niet eenduidig beeld zien. In de interviews 
waaruit een eventueel verband tussen exclusivisme en intolerantie blijkt, spreken de 
respondenten niet over hun eigen attitudes, maar over die van hun collega’s, of over 
sommige ouders, zoals deze respondente:   
 
Interview 13, 'zwarte' school, respondent ‘ongelovig’ (agnost):  
R: Want ik merkte aan de hand van discussies over de nikaab een paar jaar terug, dat er een heleboel 
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collega's zijn op deze school die nog uit het wat zwaardere christelijke milieu komen, en die toch 
behoorlijk moeite hebben met het aannemen van bijvoorbeeld stagiaires met een hoofddoek.   

 
Er is een verband tussen de mate van geloof en de mate waarin andersgelovigen 
door respondenten op school worden geaccepteerd. De ‘ongelovige’ leerkrachten 
beschrijven zichzelf als meer open voor levensbeschouwelijke diversiteit in de klas 
dan hun ‘gelovige’ collega’s.  
Het blijkt bovendien dat de orthodoxe respondenten minder open staan voor de 
aanwezigheid van ‘ongelovige’ collega’s in het team. De meer orthodox ‘gelovige’ 
leerkrachten vinden het bezwaarlijk, als ‘ongelovige’ of andersgelovige leerkrachten 
op de school werken. Leerkrachten op een christelijke school moeten eigenlijk 
christelijk zijn: 'anders waren ze geen collega's'. 
 
Interview 2; ‘witte’ school, repondent ‘gelovig’ (exclusivistisch)  
I: Heeft u ook collega's die niet ‘gelovig’ zijn? 
R: Kan niet. Nee, die zijn er niet. Anders waren ze geen collega's. 
I: Want? 
R:  Ja, het aannamebeleid is natuurlijk dusdanig dat ze...ze moeten, ja, iets met het geloof hebben 
anders hadden ze niet bij ons op school kunnen werken, nee. 
  

Deze bevinding dat ‘orthodoxe’ leerkrachten vinden dat andere leerkrachten 
‘gelovig’ moeten zijn, creëert een spanning met het gegeven dat een deel van de 
respondenten in dit onderzoek zichzelf beschrijft als ‘ongelovig’. De omgang met 
‘ongelovige’ collega’s in het team biedt inzicht in hoe er op verschillende scholen met 
levensbeschouwelijke diversiteit in het team wordt omgegaan, en hoe dit contrasteert 
of samenhangt met de omgang met diversiteit van kinderen. In het volgende deel 
worden de ervaringen van deze respondenten beschreven. 
 
4.2.3.5 De positie van ‘ongelovige’ leerkrachten 
In dit onderzoek zijn er vijf respondenten die aangeven niet ‘gelovig’ te zijn. De mate 
waarin zij naar het bestuur van de school, hun collega's en de ouders openhartig zijn 
over hun levensbeschouwing is verschillend. Dat ligt soms aan het gegeven dat het 
eigen geloof, ook voor henzelf, niet altijd duidelijk is. Deze respondent twijfelt: 
 
Interview 8, ‘witte’ school, respondent ‘ongelovig’ 
I: Zou u uzelf beschrijven als ‘gelovig’? 
R: Eh, ik denk het niet nee...ik twijfel daaraan. 
I: En is dat van invloed op de manier waarop u met de kinderen in de klas omgaat? 
R: Niet hoe ik met ze om ga, maar wel dat ik bijvoorbeeld niet bid. Ja ik ben een beetje ‘gelovig’,... ja... 
Ik vind dat heel moeilijk, wat geloof je nu? ja ik geloof in ieder geval dat je moet proberen met elkaar 
een goeie wereld te maken, maar of dat nou echt uit geloof voortkomt...En ik vind het ook wel 
belangrijk dat de kinderen de Bijbelverhalen horen. Maar dat zou je ook als een stukje cultuur kunnen 
zien. 

 
Afhankelijk van de uitwerking van de christelijke identiteit, zijn er ‘ongelovige’ 
leerkrachten die hun opvattingen verborgen houden. Eén respondente durft niet 
goed uit te komen voor het feit dat zij niet ‘gelovig’ is.  
 
Interview 12, 'zwarte' school, respondente ‘ongelovig’ 
I: Je zei net van, die dominee, die vroeg van. wat voor kerk hoor je...bij? 
R: Ja, dan zeg ik wel dat ik niet bij een kerk hoor, maar niet dat ik niet gelovig ben. 
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I: Nee, nee, nee. 
R: Ja om misschien ja, problemen misschien voor te zijn, of... Het kan natuurlijk wel gevolgen hebben, 
misschien ook niet, maar misschien ook wel...Maar ja,  en wat heb je daar dan eigenlijk aan. 
I: Nee daar zit niemand op te wachten natuurlijk 
R: Nee, maar uiteindelijk denk ik ook niet dat je er echt wat mee opschiet. 
I: Om het te zeggen? 
R: Om het te zeggen, ja. 
I: Dus...niet ‘gelovig’ is eigenlijk wel...een probleem als je als leerkracht daar werkt, denk je? 
R: Ja dat weet ik niet precíes...als ik het, als je daar op een gegeven moment voor uit zou komen, dan 
weet ik niet of je daar een probleem mee kan krijgen. ik denk, ja misschien nu juist wel, als ik het nu 
naar voren zou brengen, omdat ik daar al zeven jaar werk...ja alsof, alsof ik ze in de maling heb  
genomen, daar zou ik me ook niet zo goed bij voelen. Ligt er ook aan wat voor soort gesprek, in een 
één op één gesprek, dan ga je bepaalde dingen uitleggen zoals ik het nu uitleg...in een groep is dat wel 
anders... 
 ik denk dat sommigen wel een beetje geschokt zullen zijn of die dat wel erg vinden.. 
[…excurs over de definitie van ‘ongelovig’ of ‘gelovig’…] 
R: Ik zou het wel erg vinden als ik er mensen mee zou kwetsen. Ik heb altijd wel het v-gevoel dat ik 
mezelf moet verantwoorden, moet uitleggen hoe ik het dan zie., hoe ik het voel...omdat ik het anders 
wel heel vervelend vind voor die mensen, dat is niet mijn bedoeling... 
I: Collega's of de.. 
R: (onderbreekt) Collega's 
I: (simultaan) Of de ouders van de kinderen? 
R: Nou daar heb ik zoiets van, daar nee, daar hoef ik geen verantwoording aan af te leggen. Wat ik 
moet doen, doe ik, of  ik christelijk ben of niet, of hoe ze me maar willen noemen. Maar collega’s, daar 
heb je ook wel een andere relatie mee. 
I: Dan is het meer het persoonlijke van, we kennen  elkaar? 
R: Ja, ja...en je voert toch ook bepaalde gesprekken met elkaar, ook over die bijbel...en van zullen we 
weer eens een bijeenkomst organiseren of een kerkdienst gaan regelen. en dan kan ik daar ook wel in 
meegaan, van ja, laten we dat doen. maar ja, dan geef je met elkaar een invulling daaraan... 

 
De leerkracht voelt zich ongemakkelijk om eerlijk voor haar ongeloof uit te komen, 
omdat ze dan haar collega’s ‘in de maling’ zou hebben genomen. Er wordt immers 
wel verwacht dat ze ‘gelovig’ is. 
Het discours over ‘gelovig’-zijn’ van leerkrachten onderling zou ook een verhullend 
effect kunnen hebben. Er wordt immers niet altijd openlijk over de eigen 
geloofsovertuiging gesproken. Het is bovendien duidelijk uit de antwoorden dat niet 
iedere leerkracht gelukkig is met de aanwezigheid van niet-’gelovige’ of anders-
’gelovige’ collega’s, zoals blijkt uit dit citaat:  
 
Interview 6, ‘witte’ school, respondent ‘ongelovig’ 
I: Als u naar uw collega's kijkt, heeft u het gevoel dat u wat geloof betreft ongeveer dezelfde 
opvattingen heeft, of bent u erg anders? 
R: Nou, ik heb met (noemt naam collega) dat is die ook met jou een interview wil doen, we hebben 
samen een klas, we zitten wel aardig op één lijn, denk ik. Maar ik denk dat de meeste collega's wel iets 
geloviger zijn. We hebben ook jarenlang wel bijeenkomsten gehad onder leiding van een dominee. 
Dan namen we een bepaald onderwerp waar we over spraken, en dan merk je die verschillen wel 
hoor, ja. Wij worden hier, ja.. eh, hierin gedoogd, zo. (lacht) In onze opvattingen (lacht). Maar ik 
spreek ze wel uit. En zo krijg je weer hele leuke discussies. Want (noemt naam) is weer een andere 
collega;, die ook met jou wil praten, die is weer heel gelovig. En dat is wel heel leuk, om die 
verschillen zo te...en dat vind ik ook goed hoor, als je zo...je hoeft ook niet altijd met elkaar eens te zijn. 
I: En hoe wordt er op school mee omgegaan als een collega een andere opvatting over geloof heeft? 
R: Ja, dat wordt gedoogd.  
I: Gedoogd. Wordt er wel veel over geloof gesproken? 
R: Nee, heel weinig. Af en toe. En ik weet het ook niet eens, van iedereen. Ja want die sessies met die 
dominee dat is ook al wel weer een paar jaar geleden. En volgend jaar gaan we weer aan de gang, ik 
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weet ook niet wat de opzet daarvan wordt, maar er wordt weer wat meer aan identiteit gedaan, 
komend. jaar. We hebben ook wel eens een missie, of een visie of zo, van school moeten benoemen. En 
dat is natuurlijk heel breed, want je moet je er wel allemaal een beetje in kunnen vinden. En dat vind 
ik ook wel, hoor, ik vind wel dat je, als je het helemaal niet meer onderschrijft... 
 

Uit dit citaat en ook uit andere reacties blijkt dat de mate waarin leerkrachten op de 
hoogte zijn van elkaars levensovertuiging, beperkt is. Er is sprake van selectie aan de 
poort, maar éénmaal werkzaam op de school, wordt de levensbeschouwing van de 
leerkracht niet meer bevraagd. Tegelijkertijd maakt de moderne invulling van geloof 
als behorend tot het privé–domein, als een persoonlijke en intieme keuze, het 
acceptabel voor leerkrachten om hun opvattingen voor zichzelf te houden. De open 
definitie van christelijk (ook als culturele identiteit) maakt het mogelijk voor 
geseculariseerde leerkrachten om zichzelf christen te kunnen noemen, ook als men 
twijfelt of men wel ‘echt’ gelooft. Zo kan men de baan krijgen en/ of behouden. 
Tegelijkertijd is de geseculariseerde leerkracht- en leerling-populatie een stimulans 
voor scholen om deze identiteit zo breed mogelijk te definiëren. De identiteit van de 
school waarbij christelijke levensovertuiging een groepsnorm is, versterkt de neiging 
om de schijn van gedeelde opvattingen op te houden. Het definiëren van een 
schooleigen identiteit heeft directe relatie tot het kunnen ontvangen van 
overheidssubsidie voor de school (immers, als bijzondere school). School en 
leerkracht worden hiermee bepaald door een culturele context waarin persoonlijke 
financiële belangen rond loopbaan, en organisatorische belangen rond geldstroom 
samenhangen met het gebruik van het woord 'christelijk'.  
 

4.2.3.6 Contacten met andersgelovigen 
In hoofdstuk 2 is de contacthypothese besproken als invloed op attitudevorming ten 
aanzien van andersdenkenden. Wie meer contacten heeft van gelijke sociale status 
met mensen die een andere cultuur, etniciteit en/of levensovertuiging hebben, zou 
toleranter zijn en genuanceerder omgaan met verschillen (zie Hoofdstuk 2, paragraaf 
2.1.1).  
Om te onderzoeken of de interviews sporen vertonen van tolerantie voor diversiteit 
als resultaat van contact, is de vraag aan leerkrachten gesteld, of zijn vrienden of 
familie hebben met een andere levensovertuiging. Ik wilde weten of leerkrachten die 
vrienden hebben van andere levensovertuigingen, vaker een tolerante attitude 
hebben. Ook was ik benieuwd of er samenhang was tussen hun eigen 
levensovertuiging en de mate van contact met andersgelovigen.  
Uit het onderzoek blijkt echter dat slechts twee van de zestien leerkrachten 
andersgelovige vrienden zeggen te hebben (gehad). Deze twee leerkrachten 
(interview 8 en 12) zijn beiden ‘ongelovig’. De andere leerkrachten geven aan geen 
vrienden of familie te hebben die bijvoorbeeld moslim of hindoe zijn, ook omdat ze 
die, zoals de volgende respondente het formuleert, ‘niet tegenkomen’.  
 
Interview 11, ‘gemengde’ school, respondente ‘gelovig’ 
I: Heb je vrienden of familie die een andere levensovertuiging hebben dan die van jou? 
R: Ja, niet gelovig. Maar ik geloof weinig in...nou ja, eh...niet in andere geloven. Die kom je niet tegen. 
 

De leerkrachten hebben naar eigen zeggen wel contacten met ‘ongelovigen’ en met 
andersgelovige christenen (intra-religieuze contacten). Zo werden baptisten 
genoemd, en hervormden of gereformeerden, afhankelijk van de eigen stroming. 
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Katholieken werden genoemd als groep waarover vanuit de jeugd allerlei negatiefs 
werd verteld, maar het verschil tussen katholiek en protestant wordt nu als niet 
relevant beschouwd, hoewel katholieke kinderen in de klas nog wel apart vermeld 
worden. Ook de partner is in sommige gevallen anders-gelovig, maar altijd ofwel 
anders-christelijk, ofwel niet gelovig, zoals blijkt uit het volgende citaat:  
 
Interview 13, 'zwarte' school, respondente ‘ongelovig’ 
I: Heb je vrienden of familie die een andere levensovertuiging hebben? 
R: Mijn  partner is katholiek, maar die is daar net zo eh, ja van losge...zongen (lacht) als ik dat ben, 
maar dat is wel leuk, want hij weet ook van al die tradities heel veel, hoe dat dan vroeger bij hem thuis 
ging. Nee, ik heb geloof ik niet, ik denk dat de meeste mensen inderdaad uit diezelfde 
christelijke...achtergrond komen, en de vriendenkring...ja  
 

Contacten met moslims, hindoes of anders-gelovigen ontbreken, twee 
uitzonderingen daargelaten waarbij in het verleden contact was. De leerkrachten 
hebben dus een mono-religieuze sociale omgeving van enerzijds christenen en 
anderzijds ‘ongelovigen' die doorgaans geseculariseerde ‘ex-christenen’ zijn. Dit 
geldt in gelijke mate voor de leerkrachten op ‘witte’ scholen in monoculturele wijken, 
als voor de leerkrachten op zwarte scholen in multiculturele wijken.  
Daarnaast beschrijven de twee leerkrachten met een anders-culturele of bi-culturele 
achtergrond (respondente 3 en respondente 10) zich als meer begripvol ten aanzien 
van culturele verschillen en meer gericht op het bestrijden van vooroordelen. Twee 
andere (‘ongelovige’) respondenten, namelijk 12 en 13, beschrijven hoe ze zich uit 
persoonlijke interesse verdiepten in andere culturen en religies, en hoe zij vervolgens 
bewust op een 'zwarte' school zijn gaan werken. Zij noemen echter geen vrienden of 
familie van andere religieuze achtergrond. 
Uit de interviews kan dus niets worden geconcludeerd over de contacthypothese, 
omdat er nagenoeg geen interreligieus contact is. Het ontbreken van interreligieus 
contact in de vriendengroep en familie is op zich een interessant gegeven, omdat het 
laat zien dat de leerkrachten zelf in hun privéleven geen directe ervaringen met 
culturele of religieuze diversiteit hebben (al hebben zij er soms wel affiniteit mee). De 
interreligieuze contacten die zij hebben zijn dus uitsluitend op hun werk te vinden, 
waarbij het doorgaans om contacten met ouders van leerlingen gaat. De ouders 
hebben in veel gevallen een lagere sociaaleconomische status, hetgeen voor de 
contacthypothese betekent dat negatieve stereotypen bij de meeste leerkrachten 
eerder zullen worden versterkt dan afgezwakt. Een gevolg hiervan kan zijn, dat deze 
ouders vanuit een deficiet-paradigma worden benaderd, waarbij leerkrachten of ‘de 
school’ beter weten wat goed voor de kinderen is, dan de ouders zelf. 
 
4.2.3.7 Zijn God en Allah voor leerkrachten dezelfde? 
Het eigene laat zich kennen in het contrast met het 'andere'. De meest voorkomende 
‘andere’ religie in de klas is de islam, een monotheïstische godsdienst evenals het 
christendom. In de interviews werd de aanwezigheid van kinderen met een 
islamitische achtergrond dan ook veelvuldig genoemd. De respondente hieronder 
beschrijft deze kinderen als voortdurend heen en weer pendelend tussen 
christendom en islam. 
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Interview 14, 'zwarte' school, respondente ‘gelovig’ 
I: Spreek je in de klas met kinderen over hoe kinderen met elkaar en met hun verschillen moeten 
omgaan? 
R: Nou het is bij ons nog niet zozeer van, jij bent echt eh...en dat is ook wel heel grappig bij ons op 
school, is het gewoon van, ja op school geloof je in Jezus en thuis geloof je in Allah. Dat kunnen 
kinderen op deze jonge...kunnen dat heel goed scheiden. 

 
De respondenten geven aan geen of weinig contacten te hebben met 
andersgelovigen. De opvattingen die zij hebben over islam of hindoeïsme, zijn 
daardoor vooral gebaseerd op wat ze met ouders meemaken, of wat ze erover 
hebben gelezen in media of elders. 
In de interviews is aan leerkrachten gevraagd of de God van het christendom 
dezelfde is als de God van de islam. Deze vraag biedt inzicht in percepties van 
ingroup of outgroup die leerkrachten ten aanzien van moslims hebben. Voelen de 
‘gelovige’ leerkrachten zich wel of niet verwant met de islam, zijn moslims 
‘medegelovigen’, of is de islamitische God een totaal andere God in hun perceptie? 
Uit de antwoorden blijkt, dat veel leerkrachten het gevoel hebben dat moslims en 
christenen dezelfde God aanbidden. Op de vraag: 'Aanbidden moslims en christenen 
dezelfde God?', antwoordt de meerderheid van leerkrachten met een simpel: ja. 
Sommigen leggen daarbij uit dat er een opperwezen aanbeden wordt en dat het niet 
uitmaakt hoe je dat opperwezen noemt. De leerkrachten gaan daarbij eerder uit van 
een pluralistische visie op religies, dan van een theologische onderbouwing dat het 
om dezelfde God gaat (bijvoorbeeld omdat in Bijbel en Koran dezelfde 
hoofdpersonen voorkomen). 
 
Interview 6, ‘witte’ school, respondent ‘ongelovig’ 
I: Aanbidden moslims en christenen volgens u dezelfde God? 
R: Ja volgens mij wel. 
I: En hindoes en boeddhisten? 
R: Ja ik denk dat het eigenlijk niet zoveel verschil uitmaakt. De meesten hebben in hun hoofd wel een 
Opperwezen, en hoe je die nou noemt, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. 

 
Sommige leerkrachten twijfelen of moslims en christenen dezelfde God aanbidden, 
omdat het godsbeeld verschillend is. 
 
Interview 7, ‘witte’ school, respondente ‘gelovig’ (evangelisch) 
I: Aanbidden moslims en christenen volgens u  dezelfde God? 
R: (zucht) Ja dat is moeilijk. Ik ken niet de hele Koran, ik ken er maar stukken van, en ik zie wel 
verschillen, maar hun macht, hun voorbeeld, dat kan net zo goed hetzelfde zijn als het mijne, ik vind 
dat heel moeilijk, ik kan dat bevestigen noch ontkennen. Ik vind het een moeilijke vraag. Ik stel me dat 
wel eens voor hoor, en er zijn ook wel mensen die sterk in een Moeder Aarde geloven, en alles wat zij 
heeft voortgebracht, ja dan denk ik van ja, eigenlijk lijkt dat best op hoe de schepping gegaan is, en 
ontstaan is, en waarom zouden zij nou iets anders bedoelen dan ik? 
He dat is hetzelfde met Allah.  
I: Ja 
R: Ja. Voor mij zou het wel kunnen. Dat het hetzelfde is.  
I: Ja. Maar u durft het niet met zekerheid te zeggen. 
R: Nee, omdat ik niet precies weet wat er allemaal over gezegd wordt. 

 
Een andere leerkracht vindt dat het godsbeeld van christenen en moslims 
verschillend is, maar ze ziet wel overeenkomst tussen orthodoxe christenen en 
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orthodoxe moslims op het gebied van normen en waarden. In dit citaat verwart ze 
zelfs 'moskee' met 'kerk'. Zij is zelf in een reformatorisch gezin opgegroeid. 
 
Interview 16, 'zwarte' school, respondente ‘gelovig’ 
I: Aanbidden moslims en christenen volgens jou dezelfde God? 
R: Nee, als ik het van de verhalen van de kinderen hoor niet. Kinderen zien toch heel erg, dat God je 
straft en dan ga je naar de brandende hel, zeggen ze dan, en terwijl ik het toch meer zie van, God is 
liefde en die heeft de arm om je heen, en die zorgt voor je. Dat verzorgende, wat in mijn ogen God 
doet, dat zien zij  niet. Qua beleving is het een totaal andere God. 
I: En als je zou....als je teruggaat naar wat je net zei...van de reformatorische... 
R: Ja die geloven hetzelfde he? Die geloven bijna, haast hetzelfde, behalve dat Jezus voor hun 
gestorven is. Toen ik op de Pabo was, zijn we naar de moskee geweest in (plaatsnaam). Nou wij 
natuurlijk keurig in rokjes, degelijk, lange mouwen en zo, en die, hoe heet zo'n meneer ook alweer? 
I: Imam 
R: ja die imam helemaal trots dat-‘ie zulke Nederlandse kinderen in de kerk kreeg. Die zei, wij moeten 
het gemeenschappelijke zoeken, u denkt bijna hetzelfde als mij! U heeft dezelfde normen en waarden, 
geen seks voor het huwelijk, vrouwen moeten in vrouwenkleding lopen...die had echt zoiets van, 
waarom maken wij niet één verbond? Die hele reformatorische kliek bij  mij in de klas, dat vond ik wel 
heel leuk om te zien, die hadden zoiets van, ja maar met een ander geloof, dat doen we niet, die denkt 
wel heel anders...nou, die moslim had gewoon SGP kunnen stemmen hoor! Dat vond ik wel echt een 
eye-opener, van ja hallo, zoveel verschil is er niet...want een vrouw heeft daar ook niks voor het 
zeggen. je mag geen ambtelijke functie doen, eigenlijk moet je alleen maar zorgen voor de 
kinderen...de man is de baas. Nou dat kreeg ik thuis ook te horen! Dat vond ik heel leuk om te zien. 
I: even kijken...ja ...aanbidden moslims en christenen volgens jou dezelfde God, dat was de vraag. Wil 
je daar nog iets aan toevoegen? 
R: nee. Ik merk wel, uit de richting waar ik vandaan kom, en eigenlijk worden bij de moslimskinderen 
in de klas ook veel dezelfde eisen gesteld. Je moet naar koran les, je moet naar de moskee, dat en dat 
soort kleding dragen, je moet je gedragen, hoofddoek op...Snap ik heel goed, die meisjes die de 
hoofddoek niet willen dragen, maar dat de sociale controle je aanvliegt, dat je het gewoon niet durft. 
Ik snap dat heel goed. Doe je rok maar eens uit, in een streng christelijke omgeving. Nou dan voel je je 
bekeken, uitgestoten. Ja. 
 

Deze leerkracht vindt het tegenovergestelde. Volgens hem is er sprake van twee 
dezelfde godsbeelden, maar verschillende goden: Allah en God. Hij benoemt God als 
een ‘persoon’.  
 
Interview 2, ‘witte’ school, respondent ‘gelovig’ 
I: Aanbidden moslims en christenen volgens u dezelfde God? 
R: weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik zeg niet, Allah is God, God is Allah, dat geloof ik niet. Ik denk dat 
je meer kunt zeggen, dat als wij zeggen, God is de schepper van hemel en aarde, en als moslims 
zeggen, Allah is de schepper van God en hemel en aarde, dan denk ik wel dat we het over hetzelfde 
Godsbeeld hebben. Maar of Allah en God, dezelfde persoon bedoeld worden, dat geloof ik niet. 
 

Een ‘ongelovige’ leerkracht zegt dat Allah en de christelijke God wel hetzelfde zijn. 
Ze vermoedt echter dat moslims bezwaar zouden hebben bij de uitspraak dat 'het 
wel hetzelfde God is’. Ze lijkt niet op de hoogte dat dit binnen islamitische 
interpretaties een gangbare opvatting is. 
 
Interview 10, ‘witte’ school, respondent ‘ongelovig’ 
Aanbidden moslims en christenen volgens u dezelfde God? 
R: hmmmmmm...ik denk als je heel ver teruggaat wel. 
I: wat bedoelt u als je heel ver teruggaat? 
R: ja, ik denk dat het in principe wel detzelfde...God is. Maar ja, dat moet je niet tegen een moslim 
zeggen (lacht/ grinnikt)  
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I: (lacht). En hindoes? 
R: En hindoes, ja die geloven in...die hebben verschillende goden toch? Ja, dat zal toch wel anders 
zijn...maar dat weet ik niet precies 
I: En boeddhisten... 
R: Boeddhisten...wat doen boeddhisten ook alweer?  
Ook verschillende goden denk ik..is verwant aan elkaar toch? 
I: Hm-hm 
R: Nou. Ja! Dat weet ik niet zo goed hoor! 
 

Als het gaat om de naam (God of Allah) dan zijn enkele respondenten niet op de 
hoogte van de betekenis van het woord Allah. Zij ervaren dit als een godsnaam, 
zoals ook Zeus of Ghanesh namen van een God kunnen zijn. Maar Al-Lah betekent 
in het Arabisch ‘de God’. Over het algemeen is in de islam het uitgangspunt dat 
Allah dezelfde God is als die van de joden en christenen, zoals blijkt uit verhalen in 
de Koran over Abraham en Mozes, die profeten van Allah zijn (Armstrong,1993). In 
de Arabisch-talige Bijbel wordt God ook ‘Allah’ genoemd; en ook katholieken op 
Malta gebruiken de godsnaam Allah (Pipes, 2005). Op islamitische websites proberen 
auteurs te benadrukken dat ook Jezus het woord Allah gebruikte (in het Aramees is 
het woord voor God 'Alaha'). Anderzijds zijn er talloze, met citaten onderbouwde 
pleidooien van evangelische christenen om Allah als pre-islamitische, polytheistische 
naam te zien (bijvoorbeeld http://www.bible.ca/islam/islam-allah-pre-islamic-
origin.htm). Het antwoord op de vraag of de islamitische godsnaam Allah verwijst 
naar de joodse /christelijke God, blijkt in sterke mate afhankelijk van de 
geloofsovertuiging van de schrijver. Het Nederlandse woord God heeft 
waarschijnlijk relaties met Germaanse woorden voor 'gieten', het zou duiden op 
plengoffers, volgens een andere verklaring is het Sanskriet vervoeging '-huta' 
(aangeroepene) de basis. Een relatie met Joodse/ Hebreeuwse godsnamen als Eel en 
YHWH heeft het Nederlandstalige woord 'God' niet.    
De vraag is hier dus: interpreteren leerkrachten het verschil tussen de woorden ‘God’ 
en ‘Allah’ slechts als verschillende namen voor dezelfde ‘God’ (God, Deus, Jahweh, 
Jehova, Dios, Dieu, Allah) of gaat het volgens hen om een verschillende godheid die 
wordt aanbeden? In dat laatste geval zouden leerkrachten de moslimkinderen leren 
op school een andere God te aanbidden dan thuis. Sommige leerkrachten blijken dat 
inderdaad zo te beschrijven, zoals blijkt uit dit citaat: 
 
Interview 2, ‘witte’ school, respondent ‘gelovig’ (orthodox)  
I: Praten de moslim kinderen in uw klas over Allah of over God? Of over allebei? 
R: Nee, dat denk ik niet, het woordje Allah komt niet in hun gesprekken voor, dat geloof ik niet. En 
kinderen weten heel duidelijk dat als we uit de bijbel lezen, dat we het over de God van de bijbel 
hebben. Kijk als we het over Allah hebben, dan is dat meer in mededelende zin, over hun eigen geloof, 
dan dat ze het vanuit onze school over dezelfde God hebben. 

 
De leerkracht uit het citaat hierboven gaat er vanuit dat Allah en God twee 
verschillende goden zijn, dus als moslimleerlingen het over God hebben, moeten ze 
wel de christelijke God bedoelen. En als de leerkracht zelf (‘we’) het over Allah heeft, 
dan bedoelt hij ook niet dezelfde God als die vanuit ‘onze’ school wordt bedoeld. 
Doordat de leerkracht zelf gelooft dat met het woord ‘God’ nooit ‘Allah’ bedoeld kan 
worden, kan er spraakverwarring ontstaan tussen hem en leerlingen, die de beide 
woorden door elkaar gebruiken wanneer ze het over God hebben. 
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Er waren ook antwoorden die een negatief beeld van de islam gaven. De leerkracht 
uit het volgende voorbeeld ziet de islam en het christendom als elkaars vijanden, en 
het jodendom en het christendom als hetzelfde. 
 
Interview 1, 'witte' school, respondente ‘gelovig’ (evangelisch) 
I: En is jouw idee over die religies, is dat veranderd zeg maar sinds vroeger, of ….? 
R: Eh...heel vroeger dacht ik, dat is allemaal één pot nat, want er is natuurlijk maar één God.. 
I: Hoe oud was je toen je dat dacht? 
R: Ja, kind, basisschool, kind. Dacht wel veel na, hoor, vroeger. 
Ik vond ook heel veel dingen zelf uit. En ik vond ook, omdat ik er heilig van overtuigd was dat er 
maar een God was, dat alle andere religies daarvan afgeleid waren. Nou dat lijkt me vrij simpel. 
Misschien is het ook wel zo, dat weet ik niet. Maar ik zie nu wel verschil. En ik weet nu ook, er zijn 
maar twee godsdiensten, die maar één God hebben. Dan pak ik de joden en de christenen maar 
gewoon even samen, want dat is de ene God, dezelfde God, bedoel ik. En dan heb je natuurlijk de 
islam. Alle andere godsdiensten zijn compleet anders. En ik denk dat  de islam en de christenen nog 
wel een robbertje te vechten hebben samen. Want dat lijkt natuurlijk bloedveel op elkaar. En dan zeg 
ik precies het goede woord. Ik denk dat daar net een verschilletje in is, en dat is Jezus. Denk ik wel. En 
dat wou ik eerst ook niet geloven hoor, ik dacht nou, de islam is gewoon een beetje afgeleid, net zoiets 
als de Jehova's getuigen zijn ook een klein beetje anders, een klein missertje (lacht) weet je wel? 
Maar ik geloof dat nu de Islam echt een, eh..een eh..ik geloof nu, dat mag ik zeggen want dat is mijn 
mening he? 
I: ja 
R: Dat de islam de tegenpartij gaat worden van de christenen. Als ze het al niet zijn, geloof ik dat ze 
het echt zullen worden.  en dat dat ook in de ontwikkeling van de wereld steeds duidelijker zal 
blijken. 

 
Ook uit andere interviews bleek dat sommige leerkrachten het Jodendom zagen als 
een variant van christendom, of andersom. Er werd meer afstand gevoeld met de 
islam. Het cruciale punt, dat Jezus de Zoon van God is, en in de islam niet, wordt bij 
islam gezien als kenmerk van totaal anders-zijn, en bij het jodendom wordt ditzelfde 
gegeven door deze leerkracht ervaren als iets van voorbijgaande aard:  
 
Interview 14, 'zwarte' school, respondente ‘gelovig’ (evangelisch) 
I: Aanbidden moslims en christenen volgens jou dezelfde God? 
R Nou dat is grappig want vorige week had ik een gesprek met een collegaatje, nou die is gewoon 
atheïst, en met een moeder en zij was moslim, en zoals wij praatten allebei over onze God, nou, je 
praat..over, je beleeft eigenlijk, zoals je praat beleef je hetzelfde, je ziet hem eigenlijk hetzelfde, hè, qua 
gevoel. Niet als beeld zijnde, want daar zitten natuurlijk wel verschillen in, maar gewoon wel, toen 
dacht ik van ja kan ik eigenlijk wel zeggen van het christelijk geloof, dat is HET geloof, en daarmee, 
om maar even zo cru te zeggen, daarmee kom je in de hemel (lacht), hè , van... Dan dat betwijfel ik, 
want die mensen die ook gewoon heel erg oprecht zijn in hun geloof, dus dan ben ik toch nu wel aan 
het twijfelen, van, zou God wel...maar dan denk ik ook, dat is niet mijn pakkie-an daar zorgt God wel 
voor. dat is Zijn probleem, eigenlijk (lacht). Ja ze zien, ja ze erkennen natuurlijk Jezus ook niet als eh, 
Zoon van God, ja en Jezus is toch de Verlosser, die is toch met Pasen aan het kruis gegaan voor onze 
zonden, dat is eigenlijk toch de kern van het christelijk geloof, dat is eigenlijk wel, dan zou je eigenlijk, 
ik denk als je de bijbel er zo naast legt, dan zou je, dan is het toch niet... 
I: Niet dezelfde God, of? 
R: Ja precies, dan is het niet dezelfde God. 
I: Maar...Joden geloven ook niet in Jezus als de Zoon van God. 
R: Nee...nee maar je hebt wel Messiasbelijdende Joden, en er zit ook wel een groei in, dat er steeds 
meer Messiasbelijdende Joden komen.  
I: Hm-hm 
R: Ja 
 

In dit interview beïnvloed ik bewust de respondente, om te kijken of dit andere 
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perspectief, namelijk over joden die ook niet in Jezus geloven, haar discours over 
moslims beïnvloedt. Echter, ze legt het argument dat joden niet in Jezus geloven 
naast zich neer: dit is maar tijdelijk. Hieruit spreekt ook haar geloofsovertuiging. 
Uit de interviews blijkt dat het antwoord op de vraag of moslims en christenen 
dezelfde God aanbidden direct samenhangt met de eigen geloofsovertuiging van de 
leerkracht. 
 
In deze tabel, waarin getallen verwijzen naar het interviewnummer, wordt dat 
duidelijk: 
 
JA: (Moslims en christenen dezelfde God)                          NEE (Moslims en christenen niet dezelfde God) 
 

Orthd./ evang.  7 (weet niet zeker) Orthd./ evang.      1, 2, 16 
Liberaal    3, 11, 17, 18 Liberaal              14, 15 
‘ongelovig’   8, 10, 12, 13 ‘ongelovig’: 
 
De orthodoxe en evangelische leerkrachten geloven in meerderheid dat christenen en 
moslims niet dezelfde God aanbidden (één twijfelachtig ‘ja’, tegen drie ‘nee’). De 
liberale leerkrachten zijn in meerderheid van mening dat christenen en moslims wel 
dezelfde God aanbidden, maar er zijn ook twee leerkrachten die vinden dat het niet 
zo is. De ‘ongelovige’ leerkrachten zijn unaniem: christenen en mslims aanbidden 
dezelfde God. Aan twee respondenten (4 en 6) is de interviewvraag niet gesteld. 
 
Er is mogelijk een samenhang met de opvatting hierover, en de behoefte van 
leerkrachten om te evangeliseren. Eén leerkracht, die gelooft dat mslims en 
christenen niet dezelfde God aanbidden, zou graag zien dat kinderen zich in plaats 
van tot Allah, tot de christelijke God wenden.  
In dit citaat vertelt ze over bidden in de klas. Ze probeert de kinderen bij te brengen 
dat God open staat voor het persoonlijk gebed. Ze vertelt erbij dat ze het islamitisch 
gebed minder goed, of minder echt vindt omdat het niet persoonlijk is, het zijn ‘kant 
en klare zinnetjes’. Ze beschrijft hoe de oudere jongens deze manier van bidden op 
zaterdag in de moskee leren, en dat ze in haar lessen tegenwicht wil geven. 
 
I: Vertelt u ook nog andere dingen over Jezus? 
R: Nou, de verhalen uit de bijbel, eh...in de klas...enne bidden proberen we ze te leren...en ook je hele... 
gewoon persoonlijke...dat je gewoon je eigen zinnen en zo mag eh...praten tegen God. 
Van huis uit krijgen ze dat niet zo mee, want het zijn natuurlijk vaak ook uit het hoofd geleerde 
zinnetjes die ze in de moskee leren. Ja, als vierjarige nog niet, maar in groep zeven, die jongens gingen 
ook op zaterdag naar de moskeeschool. En dat zijn natuurlijk allemaal uit het hoofd geleerde zinnen, 
maar daar zit niet echt iets van jezelf bij. En dat probeerde ik ze wel te leren, dat dat bij God niet zo is, 
dat alles wat je belangrijk vindt dat mag je kwijt, ja aan God. 

 
De leerkracht gaat er in dit citaat van uit dat mslims alleen de vijf verplichte gebeden 
(‘salaat’) uitvoeren, en dat een moslim nooit tot Allah in een persoonlijk gebed 
(‘dua’) kan spreken. Het feit dat er ook christelijke gebeden in een vaste formulering 
bestaan (‘Onze Vader’) blijft in dit citaat buiten haar beoordeling. In haar woorden 
valt verder op dat ze haar klas hier generaliseert tot ‘moslims',  terwijl in haar klas 
ook anders-gelovige kinderen zitten.  
Omdat respondente aangeeft dat volgens haar Allah en God twee verschillende 
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‘entiteiten’ zijn, probeert ze de kinderen behalve tot Allah, ook tot God te laten 
bidden. ‘Ik probeer ze te leren dat dat bij Gód niet zo is’. Het is niet met zekerheid te 
zeggen of deze respondente probeert de kinderen over te halen tot geloof in een 
andere God, of slechts tot een ander godsbeeld. Haar nadruk op het woord God, doet 
vermoeden dat ze het wel zo bedoelt: in tegenstelling tot Allah, verlangt God geen 
kant en klare zinnetjes als gebed. 
 
Naast de persoonlijke opvatting van de leerkracht, kan ook schoolbeleid een rol 
spelen in hoe met dit onderwerp pedagogisch-didactisch wordt omgegaan. In het 
volgende voorbeeld blijkt dat een leerkracht haar opvatting over God, namelijk dat 
die voor moslims en christenen dezelfde is, niet aan de kinderen mag leren. De 
leerkracht uit dit interview zegt dat ze zelf denkt dat christenen en moslims dezelfde 
God aanbidden, maar dat op haar school is besloten om deze opvatting als onjuist te 
propageren, en om leerkrachten te verbieden aan kinderen iets anders te leren. De 
school lijkt dit uit strategische overwegingen te doen: men wil bepaalde ouders te 
vriend houden. 
 
Interview 17, ‘witte’ school, respondente ‘gelovig’ 
I: Aanbidden moslims en christenen volgens u dezelfde God? 
R: Ja, maar dat mag ik ook niet zeggen hier. 
I: Nee 
R: Maar dat vind ik wel hoor. 
I: Maar u mag het niet zeggen. 
R: Nee, daar hebben we een hele discussie over gehad. Allah is een heel andere God. Er zijn ook 
ouders, die krijg je dan geheid op de stoep. Het is gewoon, jongens, zij hebben een god die heet Allah, 
en wij hebben een god die heet God. Nou, is even kort door de bocht, dan wordt het allemaal in de 
context zo verteld, maar nee, een keer is het wel gebeurd was er een leerkracht die het wel zo verteld 
had, nou ja jongens, Allah en God is gewoon hetzelfde.  Nou, ouders op de stoep. Dat laten we dan 
maar gewoon zo voor wat het is. Tenslotte hebben ouders ook hun verantwoording en hoeven wij niet 
die kinderen in de war te brengen van, jongens, Allah en God dat is hetzelfde. 
I: En, die leerkracht die dat zei, zaten daar ook moslim kinderen bij in de klas of weet u dat niet? 
R: Ja, ja. 
I: En wat was uw idee dat de reactie van de moslim kinderen was op die.. 
R: Nou ik was daar natuurlijk niet bij, ik heb het van horen zeggen. Maar ik kan me voorstellen dat die 
het wel prettig vonden. Want wij praten altijd over een andere God. Verdraaid, hun God was ook aan 
de beurt, en het bleek dezelfde te zijn. Weet je wel, zo. Dus misschien voor hen wel meer een 

acceptatie. 
 
Het argument dat de respondente gebruikt waarom dit gebeurt, namelijk ‘geen 
verwarring creëren tussen thuis en op school’ gaat niet voor alle kinderen op. De 
kinderen die thuis zouden leren dat God en Allah wel dezelfde is, moeten omgaan 
met het gegeven dat dit op school wordt tegengesproken. Dit zouden zowel 
kinderen met een moslim- als christenachtergrond kunnen zijn, evenals kinderen van 
niet-gelovige ouders. Respondente vermoedt bovendien dat de ‘moslimkinderen’ 
zich beter geaccepteerd zouden voelen als zij zouden leren dat ze dezelfde God 
aanbidden. Het gebruik van ‘wij’ en ‘zij’ in dit citaat laat zien dat de interpretatie die 
de school maakt ertoe leidt dat islamitische kinderen in de klas van de sociale 
gemeenschap worden uitgesloten: ‘Zij hebben een god die heet Allah, en wij hebben 
een god die heet God’.  
De reden om het zo te vertellen komt niet voort uit een feitelijk gegeven dat Allah en 
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God twee verschillende goden zijn – want dat is juist het punt van discussie-  maar 
uit angst voor ‘ouders op de stoep’, zoals blijkt uit het citaat. De respondente maakt 
niet duidelijk over welke ouders het gaat, maar het zijn waarschijnlijk ouders die 
vinden dat Allah en God niet dezelfde zijn. Kennelijk wil het team deze ouders ter 
wille zijn, wellicht om strategische redenen, wellicht omdat ook leden uit het team of 
het bestuur het met de stelling eens zijn. Dit soort keuzes wordt voor de kinderen en  
voor de leerkrachten gemaakt: het team en het bestuur hebben hier de definitiemacht 
in handen. 
 
De leerkrachten uit dit onderzoek noemen zichzelf in meerderheid ‘christelijk’. 
Echter, enkele leerkrachten kiezen ervoor om, om sociale en strategische redenen, 
hun ‘ongeloof’ (hun levensovertuiging die niet overeenkomt met wat zij denken dat 
er van ze verwacht wordt) verborgen te houden. De leerkrachten zijn in meerderheid 
van mening dat er op een christelijke school ‘christelijke’ leerkrachten moeten 
werken. Deze consensus maakt dat het open uitkomen voor de eigen twijfels of het 
eigen ongeloof van leerkrachten soms belemmerd wordt. De flexibele invulling van 
het concept christelijk zorgt er echter ook voor dat verschillende opvattingen onder 
de noemer christelijk een schijn van consensus kunnen wekken. 
Een samenhang tussen de geloofsovertuiging van de leerkrachten en hun omgang 
met diversiteit in de klas is niet eenduidig vast te stellen. Enerzijds zijn de orthodox-
christelijke leerkrachten van mening dat respect en tolerantie voor andersdenkenden 
een typisch christelijke eigenschap is. Anderzijds blijkt dat juist zij een behoefte 
kunnen hebben om aan islamitische kinderen een ander Godsbeeld bij te brengen, 
vanuit een verlangen tot evangelisatie, hetgeen als minder tolerant en respectvol kan 
worden geduid.   
Uit dit laatste voorbeeld bleek de invloed van de christelijke identiteit van de school, 
en interpretaties die daaraan worden gegeven, op de handelwijze van de leerkracht. 
Het handelen van de leerkracht vindt plaats binnen een school met een, per school 
bepaalde, religieuze identiteitsclaim. Hoe deze claims in praktijk uitwerken op de 
wijze waarop leerkrachten omgaan met religieuze en etnische diversiteit in de klas, 
wordt in de laatste paragraaf beschreven. 
 
 
4.2.4 Identiteit van de school 
 
In deze paragraaf komen interviewdelen aan bod, die beschrijven hoe de respondent 
de identiteit van de school ziet, in relatie tot leerlingdiversiteit. De paragraaf begint 
met een analyse van de antwoorden die leerkrachten geven als zij worden gevraagd 
naar wat volgens hen een christelijke school is. De rol die christelijke vieringen en 
rituelen voor leerkrachten blijken te hebben in relatie tot hun perceptie van een 
specifiek christelijke identiteit wordt vervolgens beschreven. De leerkrachten 
vertellen ook over de conflictueuze situatie van magie en hoofddoekjes op een 
'christelijke' school. Daarna is er aandacht voor de machtsprocessen en bijbehorende 
ingroup en outgroup-constructies\, zoals die kunnen worden gereconstrueerd uit de 
interviews. Het segregatie-discours, dat sterk naar voren kwam bij vragen over de 
schoolidentiteit, wordt tenslotte geanalyseerd op de mogelijke praktische 
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consequenties die het heeft voor leerlingen en leerkrachten (vanzelfsprekend voor 
zover dat op basis van interviews - en dus de waarneming van de leerkracht - kan). 
  
4.2.4.1. Ingroup stereotype van de christelijke school: meer respect, betere normen en waarden 
De christelijke school wordt door respondenten omschreven als een school waar 
respect heerst voor anderen, en waar rekening gehouden wordt met elkaar.  
 
Interview 6, ‘witte’ school, respondente ‘ongelovig’ 
I: Beschouwt u deze school als een christelijke school? 
R: Ja, jawel...ja 
I: En wat is volgens u een christelijke school? 
R: Ja, eh wij proberen, dat is een hele...we zijn best wel veel bezig met meer respect hebben voor 
elkaar. We zijn ook een wereldschool. We proberen respect voor alle...eh...andere culturen en geloven 
te hebben. Dat vieren we ook één dag per jaar.  
I: Hm 
R En er wordt uit Trefwoord gewerkt, wat ik zelf een hele prettige methode vind, dus dat is een beetje 
de leidraad door de school...en ook de manier waarop kinderen en collega's met elkaar omgaan...ja 
stoelt op christelijke waarden, denk ik 
I: En welke christelijke waarden zijn dat dan? 
R: Ja, rekening houden met elkaar, respect hebben voor elkaar...ja proberen samen, samen iets te doen. 
Klinkt allemaal wel een beetje, verheven of zo..nou ja (lacht) 

 
Terwijl respect hebben voor elkaar door deze leerkracht wordt beschreven als 
christelijk, is ze ook terughoudend, omdat ze het wel erg ‘verheven’ vindt klinken. 
Daarnaast valt het veelvuldig gebruik van het woord ‘wij’ op. In vragen waarin de 
christelijke identiteit ter sprake kwam, nam het gebruik van de woorden ‘wij’ en ‘zij’ 
toe. Dit zal in de volgende citaten ook blijken. 
De respondente uit het volgende citaat beschrijft de redenen die (islamitische) ouders 
hebben om deze school te kiezen. De bereikbaarheid van de school wordt als eerste 
genoemd. Vervolgens noemt ze het hebben van ‘waarden en normen’ als iets waarin 
de christelijke school zich onderscheidt van de openbare. De ‘normen en waarden’ 
van de christelijke school zouden overeenkomen met die van moslims. Tenslotte 
blijkt uit de laatste opmerking dat een islamitische school relatief slecht bereikbaar is, 
en dat deze optie dus minder aantrekkelijk is voor ouders. 
 
Interview 14, 'zwarte' school, respondente ‘gelovig’ 
I: Waarom kiezen ouders voor deze school, denk je? 
R: Het is in de buurt. En dat zie je ook wel, dat eh...vooral moslims...toch wel voor deze school kiezen, 
omdat die normen en waarden heel dicht bij hun eigen normen en waarden liggen. Want op een 
openbare school daar hebben ze, tussen aanhalingstekens, helemaal geen regels. En lief zijn voor 
elkaar, elkaar respecteren, dat zijn toch echt...ja dat is natuurlijk op een openbare school ook wel zo, 
en...maar eh, ja ze hebben toch, ja dan kiezen ze toch voor een christelijke school, ook omdat de 
Bijbelverhalen die we vertellen, die staan vaak ook wel in de koran.   
I: Ja, ja...en denk je dat ze daarin gelijk hebben, zeg maar...wat betreft dat idee...die 
moslimouders...vergeleken met een openbare school? 
R: Ja, dat denk ik wel. Ja en we hebben soms ook wel moslimouders die zeggen, tijdens het 
Bijbelverhaal, mag mijn kind dan even in een andere klas zitten? Dan zeggen we, ja maar horen jullie 
dan wel op deze school? Dan gebeurt het toch wel eens dat ze dan kiezen voor een islamitische school. 
I: Is die ook hier in de buurt? 
R: Nee, dan moeten ze met het busje. 
I: O ja. En een openbare school, is die hier in de buurt? 
R: Ja 
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Uit het citaat blijkt dat deze leerkracht aanvankelijk de openbare school beschrijft als 
een school met ‘helemaal geen regels’. Daarna zwakt ze deze stelling af: ‘elkaar 
respecteren is op een openbare school ook wel zo’. Ook andere respondenten kunnen 
op deze wijze het openbaar onderwijs eerst negatief beschrijven, en daarna de 
negatieve beschrijving nuanceren, afzwakken of ontkennen. Dit is een relatief vaak 
voorkomende manier van beschrijven van de openbare school ten opzichte van de 
christelijke school. Er is sprake van een zogenaamde negatieve outgroup 
stereotypering, die vervolgens als zodanig wordt herkend, en wordt afgezwakt. Het 
volgende citaat laat zien hoe een respondent de openbare school eerst negatief 
omschrijft, als school zonder orde en regelmaat: 
 
Interview 2, ‘witte’ school, respondent ‘gelovig’  
I: Heeft u het idee dat juist de christelijke identiteit van de school voor moslimouders een reden is om 
hun kinderen op die school te doen? 
R: Nou, je kunt het ook anders stellen. Ze kennen ook andere scholen, hier in (plaatsnaam) waarbij ze 
de sfeer en de identiteit kennen. Doorgaans hebben we ook, als het moslim ouders zijn, zijn het ook 
goed opgeleide ouders. Die meer weten, van scholen in Nederland, dus ook weten van ander scholen 
in (plaatsnaam) , daar ook langsgereden zijn, en mag ik het zo zeggen, gewoon zeggen: ik wil mijn 
kind niet op een openbare school hebben, want dat is een allegaartje... 
I: Ja 
R: Daar heerst geen orde, even heel chargerend gezegd. En doorgaans is het zo dat christelijke scholen, 
daar heerst nog eh, orde, en daar heerst nog, ja een stukje regelmaat. Goeie sfeer. 

 
Bij het beschrijven van een ‘christelijke school’ gebruikt dezelfde respondent 
vervolgens termen als ‘woord’ versus ‘praktijk’,  ‘waarden’, zonder expliciet te 
kunnen of willen benoemen wat hij daarmee bedoelt. Het concept christelijk is 
dermate vaag in deze omschrijving, dat de respondent in een cirkelredenering 
terechtkomt. Dit heeft ook te maken met zijn terughoudendheid om de morele 
superioriteit van de christelijke school te claimen. Juist in nederigheid en 
bescheidenheid toont zich de school christelijk. De aanvankelijk negatieve 
beschrijving van de openbare school wordt daarom in de loop van zijn antwoord 
genuanceerd. 
 
Interview 2, ‘witte’ school, respondent ‘gelovig’ 
I: Beschouwt u uw eigen school als een christelijke school? 
R: Ja 
I En wat is volgens u een christelijke school? 
R: Ha! (lacht)  
I: (Lacht) 
R: Nou in ieder geval, die heel algemeen gesteld toch een school die de waarden van het christelijk 
geloof probeert uit te dragen in woord en in praktijk. Waarbij, en dan in die volgorde, praktijk en 
woord samengaan. 
I: Ja 
R: Waarbij de praktische uitvoering zo moet zijn, dat degene die dat aanschouwt, verwonderd moet 
zijn, om achteraf te vragen van, wat is dat dan? 
I: Hm 
R: Het moet er niet bovenop liggen, om het zo maar eens te zeggen. We zijn er wel op aanspreekbaar, 
maar het moet er niet vanaf druipen, het christelijke gehalte. 
I: Hm-hm 
R: Dat zou ik te eng vinden. Het zou, voor mij moet het meer zijn, je mag er, ons erop aanspreken, de 
visie is er wel, maar de praktische uitviering moet zo zijn, dat je zegt nou hier zijn mensen en kinderen 
en ouders bezig in een stukje leefgemeenschap, die men dan ook nog christelijk noemt. 
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I: Ja, ja 
R: Omdat, dat zeg ik met name, omdat we moeten ons niet verheffen en ons beter voelen dan een 
openbare of een rooms-katholieke school 
I: Hm-hm. En als je dan, ja dat groepsgevoel benoemt, en u zegt dan van, we moeten ons niet beter 
willen voelen, maar waarin is een christelijk groepsgevoel anders dan bijvoorbeeld een openbare 
school? 
R: Eigenlijk weet ik dat niet he? 
I: Nee 
R: Eigenlijk weet ik dat dus niet omdat ik daar niet gewerkt heb. Kijk, het enige wat ik dan, ja het enige 
vind ik wel dat, als er wat gebeurt in een school, men wil je op je gedrag of op de inhoud van je 
woorden aanspreken, dan mogen ze weten dat de basis is de christelijke identiteit. Maar de praktische 
uitwerking daarvan moet gewoon zo menselijk zijn, dat ik eigenlijk zeg van, dat zou op een christelijke 
of openbare school ook zo moeten zijn, want daar moet je elkaar ook aanspreken op waarden en 
normen. Nou die normen kunnen even goed zijn, als christelijke waarden, alleen de meerwaarde van 
het christelijk geloof, is het christelijk geloof. 
I: Ja 
 

In de laatste opmerking is de leerkracht bij het beschrijven van ‘christelijk’ in een 
cirkelredenering terechtgekomen: ‘christelijk’ is ‘christelijk’. Het concept blijft vaag 
en ongrijpbaar, maar dat wordt door de respondent als positief ervaren, omdat het 
volgens hem leidt tot ‘verwondering’. Daarnaast wil hij geen morele superioriteit 
claimen. ‘Waarden en normen’ blijken ‘menselijk’ en dus ook op een openbare school 
aanwezig. 
Openstaan voor anderen wordt door enkele respondenten als kern van een 
christelijke school beschreven. De school stelt zich open voor niet-christenen en vindt 
juist daarin de christelijke identiteit. Een tegengestelde opvatting is ook aangetroffen. 
Onderstaande respondente bijvoorbeeld vindt juist dat het christendom minder 
voorop staat in haar school en dat er daarom ruimte voor anderen is. Er wordt niet 
helemaal duidelijk wat het ‘christendom’ dan is, dat meer of minder voorop kan 
staan. Hoewel elk kind van elke afkomst op de school gewenst is, wordt er wel in 
termen van 'wij' en 'zij' gesproken. 
 
Interview 12, 'zwarte' school, respondente ‘ongelovig’ 
I: Ja. En als het gaat om de culturele diversiteit, of de religieuze diversiteit? 
R: Ja. Je hebt natuurlijk christelijke scholen waar het christendom heel erg voorop staat. Bij ons is dat 
toch wel wat minder denk ik, wij hebben ook heel veel ruimte voor andere zaken. En we willen 
eigenlijk elk kind, wat voor afkomst geloof dan ook, willen we gewoon op onze school hebben. En elke 
afkomst respecteren wij en verwachten dan ook dat zij het christendom zeg maar respecteren. Dus we 
besteden ook heel veel aandacht aan andere culturen, aan andere religie. Wij zijn daar wel heel open 
in. 
 

In dit citaat volgen termen uit verschillende discoursen elkaar in snel tempo op. Er is 
sprake van wederzijds respect, maar ook van diversiteit als waardevol: er wordt 
aandacht besteed aan andere culturen en religies. In het gebruik van ‘wij’ en ‘zij’ lijkt 
er sprake te zijn van een dubbele tweedeling. 'Wij' kan zowel duiden op 'de 
christenen' als 'de leden van het schoolteam', terwijl 'zij' zowel verwijst naar 'niet-
christenen' als 'ouders', in de zin ‘wij respecteren elke afkomst en verwachten dan 
ook dat zij het christendom zeg maar respecteren’.  
Een andere 'ongelovige' respondente vindt echter openheid voor diversiteit een 
wezenlijk christelijke waarde. Ze vindt het ‘onchristelijk’ als het bestuur van een 
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christelijke school geen moslim als directeur wil hebben. Volgens haarzelf neemt ze 
met dit standpunt wel een uitzonderingspositie in. 
 
 
Interview 13, ‘ zwarte’ school, respondente ‘ongelovig’ (agnost) 
I: En ouders in de ouderraad, zouden dat ook christenen moeten zijn? 
R: Dat zou ook een afspiegeling moeten zijn.. En nu is dat niet zo. 
I: Nu is dat niet zo, zijn er speciale regels waaraan ouders moeten voldoen? 
R: Nee, we zijn al blij dat we een ouderraad hebben. 
I: En het bestuur? 
R: Ja, dat zou ook een afspiegeling moeten zijn. Ik denk even aan die school in [plaatsnaam], die 
eh...een , moslim als directeur kreeg, waar het bestuur over viel. Ja ik vind dat dus heel onchristelijk. 
(lacht) Ik merk dat bij dit soort discussies telkens, dan ga ik buiten de gebaande paden, buiten de 
hokjes staan, dan denk ik, dat kan best, daar kan je ook staan... 
I: Ja 
R.. Zo gaat de discussie, zo loopt de discussie helemaal niet. Dus ik sta daar dan wel, maar... 
I: Niemand merkt het op? 
R: Nee (lacht), er gebeurt verder niks. 
I: (lacht) Nee. 
R: Maar ik vind het jammer. 

 
Uit bovenstaande citaten blijkt dat ‘christelijk’ een ongrijpbaar begrip is, als het om 
waarden en normen gaat. Welke waarden en normen precies christelijk zijn, en of 
deze exclusief voor christenen gelden, wordt door het spreken van de leerkrachten 
niet duidelijk. Als het gaat om de praktische uitvoering van christelijke identiteit van 
de school, zijn de respondenten veel meer concreet. Dit blijkt in het volgende deel.  
 
4.2.4.2. Christelijke rituelen als kern van de schoolidentiteit 
Volgens de respondenten is een christelijke school een school waar christelijke 
feesten worden gevierd, waar uit de bijbel wordt gelezen, en (soms) waar wordt 
gebeden. Deze drie kenmerken werden het meest genoemd. Ook andersom kwam 
het voor: als bijvoorbeeld gevraagd werd naar waarom er op school Kerst gevierd 
werd, was het antwoord: ‘omdat het een christelijke school is’. Een inhoudelijke 
reden, waarbij werd uitgelegd waarom het belangrijk is om Kerst te vieren, en waar 
Kerstfeest voor staat, kwam in de antwoorden niet voor. In het volgende citaat kiest 
de leerkracht niet voor bidden, maar vooral het vieren van feesten is voor hem van 
belang voor de christelijke school. Het ‘wij’ van de respondent lijkt in zijn betoog niet 
naar de school in het algemeen, maar naar de individuele leerkrachten te verwijzen. 
 
Interview 8, ‘witte’ school, respondent ‘ongelovig’ 
I: En wat is dan volgens jou een christelijke school? 
R: Nou, een school die dus echt, de christelijke feesten viert, 's ochtends, wij mogen dan kiezen of we 
bidden of zingen of een gesprek doen, nou ik kies dan voor het gesprek doen, omdat dat...neutraal is. 
Ja en dat je ook, die beleving van die feesten samen viert. Dat vind ik eigenlijk wel, op nummer één 
plek van de christelijke school dat je samen de christelijke feesten viert. Pasen en Kerst, en ja dat vind 
ik wel het belangrijkste van de christelijke school. 

 
Een eerste belangrijk kenmerk dat de school christelijk maakt volgens respondenten 
is het ritueel van de viering van Kerst en Pasen. Volgens alle respondenten is het 
vieren van Kerst en Pasen op hun school verplicht voor de leerlingen, omdat het een 
christelijke school is. 
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Voor de volgende respondente is het erg belangrijk dat alle kinderen het Kerstfeest 
meevieren. Het raakt haar persoonlijk wanneer kinderen niet willen deelnemen. Zij 
vertelt over de moeite die het kan kosten om je te verplaatsen in een ander. Wanneer 
een kind haar komt vertellen dat ze niet mee wil doen met de viering, voelt ze een 
grote woede in zich opkomen. Het is duidelijk dat de aanslag van 11 september, op 
dat moment enkele maanden geleden, nog vers in het geheugen van respondente 
ligt, en dat deze gebeurtenis haar perceptie kleurt.   
 
Interview 3, ‘gemengde’ school, respondente ‘gelovig’ 
R: Ik vind de grootste waarde eigenlijk, het respect voor elkaar en de openheid waarmee je ander 
tegemoet treedt, en proberen niet vooroordelend te zijn, maar niets menselijks is ons vreemd, dat vind 
ik wel. Daar bedoel ik mee, ook wij hebben soms moeite met, niet kinderen,  maar wel met ouders van 
een biculturele achtergrond. Omdat je soms niet begrijpt dat dingen zo moeten, of zo werken. Dan 
kom je soms op een punt dat je zegt, hè, dit is voor ons een waarheid, maar zij hebben daar een andere 
waarheid. Hoe ga je daar nou mee om?  
I: Ja, kunt u daar een voorbeeld van geven? 
R: Heel sterk, een heel sterk voorbeeld was na 11 september. 
I:Hm 
R: Eh, toen kwam er een kind bij me, en ze kwam wat trots bij mijn bureau staan, en ze zegt: moet ik 
naar de Kerstviering?  Ik zeg, nou Kerstviering maakt deel uit van de school, het is een viering voor 
ons allemaal, enne, dus ja. ‘Ja maar ik heb een ander geloof’. Ik snapte waar het vandaan kwam, maar 
ik voelde in mijn tenen de woede in me opkomen, dat was echt.  
I: Ja 
R: En tegelijk, maar ik dacht, ik heb wel met een kind te maken. Dus toen heb ik gezegd, ja nou ja, we 
hebben allemaal een ander geloof, maar toch maakt de Kerstviering deel uit van het schoolgebeuren, 
dus dan is het gewoon heel prettig als iedereen daar bij is. Ze zijn niet gekomen, maar nou heb ik er 
ook geen heet hangijzer van gemaakt, want ik heb dat wel gewoon heel duidelijk tegen haar gezegd, 
en ook in een brief naar ouders,  van goh, het is toch de bedoeling dat iedereen, hè, het werd toen 's 
avonds gevierd. 
En dan denk ik ja, als kinderen tegen mij zeggen van ik was naar mijn tante of oom, dan  geloof ik dat, 
of moet ik het geloven. Het is niet aan mij om daar iets tegenover te stellen...dan denk ik goh, als het 
anders is geweest, of ze draaien er omheen, dan denk ik, dat voelen mensen zelf ook wel aan...ten 
minste dat hoop ik dan, het is beter dan  om (onverstaanbaar)..dan zeg ik wat jammer, dat je er niet was. 
 

De leerkracht geeft in dit citaat aan dat het belangrijk is dat iedereen bij het Kerstfeest 
is, omdat het deel uitmaakt van het schoolgebeuren. ‘Het is een viering voor ons 
allemaal’. Toch heeft ze er ook ‘geen heet hangijzer’ van gemaakt. Ze heeft, in haar 
functie als schooldirecteur, een brief naar de ouders geschreven, maar toen het kind 
en haar ouders niet kwamen, is er verder geen actie ondernomen behalve dat ze 
nogmaals heeft gezegd dat ze het jammer vond. 
Het is opvallend om te zien hoe dezelfde respondente reageert op het wegblijven van 
een ander kind bij het sinterklaasfeest. Ook dat is immers een gezamenlijk feest van 
de school. Het citaat staat in een gedeelte waarin ze vertelt over ruimte maken voor 
verschil, en de grenzen die daar aan zitten. Het betreft een kind van Jehova’s 
Getuigen, dat op religieuze (christelijke) gronden weigert aan de sinterklaasviering 
deel te nemen. 
 
Interview 3, ‘gemengde’ school, respondente ‘gelovig’ 
R: Maar tegelijkertijd respecteer je wel dat zo'n kind niet zijn verjaardag viert. Of met sinterklaas, nou 
goed, dan mag van mij zo'n kind thuis blijven, want dat is... Ja weet je, zeker in de bovenbouw, met 
surprises en zo, moet je een kind dan daartoe dwingen? ja, ik vind dan... zoek je een beetje naar de 
balans, die ene dag op al die andere dagen, er zijn zoveel dagen in het schooljaar, dan denk ik nou, 
daar ga ik niet moeilijk over doen... 
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en je brengt een kind ook niet in een positie, waar die loyaliteit...maar er zijn wel  grenzen aan 
natuurlijk. Het is niet zo dat ouders dan zeggen van, ik hou mijn kind thuis. Nou dan vind ik eerst 
van, kom even praten, en dan kunnen we daarna heus wel weer door één deur. Maar het is niet zo van 
eh, ik vind dit als ouder dus dat gebeurt, dat doe ik andersom ook niet... 

 
Hier zegt respondente over een kind dat wil wegblijven tijdens de viering van 
sinterklaas: ‘Er zijn zoveel dagen in het schooljaar, dan denk ik, nou daar ga ik niet 
moeilijk over doen’. Ze wordt niet woedend, ze schrijft geen brief aan de ouders, en 
ze zegt niet dat ze het jammer vindt. Kennelijk heeft het samen vieren van Kerst voor 
deze respondente een andere betekenis dan het samen vieren van sinterklaas, hoewel 
ze beide feesten omschrijft als een gezamenlijke schoolactiviteit. 
Uit de interviews blijkt dat scholen over het algemeen pragmatisch omgaan met 
kinderen die geen Kerst willen vieren. Er wordt meestal enige druk uitgeoefend om 
kinderen te laten meedoen, als ouders bezwaar maken, maar tot uitsluiting of vertrek 
van de school komt het meestal niet, ook niet als ouders blijven weigeren. De meeste 
kinderen doen echter probleemloos mee. Het is een algemeen patroon dat Kerst 
vieren als een sociale verplichting wordt gezien en dat leerkrachten dit als een 
vanzelfsprekendheid ervaren, hoewel er in de meeste gevallen weinig kinderen op 
school zijn die thuis christelijk worden opgevoed.  
In het volgende citaat organiseert de school een Kerstviering in de kerk. In het citaat 
wordt begonnen met een algemene opmerking over respect. Als de anekdote begint 
wordt meer duidelijk hoe de directeur van de school samen met een imam tot een 
compromis probeert te komen over de verplichte deelname aan de Kerstviering in de 
kerk. In dit citaat komen tegengestelde belangen van gemeenschappen aan de orde, 
hetgeen blijkt uit het gebruik van 'wij' en 'zij'. ‘Wij hadden Kerstfeest op school’ 
verwijst naar een gezamenlijke viering van een sociale gemeenschap, die op school 
plaatsvindt. ‘De school’ is hier niet de gemeenschap zelf, maar het lijkt de 
aanvankelijk de locatie van de viering te zijn.  De viering ‘op school’ blijkt vervolgens 
‘in de kerk’ plaats te vinden. Het is overigens onduidelijk of de school de kerk heeft 
afgehuurd voor de opvoering van het Kerstspel, of dat het Kerstspel deel uitmaakt 
van een kerkdienst. 
In de ‘oplossing’ die de imam heeft voorgesteld leveren de gewetensbezwaarde 
ouders hun kinderen af en verlaten zij direct het gebouw, de kinderen voeren hun 
stukje op, maar hun ouders zien het niet. Afhankelijk van de sociale gemeenschap 
die respondente in gedachten heeft, is het een goede of een slechte oplossing. Als ‘de 
school’ (team en kinderen) de viering heeft, is deze oplossing geslaagd, maar als de 
viering zou moeten plaatsvinden samen met de ouders, dan is het mislukt. Zij zegt 
‘dit vonden wij een hele mooie oplossing, alleen jammer dat de ouders niets van hun 
kind zien’. De oplossing is dus deels geslaagd, en deels mislukt. Het volgende jaar 
wordt Kerstfeest niet meer in een kerk gevierd. Het was een kwestie van 
‘uitproberen’. 
 
Interview 15, ‘zwarte’ school, respondente ‘gelovig’ 
I: Hoe gaat u om met de diversiteit aan kinderen in de groep? 
R: Eh...nou respect staat bij ons bovenaan, zeg, maar ...wederzijds is dat...naar de leerlingen toe, en ook 
van de leerlingen naar de leerkrachten toe 
I: Ja 
R: E verder , ja, het is voor ons eigenlijk heel gewoon, ik moet er echt over nadenken, van.. 
I: J, ja 
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R: Wat is dan het verschil. Nou met feestdagen geven we wel eens een vrije dag of zo, bijvoorbeeld  als 
het Suikerfeest is. Ze moeten, dus we vragen dan wel even of de ouders dan toestemming vragen bij 
de directie, want zo hoort het officieel. Dan krijgen ze wel vrij voor, bepaalde feestdagen. 
We hadden vorig jaar bijvoorbeeld Kerstfeest op school, en de directeur die we nu hebben die is er nog 
niet zo heel lang, en die had het idee om Kerstfeest met de kleuters, dus met onze groepen, in de kerk 
te vieren. Vlakbij onze school staat een kerk. En toen was er wel, onder de ouders, heel sterk het 
gevoel van, ja wij gaan, mijn kind komt niet in een kerk, dat mag niet. Toen heeft onze directeur, toen 
ben ik daarmee naar de directeur gegaan, van joh, straks hebben we een heel fijn Kerstfeest, maar dan 
heb ik maar vijf kindjes van mijn klas die meedoen in het Kerstspel. Dat kan niet, het is een klasse-
activiteit. 
Hij heeft toen contact gezocht met een imam, dat was van de Turkse moskee, want het waren de 
Turkse ouders die daar mee zaten, en hij heeft een uitspraak gedaan dat de kinderen wel naar de kerk 
konden, maar het advies aan de ouders te geven, om de kinderen dan in de hal van de kerk te 
droppen, en aan de juf te geven, dus dat de ouders dan wel weer het gebouw uitgingen. Dat vonden 
wij een hele mooie oplossing, alleen jammer dat de ouders dan niks van hun kind zien. 
I: Dus die zijn niet komen kijken naar die opvoering 
R: Nee. Dus dat was eigenlijk ook maar eenmalig. Die dingen, dat moet je gewoon uitproberen. 
I: Dus er is nu besloten om het niet meer in de kerk te doen. 
R: ja, klopt. Ja en vaak is het natuurlijk, dat merk ik wel...ouders ook naar elkaar kijken hè, ga jij, laat jij 
jouw kind gaan? En als jij het doet, dan ga ik daar met mijn man over hebben...en als jij zegt van, nee 
ik laat mijn kind niet naar het Kerstfeest gaan, dan doe ik het ook niet, anders word ik er op 
aangekeken. Dus toen had ik ook zoiets van, hè, dat was ook nieuw voor mij, dat zoiets zich voordeed. 

 
In het bovenstaand citaat, waarin 'wij' en 'zij' wederom verwijzen naar groepen met 
tegengestelde belangen, valt ook op dat de kinderen beurtelings als lid van de ene, 
en dan weer van de andere groep worden omschreven. Wanneer de respondente het 
heeft over ‘De directeur die wij hadden’ en ‘onze’ groepen, gaat het over de 
leerkrachten. Hier tekent zich een dilemma: van wie zijn de kinderen? Respondente 
betreurde dat ze maar vijf kindjes van ‘haar’ klas had die meededen. Tegelijkertijd 
beschrijft de respondente ook het ‘wij’ dat de ouders voelen en dat zij ‘mijn’ kind niet 
in een kerk willen. 
 
De moeite die in dit verhaal wordt gedaan om islamitische ouders en hun kinderen 
in de kerk te krijgen door middel van gesprekken met een imam, contrasteert met het 
verhaal, eerder in dit hoofdstuk, van een leerkracht die vertelde dat christelijke 
ouders die hun kind niet in een moskee wilden hebben, daarin ‘gerespecteerd’ 
werden (Paragraaf 4.2.1.1, 'Respect'). Ook daar was er immers sprake van ouders die 
om religieuze redenen hun kind niet in het godshuis van een ander geloof wilden 
hebben. De respondente uit dit citaat begint ook haar verhaal met het ‘respect’ dat er 
is, en dat dit respect wederzijds moet zijn, maar dit respect leidt hier niet tot ruimte 
geven aan ouders om hun kinderen geen kerk te laten betreden. Het feit dat het in 
het voorbeeld van de islamitische ouders bovendien om de meerderheid van de 
kinderen gaat, geeft aan dat scholen aan het woord ‘christelijk’ en hoe dit concept 
moet worden uitgewerkt, vergaande consequenties verbinden in hun omgang met 
diversiteit.  
 
Een tweede belangrijk kenmerk van de christelijke school is, volgens respondenten, 
dat er gebeden wordt. Dat kan discussies en dilemma’s opleveren. In een eerdere 
paragraaf werd al beschreven dat ‘ongelovige’ leerkrachten moeite hebben met 
bidden voor de klas, en dit soms achterwege laten. Een andere situatie die werd 
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genoemd is dat kinderen van hun (islamitische) ouders niet mogen of willen 
meebidden.  
Een respondente beschrijft verschillende motieven die zij heeft om kinderen toch te 
laten meedoen met het gebed, waarin uiteindelijk ook de identiteit van de school een 
rol speelt. In het eerste deel van het citaat wordt het dilemma geschetst: 
 
Interview 1, 'witte' school, respondente ‘gelovig’ 
(…) want zij zei op een gegeven moment tegen mij:  ‘Ja ik hoef niet mee te bidden...:’ Ik zeg: ‘waarom 
niet dan?’ ‘Ja, dat hoeven wij niet’. 
Ik zeg, ‘hier in de klas wel!  
I: Ja, ja 
R: Ik zeg, ‘Doe je gewoon je handen samen en je ogen dicht net als wij...’ En toen deed ze dat dus.  
I: Ja, ja... 

 
Vervolgens geeft de leerkracht aan dat zij dit zelf besloten heeft, en dat er niet vanuit 
de school een vast beleid ligt over hoe met zulke gevallen moet worden omgegaan. 
Een collega zou het misschien anders kunnen doen, dat weet ze niet zeker. De eigen 
overtuiging wordt hier als doorslaggevend genoemd voor het omgaan met bidden in 
de klas. 
 
(vervolg interview 1) 
R: Maar dat was even, denk ik, proberen, van hoe ik daarop reageerde. Ik weet dus van haar broer 
twee klassen hoger, dat die dat dus niet... wil, of niet doet, of dat de leerkracht dat niet nodig vindt 
dat...Ja daar blijf ik dan even af, want dat soort dingen zijn niet geregeld bij ons, dat doet iedereen doet 
dat zo'n beetje naar zijn eigen overtuiging...nou en ik doe dan  gewoon, wij bidden en danken in de 
klas, dus jij doet mee... 

 
Vervolgens beschrijft ze dat het haar ook niet uitmaakt of het kind wel ‘echt’ bidt of 
niet, het gaat erom dat het kind meedoet met het ritueel van het bidden.  
 
(vervolg interview 1) 
En als  dan zo'n kind zou zeggen: ‘Maar dan denk ik niet aan God’, dan zeg ik, dat is jouw zaak! He, 
dat is wat anders... He, je kunt dat gewoon...meemaken natuurlijk… 

 
Het citaat eindigt met een verwijzing naar de identiteit van de school, die door 
ouders ‘gerespecteerd’ moet worden. Dit respecteren door de ouders moet zich uiten 
in het actief deelnemen aan de religieuze schoolrituelen, zoals in de klas bidden. Dit 
in tegenstelling tot haar eerdere uitspraak dat iedere leerkracht het gebed naar eigen 
overtuiging doet, en dat ‘dat soort dingen’ niet zijn geregeld op de school.  
 
(vervolg interview 1) 
Maar dat moeten ouders ook onderschrijven, bij ons...Ja, niet dat ze dat ook geloven, maar wel dat ze 
dat respecteren. Dat is ook logisch. Anders kun je je kind niet naar zo'n school sturen... 

 
Een respondente op een andere school bevestigt het gegeven dat de eigen 
geloofsovertuiging van de leerkracht in sterke mate bepaalt of er wel of niet wordt 
gebeden. Toch wordt bidden in de klas wel als een vanzelfsprekendheid gezien. Ook 
leerlingen kunnen vinden dat er ‘meer’ met de christelijke identiteit gedaan moet 
worden. 
 



 166 

 
 
Interview 6, ‘witte’ school, respondente ‘ongelovig’ 
I: Ja 
R: En dan weer dat ene meisje, die zei ook eens een keer, ja ik vind eigenlijk dat je te weinig vertelt, 
onze juf is eigenlijk...dat is niet goed hoor, op een christelijke school, je moet eigenlijk meer 
vertellen...dat had ze een keer geschreven, wat vind je van je leerkracht, nou dat was haar opmerking.  
I: Oh, dat was haar opmerking... 
R: Ja 
I Wat vond u daarvan dat ze dat had geschreven? 
R: Ja, dat vond ik wel grappig...ja..ik vertel niet veel...ze heeft wel gelijk, maar ja, we hebben methode, 
ik weet niet of je dat wat zegt, methode Trefwoord? 
I: Ja... 
R: En die vind ik wel heel leuk hoor, dan hebben we één keer in de veertien dagen een weekopening, 
en dan vertel ik altijd in ieder geval één, soms twee Bijbelverhalen daaruit...maar verder kom ik ook 
niet aan toe...en ik bid ook nooit in de klas, omdat ik dat ook heel moeilijk vind, want ja, het zegt me 
helemaal niks...dus ik denk wat ze hier krijgen is ,eh...nou het minimum voor een basis- voor een 
christelijke basisschool...in deze klas dan.. 
I: Ja is dat in andere klassen anders? 
R: Ja ik heb wel collega's die ook wat eh, wat ‘geloviger zijn, en bijvoorbeeld (noemt naam) die wil ook 
wel met jou een interview doen, die is ook kerkelijk meelevend, dus daar zul je een ander verhaal 
horen, maar dat kan wel hier op school.  

 
Uit dit citaat blijkt dat leerkrachten onderling verschillen in wat ze precies doen met 
bidden of de godsdienstles. De reden om niet te bidden haalt deze respondente uit 
haar eigen levensovertuiging: ‘het zegt haar helemaal niks’. Volgens haar is wat zij 
doet het ‘minimum’ voor een christelijke basisschool, maar bij andere leerkrachten 
gaat het anders.  
Ook hier blijkt weer de persoonlijke invulling van de leerkracht van christelijke 
identiteit van de school.   
 
Een derde belangrijk aspect waaruit volgens respondenten de christelijke identiteit 
van een school blijkt, of zou moeten blijken, is het vertellen van verhalen uit de 
Bijbel. In het eerder beschreven deel over pedagogische doelstellingen (paragraaf 2 
van dit hoofdstuk) kwam al de pedagogiek en didactiek van godsdienstles aan de 
orde. Leerkrachten blijken zeer verschillend in hun benadering van de lessen 
godsdienst, en ook in het vertellen van Bijbelverhalen, zoals al uit de eerdere 
paragraaf bleek. Bijbelverhalen kunnen bijvoorbeeld een rol spelen bij het 
ontwikkelen van wederzijds begrip, en zij dragen zo bij aan het omgaan met 
diversiteit in de klas. Bij het lezen van Bijbelverhalen wordt er dus soms wel een 
pedagogisch doel genoemd, in tegenstelling tot het vieren van feesten, dat slechts 
wordt benoemd als sociale verplichting die hoort bij de christelijke school. 
Het lezen van Bijbelverhalen en het bespreken van de bijbel in de klas, kan naast een 
bindende functie, ook een scheurend effect hebben. Uit eerdere citaten blijkt al dat 
sommige kinderen van orthodoxe moslim-origine geen Bijbelverhalen willen lezen. 
Eén anekdote maakt duidelijk dat de bijbel voor enkele van deze kinderen zo 
controversieel is, dat ze in de problemen komen zodra de school ze een bijbel cadeau 
doet. De leerkracht werkt op een school waar kinderen niet verplicht mee hoeven 
doen met Kerstviering of bidden, maar waar wel een bijbel als eindcadeau wordt 
meegegeven. In dit citaat vertelt ze wat er is gebeurd: 
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Interview 13, 'zwarte' school, respondente ‘ongelovig’ 
R: En wat ik wel een keer heb meegemaakt, toen had ik ook groep acht, aan het einde van groep acht 
krijgen kinderen een jeugd-Bijbel, daar hebben ze in de klas ook wel uit gelezen. Dat vinden ze in de 
klas ook erg leuk om uit te lezen, en in de klas hadden we met die kinderen ook helemaal geen 
probleem ermee, maar in de klas bleek de dag na de uitreiking, dat er in de container naast de school 
een in stukjes gescheurde bijbel was gevonden. Nou toen stond echt de hele school op z'n kop, ik was 
ook zelf heel geschokt. Want, dat doe je niet, met een gewoon boek al niet, laat staan met een bijbel. 
Nou toen heeft mijn collega, met wie ik toen de groep deed, op een hele goeie manier dat ter sprake 
gebracht, op een manier dat die kinderen zich vrij voelden, want het bleek in totaal om vier kinderen 
te gaan...om te zeggen waarom ze de bijbel niet mee naar huis ...want dat was het, mee naar huis 
wilden nemen. Want dat mocht het huis niet in. Dus die waren echt verscheurd, van, thuis mag dit 
niet en op school krijg ik het cadeau , en dat kan ik niet weigeren. 
I: Maar de keuze om het dan ook nog te verscheuren en het.... 
R: Nou ja, één had hem verscheurd hier, een ander had hem ergens helemaal weggepropt, een ander 
zei van, ik heb hem bij de tramhalte in de prullenbak gestopt...het ding moest weg! Ergens tussen hier 
en thuis. 
Nou ja, toen hebben we besloten, dan geven we de kinderen de keuze, wil je een bijbel, of wil je een 
ander boek? En dat andere boek is er dus nu, helaas staat daar niks over de hindoe-cultuur in, en over 
dat geloof, maar wel over christendom, Jodendom en islam. 
I: Wat is dat voor boek? 
R: ‘Een ander verhaal’, heet het, geloof ik. 
I:  Oké...en zijn er veel kinderen die voor die optie kiezen? 
R: Heel weinig (lacht). Grappig is dat! 

 
De respondente wil duidelijk maken dat de kinderen door dit geschenk in een 
moreel dilemma terecht zijn gekomen. Ze kunnen het cadeau van de school niet 
weigeren, maar ze kunnen de bijbel ook niet mee naar huis meenemen. ‘Het ding 
moest weg! Ergens tussen hier en thuis’. 
De kinderen zijn zich, volgens respondente, bewust van de tegenstrijdige betekenis 
die de bijbel heeft in hun twee sociale contexten: wat voor de school een waardevol 
cadeau en een heilig boek is, is voor hun ouders juist aanstootgevend. De 
respondente blijkt zich meer verbonden te voelen met de zienswijze van de school: 
verscheuren doe je niet met boeken, ‘laat staan met een bijbel’. 
Toen is er besloten (respondente heeft het over ‘we’) om kinderen dan de keuze te 
geven. Het boek dat kinderen als alternatief kunnen kiezen blijft echter nog steeds 
religieus van aard en het heeft nog steeds ook christelijke verhalen. Het is de vraag of 
de moslimouders van zeer orthodoxe origine, die moeite hadden met de Bijbel, dit 
geschenk voor hun kind wel zouden accepteren.  
De christelijke identiteit uit zich volgens respondenten niet zozeer in wie er de school 
bezoekt of wie er lesgeeft, maar vooral in wat er gebeurt en wat er niet gebeurt. Na 
beschreven te hebben wat er op de ‘christelijke’ school moet gebeuren, in rituelen en 
vieringen, volgt nu een deel waarin aandacht is voor wat er volgens respondenten op 
christelijke scholen niet moet gebeuren. 
 
4.2.4.3. Grenzen stellen aan het ‘niet-christelijke’ en omgang met diversiteit 
Christelijke identiteit van de school wordt in de interviews niet alleen gedefinieerd 
aan de hand van rituelen en praktijken die worden uitgevoerd, maar ook aan zaken 
die de school niet in komen omdat ze ‘niet-christelijk’ zouden zijn.  
Het niet-vieren van carnaval werd door één respondent gezien als uiting van de 
protestants-christelijke schoolidentiteit. Twee andere respondenten merkten op dat 
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ze geen mandala’s (van oorsprong boeddhistische cirkelpatronen) mochten inkleuren 
met de kinderen in de klas, omdat deze ‘niet-christelijk’ zouden zijn. 
In vier van de zestien geanalyseerde interviews werd een verwijzing gemaakt naar 
het thema van de Kinderboekenweek van 2005, ‘magie’. Tegen dit thema is 
geprotesteerd door de evangelische organisatie ‘Bijbel en Onderwijs’ die een 
alternatief thema voorstelde: ‘Wonderen’. Op enkele scholen is dit alternatieve thema 
gebruikt, op andere scholen werd het ‘magie’-thema, om geen aanstoot te geven, in 
afgezwakte vorm uitgewerkt.    
Een ander voorbeeld van het weren van het niet-christelijke is het op school 
verbieden van  boeken waar magie of tovenaars in voorkomen, zoals boeken van 
Paul van Loon of de Harry Potter cyclus. Dit gebeurde doorgaans naar aanleiding 
van klachten of op verzoek van ouders. Een dergelijk beroep van ouders op de 
christelijke identiteit lijkt meer effect te hebben op het beleid, dan een algemene 
oproep om ‘ruimte voor verschil’, omdat ook het schoolbestuur het met de eis eens 
kan zijn.  
De eerder beschreven kinderen die geen bijbel wensten te ontvangen omdat ze die 
thuis niet mochten afgeven, hadden een dilemma. Het boek dat hun ouders 
gevaarlijk vonden, werd door het team van de school juist als heilig beschouwd. 
Ouders die zich tegen de Harry Potter cyclus keren, ontmoeten daarentegen soms 
bijval vanuit het team. De meer liberale leerkrachten maakt het niet zoveel uit of 
‘magie’ een probleem is of niet, ze willen zich wel aanpassen als de school daarom 
vraagt. De boeken over Harry Potter zijn volgens sommigen gevaarlijk, maar voor 
niemand heilig, dus tot een echt conflict of dilemma leidt een dergelijk verbod niet. 
 
Interview 11, ‘gemengde’ school, respondente ‘gelovig’ 
I: En dat die Harry Potter affaire, zeg maar, of hoe dat toen is gegaan? 
R: Ja dat is geen conflict geweest... het was heel simpel, het bestuur zegt, we doen dat thema niet. Ja 
dan kan je hoog of laag springen, maar het gebeurt gewoon niet.  
I: Nee. En waren er collega's die daar moeite mee hadden?  
R: Nou, moeite, moeite , wat is moeite...je hebt zoiets van, nou het is kinderboeken week, hebben we 
niet dat thema? Okee, dan hebben we die. Het gaat erom dat je iets leuks van maakt met de kinderen. 
Om dan te gaan zeuren over het thema, dat zijn van die futiliteiten waar ik niet bij stil wil staan. Kost 
alleen maar energie die je ook in nuttige dingen kan stoppen. 

 
De vaststelling dat de eisen om de boeken van Potter en de boekenweek met thema 
Magie te verbieden, afkomstig zijn van maar een heel klein deel van de ouders, 
maakt het voor deze ‘ongelovige’ respondente uit het volgende citaat echter wel 
‘moeilijk’ dat er gehoor aan wordt gegeven.  
 
 
 
Interview 12, 'zwarte' school, respondente ‘ongelovig’ 
R: Maar het enige waar ik wel moeite mee heb, we hebben ook wel eens kinderen die bijvoorbeeld 
evangelisch zijn, op school, of op school gehad, en die ouders die willen dan allerlei dingen gaan 
opleggen. Bijvoorbeeld Harry Potter mag niet gelezen worden, die films mogen niet gezien worden, of 
ik had een keer een sprookjesproject...en daar heb ik wel moeite mee. Want dan, denk ik, beperk je 
toch weer een heel groot deel van de school weer in de vrijheid. Dat vind ik moeilijk, daar kan ik niet 
zo goed mee omgaan. 
I: En is daar op de school ook overleg over? 
R: Jawel, jawel, we praten daar natuurlijk als collega’s ook wel over.Ja en dan wordt, eigenlijk eh... met 
de Kinderboekenweek was dat weer aan de orde, Harry Potter, of dat wel of niet, ja één vader had 
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daar grote moeite mee. Je  hebt wel zoiets van, je moet niet eh, ja, je kan die mensen niet helemaal 
tegemoet treden, want dat zou betekenen dat zij, en dat is maar een heel klein percentage van de 
ouders hun wil opleggen, maar je moet er ook wel voor open staan...en dat vind ik soms wel heel 
moeilijk, om daarvoor open te staan. 
I: En wat, hoe wordt er dan een oplossing gezocht? 
R: Ja nou dat je niet eh, dat je niet te extreem bezig gaat, dat je niet echt allerlei, in dat geval waren het 
griezelverhalen, en zo, gaat vertellen. Dat je daar een beetje voorzichtig mee bent. Dus er wordt een 
soort compromis gesloten. Je komt er niet helemaal in tegemoet, maar je houdt er wel rekening mee. 

 
Het weren van bepaalde boeken die ‘niet-christelijk’ zouden zijn wordt kortom 
vanuit de christelijke identiteit van de school beargumenteerd, en leerkrachten 
proberen daar rekening mee te houden. Ook het weren van de hoofddoek als ‘niet-
christelijk’ kwam in de interviews veelvuldig voor. 
Met betrekking tot het verbieden van hoofddoeken hebben bijzondere scholen 
andere rechten dan openbare scholen. Openbare scholen mogen het dragen van 
hoofddoeken door leerlingen of leerkrachten niet verbieden (zie ook Hoofdstuk 2, 
paragraaf 2.2.1.2, onder 'juridische aspecten'). Als een christelijke school kan 
aantonen dat de eigen levensbeschouwelijke identiteit consequent wordt toegepast in 
feesten en vieringen, kan een christelijke school wel het dragen van hoofddoeken 
verbieden. In het volgende citaat worden enerzijds de ouders en anderzijds ‘wij, als 
school’ tegenover elkaar geplaatst. 
 
Interview 15, ‘zwarte’ school, respondente ‘gelovig’  
I: Hoeveel ruimte moet deze school bieden aan andere opvattingen over levensbeschouwing? 
R: Eh...onze eigen school zeg maar? Ouders en kinderen krijgen alle ruimte, zolang die maar blijft 
passen onder onze paraplu. 
I: Ja, ja. 
R: En alles wat daarbuiten valt (lacht)... 
I: Zijn er dingen die erbuiten vallen? 
R: Het dragen van hoofddoekjes. Erg actueel op dit moment.  
(3 seconden). Wij hebben dus een standpunt daarover ingenomen. Ouders vinden dat meisjes wel een 
hoofddoekje op moeten, en wij als school vinden van niet. 
I: En dat is nu heel actueel, zei u. Dus dat is nog niet helemaal..opgelost... 
R: daar is een, twee jaar geleden ook eens een keer een opleving geweest, daarvan, één ouder begint 
daarover en dan is het toch een soort olievlekje... 
Toen zijn er afspraken gemaakt, van in de klas is het niet nodig om een hoofddoekje te dragen, want 
dat is een veilige plek, en bij het buiten spelen mag het dan wel, want dan zien mensen...die door het 
hek gluren of zo (lacht) 
I: En gaat het om meisjes van een bepaalde leeftijd? 
R: Ja met name in de bovenbouw. 
I: En hoe heeft u het gevoel dat de ouders daarop reageren, op het standpunt van de school? 
R: Het wordt wel geaccepteerd. 
 

Het lijkt in dit citaat alsof de ouders unaniem zijn in hun wens om meisjes een 
hoofddoek te laten dragen. Later in het interview blijkt dit niet het geval te zijn: de 
ouders zijn sterk verdeeld. In dit citaat wordt duidelijk hoe urgent het probleem van 
de hoofddoek was op deze school. Er was namelijk een vechtpartij tussen ouders 
geweest, die met het dragen van hoofddoeken door meisjes samenhing. 
 
Interview 15, 'zwarte' school, respondente ‘gelovig’ 
I: En zijn er dingen waarvan u denkt, nou dat zouden we van tevoren moeten afspreken. 
R: Nou niet echt...kijk hoofddoeken dat was echt een hot item, ook wel twee jaar geleden erg uit de 
hand gelopen met vechtpartijen en dergelijke, nu speelde dat weer even, maar we hadden nu ook een 
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standpunt klaar en toen was het wel snel over. 
I: Het was sneller over omdat het standpunt er al lag? 
R: Ja precies.. 
I: En hoe zat het met die vechtpartij? 
R: Ehm...Nou toen moest eerst een uitspraak komen van...onze directie die we toen hadden wist niet 
goed wat het standpunt was, dus die moest overleggen met het bestuur. Nou voordat het bestuur dan 
vergaderd had duurde het wel een paar weken. Ondertussen kwamen er steeds meer meisjes met 
hoofddoeken, en er zijn ook Nederlandse ouders die dat niet accepteren dat hun kind in de klas zit 
met...hoofddoeken. Dus op een gegeven moment werd dat...heel erg... toen liep dat heel erg uit de 
hand. Dat was ook in de tijd dat […] die conrector […] neergeschoten is […] 
I: Oh ja 
R: Dus […] alles was extra beladen daardoor. 
I: En die vechtpartij, hoe ontstond die dan? 
R: Ja, impulsieve ouders, denk ik. 
I: Ja, ja. Ging het van de moslim ouders uit, die vechtpartij? 
R: Nee, van de Nederlandse. Maar er waren wel heel veel moslim ouders bij betrokken.  

 
Uit het vorige citaat blijkt dat de opvatting onder Nederlandse ouders ten aanzien 
van hoofddoeken een rol kan spelen bij de keuze van scholen om hoofddoeken te 
verbieden. Deze school wil mogelijk ‘‘witte’ vlucht’ voorkomen, en ervoor zorgen 
dat er geen leegloop van de school ontstaat. De christelijke identiteit van de school 
wordt gebruikt als argument om de hoofddoek uiteindelijk te verbieden. 
De school uit het onderstaande citaat weigert vrouwelijk personeel aan te nemen dat 
een hoofddoek draagt. Het argument dat men gebruikt is echter niet specifiek tegen 
hoofddoeken gericht:  
 
Interview 11, ‘gemengde’ school, respondente ‘gelovig’ 
I: Nou ja, je had het net over, wanneer past iemand niet op deze school, en toen vertelde je van  de.. 
R: (Simultaan) piercings 
I: Piercings en zo... 
R: Ja er zijn weleens stagiaires geweest die ze dan uit moesten doen, en die daar erg tegen waren. Er is 
ook een keer een meisje geweest met  een hoofddoek die ze niet af wilde doen. En van de school was 
het beleid, ja dat mag niet, dus mag je geen stage komen lopen bij ons. 
I: En wat was de reden waarom ze dat niet mocht? 
R: Ja zij zei, vanwege mijn geloof doe ik mijn hoofddoek niet af.  
I: Ja. 
R: En het beleid van de school is daarin anders, er worden geen hoofddeksels gedragen, ook geen 
petten, geen niks, dus. 
I: Heb je het gevoel dat die regel van geen hoofddeksel iets te maken heeft met hoofddoeken? 
R: Nee in principe niet, er zitten heel veel Nederlandse kindjes die dan allemaal met een pet op gaan 
zitten, dan kan je ze niet meer goed aankijken. 

 
In het antwoord van de respondent is een opvallende verandering van de 
interpretatie van wat er niet mag. Hoewel ze eerst zegt, dat de stagiare geen 
hoofddoek 'mag' dragen, en dus geen stage 'mag' komen lopen, benadrukt ze 
vevolgens dat de stagiare haar hoofddoek van haar geloof niet 'mag' afdoen. Datgene 
dat ervoor zorgt dat de jonge vrouw geen stage kan lopen op school, is niet de 
school, maar haar eigen geloofsovertuiging. Zo lijkt respondente de 
verantwoordelijkheid te verschuiven.  
De respondente verwijst naar de leerlingen die petten willen dragen. Maar in deze 
vraag ging het niet over leerlingen, maar over een stagiaire. Respondente betoogt dat 
het hoofddekselverbod alleen toevallig ook hoofddoeken uitsluit, en dat het in 
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principe is gericht op Nederlandse leerlingen die petten willen dragen, en die kun je 
dan niet meer goed aankijken. Opmerkelijk is dat juist de reden waarom er op de 
school een hoofddekselverbod bestaat, niet opgaat voor hoofddoeken. Het is immers 
goed mogelijk om het gezicht te zien van leerlingen en leerkrachten met een 
hoofddoek. Het precieze waarom van ‘geen hoofddoek voor stagiaires’ blijft daarmee 
onverklaard. De samenhang met het eerder genoemde verbod op piercings lijkt 
echter te suggereren dat er ook een kwestie van representativiteit en imago van de 
school achter schuilgaat. Een dergelijk beleid is overigens volgens een uitspraak van 
de Commissie Gelijke Behandeling wettelijk niet toegestaan, omdat het hier een 
'indirect onderscheid' betreft, waarbij de school zich beroept op 'zogenaamd neutrale 
regelingen die in hun uitwerking aanhangers van een bepaalde godsdienst treft'. Wel 
is het aan bijzondere scholen, onder specifieke omstandigheden en voorwaarden, 
toegestaan om 'direct' onderscheid te formuleren, waarbij scholen die leerlingen 
uitsluiten wiens geloof niet aansluit bij de schoolidentiteit. In dat geval zouden alle 
moslimleerlingen, en niet alleen die met een hoofddoek, moeten worden uitgesloten 
(Advies Commissie Gelijke Behandeling inzake “Gezichtssluiers en hoofddoeken op 
scholen” 16/04/2003). 
Een andere respondente is het niet eens met het hoofddoekverbod op haar school. 
Opmerkelijk is hier, dat de school zich niet beroept op de christelijke identiteit, maar 
op ‘neutraliteit van de school’, waarbij, als logische consequentie, ook het dragen van 
een christelijk kruisje wordt verboden. Ook dit beleid is, volgens hetzelfde advies uit 
2003, wettelijk niet toegestaan. 
 
Interview 13, ‘zwarte’ school, respondente ‘ongelovig’ 
R: Want ik merkte aan de hand van discussies over de nikaab een paar jaar terug, dat er een heleboel 
collega's zijn op deze school die nog uit het wat zwaardere christelijke milieu komen, en die toch 
behoorlijk moeite hebben met het aannemen van bijvoorbeeld stagiaires met een hoofddoek. En toen 
was ik de vreemde eend in de bijt, dat ik zei, van ja maar als je jezelf een ontmoetingsschool noemt, 
kun je niet bij voorbaat zeggen: jij mag er niet in.  
Maar dat kwam dat van het bestuur uit, van jongens- ik denk uit angst- jongens, straks krijgen we hier 
iedereen binnen met een hoofddoek, dus we zeggen nu: die mensen nemen we niet aan. En ik had 
daar heel erg moeite mee.  
I: En dat is nu wel het beleid ook, of niet? 
R: Ja, dat is nu het beleid vanuit het bestuur, het is niet alleen vanuit de school gekomen. Maar er werd 
tijdens een bestuursvergadering gezegd, jongens dit is een bestuursvoorstel, wat vinden we daarvan, 
nou ik geloof niet eens dat er inspraak van was, maar gewoon ter kennisgeving. Van dit gaat in de 
statuten terechtkomen, wat vinden wij daarvan. Nou daar was ik het niet mee eens.  
I: Nee.   
R: Echt een regeltje van, Leerkrachten dienen zich te onthouden van enige uiterlijke kenmerken van 
religiositeit.  
I: Maar dat is wel duidelijk wat daarmee bedoeld wordt, of? 
R: Nee, dat is expres zo gelaten, dat je ook niet met een levensgroot kruis aan een ketting mag hangen, 
en dan denk ik, mijn hemel, waar zijn we mee bezig. 
I: Maar het is toch wel een christelijke school? 
R: Ja, dan wel, om gelijke monniken, gelijke kappen, tenminste zo heb ik het uitgelegd. Dus niet 
helemaal met gezichtssluier, leerkrachten of onderwijs, of ondersteunend personeel, of stagiaires niet 
met een hoofddoek, eh...nou ja, als je dan een sikh bent, met een tulband, dat mag dan ook niet, maar 
daar heeft niemand zich tot nu toe nog aan gestoord.. 
I: Misschien ook omdat die er zo weinig zijn 
R: (Lacht) Ja zo banaal is het ook nog een keer...Maar goed, dat is dus aangenomen, dat is voor 
kennisgeving aangenomen, maar ik heb toch gedacht, als het erop aankomt en je zou moeten kiezen, 
dan zou ik toch zeggen van, dat wil ik niet. Dus dat zou betekenen dat je ergens anders zou moeten 
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gaan werken. Dat vind ik nog steeds lastig. 
 

Het weren van hoofddoeken onder vrouwelijke leerkrachten of leerlingen, of beiden, 
is een wijdverbreid verschijnsel op de scholen uit dit onderzoek. Christelijke scholen 
hebben er kennelijk belang bij om meisjes of vrouwelijke leerkrachten met 
hoofddoeken te weren. Eerder bleek al dat onder sommige (Nederlandse) ouders 
weinig tolerantie voor hoofddoeken is. Maar niet alleen de wens om deze ouders aan 
zich te binden lijkt voor scholen een reden om zich tegen ‘de hoofddoek’ te verzetten. 
Zij willen mogelijk ook een bepaald type ouders uitsluiten. 
Niet alle islamitische ouders willen hun dochter een hoofddoek laten dragen. Onder 
liberale moslims is dit doorgaans niet de gewoonte. Er is veel discussie binnen 
islamitische stromingen over de vraag of hoofddoeken wel of niet verplicht zijn, hoe 
de regels precies moeten worden geïnterpreteerd en op welke leeftijd deze plicht zou 
ingaan. In dit geval betreft het meisjes op basisscholen, waarbij men ervan mag 
uitgaan dat niet zijzelf, maar hun ouders voor hen beslissen. De ouders die hun 
dochters, zeker op de basisschool, een hoofddoek laten dragen behoren volgens deze 
leerkracht tot een orthodox-islamitische stroming, zeker omdat in veel orthodox-
islamitische stromingen hoofddoekjes pas vanaf de puberteit worden aanbevolen, en 
onder liberale moslims helemaal niet. Dit blijkt ook uit het gegeven dat ouders die 
hun dochter een hoofddoek laten dragen, blijkens de interviews, ook andere 
orthodoxe opvattingen huldigen die een gemakkelijk invoegen in de algemene gang 
van zaken van de school, kunnen bemoeilijken. Het gaat dan over schoolactiviteiten 
die bedreigend zouden kunnen zijn voor de eer van meisjes, zoals gemengd gym, 
schoolzwemmen, en de werkweek. In het volgende, wat langere citaat beschrijft de 
leerkracht uitvoerig tot welke dilemma’s dit leidt: 
  
Interview 13, ‘zwarte’ school, respondente ‘ongelovig’ 
R: Nee,...wat wel speelt in dat verband is het gescheiden houden van jongens en meisjes met de gym. 
Ja vanaf...groep vijf, zes, groep vijf is nog gezamenlijk...ik weet het niet meer precies, ik zit al jaren in 
groep acht. In ieder geval, de oudere kinderen, jongens en meisjes apart gym... 
I: Heeft daar ook mee te maken, een soort tegemoetkoming? 
R: Ja, heel duidelijk . Ja, zwemmen, nou tegenwoordig is het zo, als je een diploma hebt dan hoef je 
niet meer mee te zwemmen, vroeger was het tot groep zeven of acht. Dat was wel gezamenlijk, en dan 
moest je ook echt ogen in je achterhoofd hebben, want o wee als er wat gebeurde, als er al gekeken 
werd naar met een meisje. En op werkweek, dat deden we om het jaar met groep zeven en acht […]. 
En dat is wel een bron van onderhandeling vaak, soms mogen kinderen  niet van hun ouders. Ouders 
zijn wat meisjes betreft soms zo bang dat hun eer geschonden wordt, dat ze om die reden niet mee 
mogen. En dat was bij die klas waar er toen heel veel nieuwkomers in zaten, heel veel Turkse 
nieuwkomers, daar mochten er op een gegeven moment elf niet mee. Nou dat is zowat de halve klas. 
Toen hebben we echt overwogen van, moeten we hier nog wel mee doorgaan. Want, heel oneerlijk, in 
dat opzicht dus heel oneerlijk, jongens mogen het wel. 
I: Ja 
R: En ik heb daar ook met een middelbare school, ben ik daar op gesprek geweest, en dat ging 
daarover van, meisjes mochten geen hoofddoek op tijdens de gym, en die hadden dat probleem ook, 
en die verbonden dat toch wel aan het meedoen met...met de school, want werkweek is ook school. En 
die zeiden van, wij gaan hoofddoekjes langzamerhand verbieden, want wij merken dat kinderen met 
hoofddoekjes gewoon niet, setelselmatig niet meegaan  met werkweek die wij aan het begin van groep 
één houden, dus dan mis je een heel klasseverband.  
I: Ja daar kan ik me wel wat bij voorstellen. En die had het gevoel dat de hoofddoekjes ervoor zorgden 
dat..? 
R: Ja, nou dat was meer een signaal, he? Natuurlijk er zijn er kinderen uit  liberale gezinnen die dat 
wel doen, en die willen dat hoofddoekje best af doen met gym, maar zij hadden de ervaring 
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gedurende een aantal jaren, dat die kinderen soms niet eens kwamen opdagen, s morgens om half 
negen, terwijl ze niks hadden gezegd. Ja dat kan natuurlijk niet. Alleen het nare is, dat dan wordt 
vertaald van, ‘school weert hoofddoekjes’. 
I: Daar kan dan zo'n verhaal achter zitten. En heb je het gevoel dat dat geholpen heeft, het weren van 
hoofddoekjes voor het meedoen van de meisjes? 
R: Bij die school... ja dat is dan een andere school, maar we spreken ze ieder jaar omdat je ieder jaar de 
overdracht van die leerlingen doet. Ja uiteindelijk hebben ze een hele strijd met het team moeten 
voeren, omdat natuurlijk ook daar weer mensen het er niet mee eens waren, maar ze hebben het wel 
doorgevoerd uiteindelijk, en sindsdien is het geen probleem. 
I: Nee, nee. Of lag dat misschien er aan dat ouders hun kinderen niet meer naar die school ... 
R: Nou wat je dan doet eigenlijk...wat het onbedoeld gevolg is, die school ligt aan de andere kant van 
(noemt straat) en dat is DE grens, hier in (noemt stad) die grens die wordt nog een stukje hoger. De 
weinige leerlingen- het is een HAVO-VWO school , de weinige leerlingen die daar dan heengaan, de 
meisjes in ieder geval, die gaan daar dan dus niet meer heen. Dat is het onbedoelde gevolg daarvan. 
En daar maakten wij ons eigenlijk het meeste zorgen om. Nou hier om school speelt dat eigenlijk nog 
niet. Maar wij denken daar wel over na over de werkweek van, joh, je wil echt iedereen me, en als dat 
niet lukt, dan gaan we echt drie vier keer met ouders op gesprek, van je mist een kans, enzovoorts, 
maar soms lukt dat gewoon niet. We hebben nagedacht over een contract, dat als een kind hier in 
groep één op school komt, dan gaat je kind mee op werkweek.  
I: Ouders mee op werkweek? 
R: Nee, we hebben al moeite om ouders mee te krijgen naar een uistapje. Dat gaat niet lukken nee, 
onhaalbare kaart. Jammer genoeg, want het zou op zich best goed zijn, ja... 

  
Uit dit citaat blijkt de complexiteit van sociale groeperingen, en hoe hier klasse, 
religie, sekse en opleidingskansen in elkaar grijpen. De HAVO-VWO school staat op 
een grens tussen wijken, en biedt een kans op sociale mobiliteit. Door het weren van 
hoofddoekjes kiezen veel orthodoxe moslimouders ervoor hun dochter op een 
andere school te doen, waardoor haar kansen om te kunnen doorleren, afnemen. Dit 
is zowel het gevolg van de keuze van ouders en wellicht de meisjes zelf, om een 
hoofddoek te dragen, als het gevolg van het beleid van de school om hoofddoeken te 
weren.  
De interpretatie die de school maakt van de hoofddoek is dat het een meisje betreft 
dat niet kan en wil integreren in de schoolactiviteiten, iemand die een verkeerd 
signaal afgeeft, ook eventueel naar de ‘witte’ ouders die hun kind op school willen 
doen.  
De wens om als (christelijke) school de dochters van dergelijke ‘lastige’ ouders te 
weigeren lijkt daarmee verklaard, maar de spanning met betrekking tot idealen van 
tolerantie en gelijke behandeling van jongens en meisjes, die een dergelijk beleid 
voor deze respondente oproept, is tevens evident. 
 
Een derde ‘niet-christelijk’ element dat omwille van de christelijke identiteit volgens 
de respondenten moet worden geweerd van de school, zijn religieuze feesten van 
andere religies. Dit beleid vindt plaats onafhankelijk van de sociale samenstelling 
van de school.  
De hieronder beschreven respondente uit interview 14 beschrijft eerst hoe haar 
school in meerderheid door moslimkinderen wordt bezocht, en dat het merendeel 
van haar collega’s niet ‘gelovig’ is, of weinig met het geloof doet.  
 
Interview 14, 'zwarte' school, respondente ‘gelovig’ 
I: Nou had je het over ongeveer 80 procent allochtonen, van de kinderen hier, he? 
R: Ja 
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I: maar de Surinamers en de Antillianen zijn voornamelijk...christen...begreep ik van je? 
R: Nou ALS er christenen zijn, dan zijn het vaak de Surinamers en de Antillianen.  
I: Turkse christenen ook, of? 
R: Nee. 
I: Ja dat vroeg ik me af, heb je daar zicht op, van de kinderen, eh...zijn er, is de meerderheid van de 
kinderen hier moslim of christen, wat denk je? 
R: Moslim. 

 
(later in het interview) 
 
I: Als je naar je collega's kijkt, heb je het gevoel dat je wat geloof betreft ongeveer dezelfde opvattingen 
hebt, of ben je erg anders? 
R: Eh, nou ik denk dat...ik heb natuurlijk best wel veel collega's , zo'n veertig collega's. Ik denk dat ik 
best wel anders ben. 
I: En anders als in...meer ‘gelovig’? 
R: Ja van, dat ze echt. niet zozeer dat je nou echt overtuigd christen ben als in van Hervormd zijnde, of 
als evangelisch zijnde, of christelijke gemeente of wat dan ook...maar gewoon echt...wel of niet 
‘gelovig’. Er zijn wel heel veel op school hier, die, eh... denk ik...tenminste waarvan ik het niet weet of 
merk, ik denk dat ze niet ‘gelovig’ zijn..of echt gewoon, weinig of niks eraan doen. En ik ben toch wel 
degene die toch ja, elke zondag naar de kerk gaat... 
I: Ja en je hebt ook moslim collega's zei je. Zou je die dan indelen bij wel of niet ‘gelovig’? 
R: Ja, wel ‘gelovig’, ja. Ja. Ja. Er zijn ook wel collega’s die wel geloven, maar het grootste deel gaat 
denk ik niet elke zondag naar de kerk, om even een...dat is dan weer zo'n standaard vorm..maar... 

 
Respondente heeft in deze citaten de samenstelling van de school geschetst, met 
betrekking tot de religieuze identiteit van de leerkrachten en de leerlingen. De 
kinderen zijn in meerderheid moslim, de leerkrachten in meerderheid niet-‘gelovig’ 
of seculier.  
In een eerder deel van het interview beschreef deze respondente  dat de school 
‘christelijk’ is, en dat zich dat moet uiten in de viering van christelijke feesten. Dit 
betekent ook dat de school feesten die bij andere religies horen niet viert. Als deze 
feesten wel gevierd zouden worden zou dat een onduidelijke situatie opleveren met 
betrekking tot de identiteit van de school (‘waar blijf je dan’), en bovendien zouden 
er teveel feesten komen: 
 
(vervolg) 
I: Hoeveel ruimte moet deze school bieden aan andere opvattingen over levensbeschouwing? 
R: Er moet openheid zijn, gewoon informatief, dat je dingen aan elkaar kunt vragen , van hoe voelt dat 
en hoe beleef je dat... 
Er moet ruimte zijn in de zin van., doe er maar eens een spreekbeurt over of zo. Er mag wel gewoon 
over gepraat worden. Maar als je het echt over vieringen hebt, dan denk ik van, je bent een christelijke 
school, dus dan moet je wel de christelijke vieringen hebben , en niet het Suikerfeest gaan vieren, he, 
want waar blijf je dan. Kijk er zijn natuurlijk op een gegeven moment ook zo veel, eh, identiteiten hier 
op deze school, dus daar kan je ook geen rekening mee houden, he, om daar iedereen de ruimte voor 
te geven in die vieringen. Natuurlijk wel gewoon dat ze daar vrij voor kunnen krijgen. als zij iets 
hebben, dat daar ruimte voor moet zijn om daar vrij voor te krijgen. Dat krijgen ze hier dan ook wel, 
hoor voor Suikerfeest. 

 
Respondente combineert hier ‘ruimte maken voor verschil’ als ideaal met grenzen 
stellen omwille van de christelijke identiteit. Er ‘moet’ openheid zijn, er ‘moet’ ruimte 
zijn, maar je ‘moet’ ook de christelijke vieringen hebben. Ook het niet kunnen of 
moeten vieren van het Suikerfeest hangt hier, volgens deze respondent, mee samen. 
De christelijke identiteit op zich is voldoende om het vieren van andere feesten bij 
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voorbaat uit te sluiten. De daadwerkelijke sociale samenstelling van de school heeft 
op de keuze van welke feesten wel, en welke niet zouden moeten worden gevierd, 
geen invloed. 
Het vrij geven in verband met het Suikerfeest werd door andere respondenten ook 
genoemd. De respondenten noemden het als een uiting van de mate van respect die 
hun school opbrengt voor andere geloven, de ruimte die er wordt gemaakt voor 
verschil. Maar het vrij mogen krijgen voor religieuze feestdagen is een onderdeel van 
het in Nederland vastgelegde recht op godsdienstvrijheid, en alle scholen zijn 
wettelijk verplicht kinderen vrij te geven als ouders daarom vragen. De 
respondenten lijken het daarentegen als een bijzondere geste te ervaren die hun 
school aan kinderen en ouders verleent. Soms wordt dit zelfs in verband gebracht 
met de christelijke waarde van ‘respect’.  
Veel kinderen van islamitische achtergrond nemen een vrije dag voor islamitische 
feestdagen. In praktijk zijn de klassen van ‘zwarte’ scholen daarom bijna leeg, als het 
Suikerfeest is. De leerkrachten lijken deze leegloop gelaten te ondergaan. 
Leerkrachten laten de leerlingen de ruimte om erover te vertellen, en kinderen 
kunnen een vrije dag vragen. Geen van de respondenten noemt een actief beleid van 
de school dat gericht is op het vieren van dit soort feesten samen met de ouders en 
kinderen. Elk initiatief vanuit de ‘gemengde’ en zwarte scholen om de religieuze 
feesten van andersgelovigen systematisch een plek te geven in de activiteiten van de 
school, ontbreekt.  
De ouders ondernemen wel enkele initiatieven om de school bij hun feesten te 
betrekken. Terwijl geen enkele school het islamitisch Suikerfeest viert, worden de 
traktaties die ouders willen uitdelen die verband houden met religieuze feesten, wel 
geaccepteerd. Opvallend is dat het hier ouders betreft waarvan eerder werd gezegd 
dat zij weinig betrokken zijn bij de school. 
 
Interview 15, 'zwarte' school, respondente ‘gelovig’ 
I: Welke feesten worden hier gevierd? 
R: Op school bedoel je? 
I: Ja. 
R: .De christelijke feesten, en eh...De feesten die de moslims hebben worden hier bij ons op school niet 
gevierd. Het is wel zo dat eh, ouders vaak de dag erna eten meenemen, en dat... is welkom. Dan 

vertellen we ook van, ze hebben gisteren dat en dat feest gehad, en wij krijgen daarom deze traktatie. 
 
Ook in dit citaat valt het gebruik op van ‘wij’ versus ‘zij’. Er wordt tegen de klas 
gezegd: ‘Zij hebben dit feest gehad, en wij krijgen nu deze traktatie’. Het merendeel 
van de kinderen in de klas is moslim, maar door hier ‘wij’ te gebruiken worden ook 
de niet-moslim kinderen aangesproken. Het ‘wij’ lijkt hier een meer inclusieve 
functie te hebben. 
Uit de vorige twee delen kan worden geconcludeerd dat leerkrachten van kinderen 
verwachten dat zij deelnemen aan christelijke rituelen, ook op scholen waar een 
meerderheid van kinderen inmiddels andersgelovig’ is. Met kinderen die weigeren 
wordt pragmatisch omgegaan: het blijft bij een stevig gesprek. Daarnaast vinden er 
geen structurele aanpassingen  plaats om de rituelen en feesten van anders-’gelovige’ 
kinderen een plaats te geven in de dagelijkse praktijk van de school. Leerkrachten 
vinden dit ook niet nodig. 
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Dit roept de vraag op hoe de school als sociale gemeenschap in het discours van de 
leerkracht wordt geconstrueerd: wie is ‘de school’ eigenlijk, en van wie is de school? 
Deze vraag wordt in het volgende deel beantwoord.  
 
4.2.4.4 De school als sociale gemeenschap: machtsprocessen en grenzen van de ingroup 
Een school is een sociale gemeenschap, die bestaat uit mensen. Wanneer leerkrachten 
het over ‘de school’ hebben, bedoelen zij daarmee een groep mensen. Uit het 
volgende citaat blijkt dat de school als sociale gemeenschap door leerkrachten op 
verschillende manieren wordt gedefinieerd. Achter de adjectieven ‘christelijk’ en 
‘zwart’ gaan verschillende deelgemeenschappen schuil. 
 
Interview 15, 'zwarte' school, respondente ‘gelovig’  
I: Wat is kenmerkend voor deze school? 
R: Het is in de eerste plaats een christelijke school.  
I: Hm-hm 
R: Daarnaast is het een zwarte basisschool.  
I: Hm-hm 
R: Dat houdt in dat zo'n 80 % van de leerlingen een allochtone afkomst heeft.  

 
De termen ‘christelijk’ en ‘zwart’ beschrijven in bovenstaand citaat beide ‘de school’. 
De beide termen verwijzen echter naar twee verschillende groepen mensen. Op de 
christelijke school die deze respondente beschrijft, zijn de ‘christenen’ de 
leerkrachten en degenen in het bestuur. Maar met het adjectief ‘zwart’ wordt niet 
naar leerkrachten of bestuur verwezen, maar naar de etniciteit en achtergronden van 
de leerlingen. Met andere woorden, waar in het adjectief ‘christelijk’ de leerlingen 
niet relevant zijn voor de identiteit van de school, zijn de leerlingen wel bepalend 
voor het gebruik van het adjectief ‘zwart’.  
Ook in het onderstaande citaat wordt een opmerkelijk spel gespeeld met termen als 
‘wit’, ‘zwart’, openbaar en christelijk. De termen blijken hier door elkaar te lopen., 
waarbij ‘school’ steeds wordt gedefinieerd ofwel met de leerling-populatie, ofwel 
met een formele term. De leerkracht zegt dat religieuze diversiteit op zijn school niet 
speelt, omdat er niet zoveel allochtonen zitten. Eerder in het interview had hij echter 
verteld dat de meeste kinderen in zijn klas niet religieus worden opgevoed, terwijl 
sommige kinderen juist elke zondag in de kerk zitten. De leerkracht legt dus een 
verband tussen 'allochtoon' en religieuze diversiteit. 
 
Interview 2, ‘witte’ school, respondent ‘gelovig’ 
I: En is die aandacht voor diversiteit, gaat dat uit naar de verschillen in capaciteiten van de kinderen, 
of meer culturele verschillen, of? 
R: Das met name toch didactisch gezien, hoe ga je met verschillen in intelligentie en met 
mogelijkheden en de onmogelijkheden van de kinderen om. 
I: En religieuze diversiteit? 
R: Nee...Ik denk ook dat je wat dat betreft eh, vragen stelt waarbij je een beetje je ervan uitgaat, heel 
duidelijk, dat dat ook speelt hè? Ik denk dat je dan in het westen van Nederland moet zijn 
I: Ja daar ga ik ook naartoe 
R: In de grote steden, dat je daar moet zijn, wij zitten, ja (plaats school)  heeft natuurlijk zoveel 
eh...allochtonen zijn er natuurlijk ook weer niet, en die er zijn, daar zitten ze niet bij ons op school. 
I: Nee. Waar zitten ze wel? 
R: Op de openbare scholen, hè en op de rooms-katholieke school. Kijk als het echt fervente moslims 
zijn, dan zijn ze bij ons niet, en als het ze niks uit kan maken, dan zoeken ze de dichtstbijzijnde school. 
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Of ze zoeken een specifieke eh, 'zwarte' school op. waarbij meer vriendjes en vriendinnetjes zitten en 
die (onverstaanbaar) 
Er ís een 'zwarte' school. 

 
De respondent gebruikt de categorieën ‘zwart’, ‘allochtoon’ en ‘moslim’ door elkaar. 
De allochtone kinderen zitten volgens hem op de openbare school, en op de 
katholieke school. De christelijke identiteit van zijn school sluit ‘fervente moslims’ 
uit. Dit is bij de katholieke school niet het geval. Uit de verwijzing naar ‘de 
dichtstbijzijnde school’ kan worden opgemaakt dat zijn school in een wijk staat waar 
weinig allochtonen wonen. Met de zinnen ‘Ze zoeken een specifieke 'zwarte' school 
op’ en ‘Er ís een 'zwarte' school’ tenslotte lijkt de respondent aan te geven dat hij het 
vanzelfsprekend vindt dat kinderen gesegregeerd naar school gaan (ook vanwege 
vriendjes en vriendinnetjes). De keuzeprocessen van ‘witte’ ouders bij het ontstaan 
van zwarte scholen komen in dit betoog niet voor. Het blijft tenslotte  onduidelijk of 
de ‘zwarte’ school uit zijn verhaal een protestants-christelijke, een openbare of een 
katholieke school is. Daarnaast noemt de respondent de eigen school nergens een 
‘witte’ school, maar wel een protestants-christelijke school, hoewel de leerlingen op 
zijn school volgens een eerder citaat nauwelijks ‘christelijk’ zijn.   
Wat bepaalt dat de eigenschappen van leerlingen in het ene geval wel de school 
kunnen beschrijven, en in het andere niet? Dat heeft te maken met de 
betekenisgeving van ‘christelijke identiteit’. Deze wordt vooral als bestuurlijke en 
van bovenaf opgelegde  (deductieve) eigenschap van de school beschreven. De term 
‘christelijk’ wordt gereïficeerd, zonder dat er wordt geëxpliciteerd wie deze 
eigenschappen van de school vormgeeft, en wie niet. De achterliggende processen 
van macht en controle op de invulling van (christelijke) identiteit van de school 
blijven in eerste instantie buiten beeld; ‘christelijk’ is voor respondenten een 
vaststaand gegeven, een uitgangspunt waar mensen zich naar voegen. De sociale 
processen die de motor zijn achter de vormgeving van christelijke identiteit, worden 
pas na doorvragen duidelijk, zoals blijkt uit het volgende citaat over de positie van 
ouders in de ouderraad: 
 
Interview 15, 'zwarte' school, respondente ‘gelovig’ 
I: En ouders in de ouderraad, moeten die wat jou betreft christelijk zijn? 
R: Nee, ik zou juist zeggen: juist niet. Ja, én wel, én niet. Wij hebben dus een afspiegeling gemaakt van, 
zoveel moslim moeders proberen we, zoveel Hindoestaanse moeders of vaders, proberen we, je moet 
wel alle geluiden horen, want dat is natuurlijk wel belangrijk. Het is belangrijk dat je wel in discussie 
blijft met elkaar eh, overlegt van, vinden jullie dat we dat kunnen, wat zouden jullie van ons willen, en 
hoe kunnen we aansluiten bij onze identiteit van de school? Dat zijn natuurlijk wel dingen die 
belangrijk zijn. En vooral het overleg is belangrijk. 
I: Dus daar wordt over... overlegd met de ouders. Kun je iets noemen wat daar uit gekomen is, uit dat 
overleg? 
R: Nou een ouderraad doet vooral bij ons dingen, hoor, het zijn  DOE-mensen, dus je kunt niet echt 
discussies met ze aan. En soms snappen ze dingen niet, waarom wij dingen doen of zo, de paasviering 
bijvoorbeeld, volgens mij snappen ze het hele verhaal niet, of Kerstviering of zo. Ze vinden het heel 
leuk, dus voor het eten zorgen ze wel. En, er zijn weleens discussies geweest, maar...bijvoorbeeld dat 
komt dan niet uit de ouderraad, maar...we hebben wel gezegd, wij dragen onze identiteit niet uit 
in...in kleding, dus stagiaires mogen geen hoofddoek meer om. Nee, want een hoofddoek heeft 
natuurlijk wel met je achtergrond en je identiteit te maken.  
I: Ja 
R: Dus dat soort dingen zijn afgesproken, en daar wordt dan wel over gesproken in de ouderraad, 
waarom we dat willen.  
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I: En dat...daar zijn jullie uitgekomen? 
R: Ja, nou dat snapten ze het wel. Wij legden het eigenlijk gewoon neer. Want mensen zijn niet gewend 
om die discussie aan te gaan. Er wordt weinig gepraat over waarom, en hoe vind jij dat, hoe kijk jij 
daar tegenaan...dat moeten zij ook nog leren.  
 
Hoewel in het begin van het citaat de suggestie wordt gewekt dat er in gezamenlijk 
overleg met ouders beslissingen worden gemaakt, blijkt uiteindelijk dat de beslissing 
‘gewoon werd neergelegd’. Het gebruik van ‘we’ in de zin ‘hoe kunnen we 
aansluiten bij onze identiteit van de school?’ is ambivalent. Gaat het hier over de 
ouders die zich moeten aansluiten, of over de leerkrachten, of over leerlingen? De 
identiteit van de school is in ieder geval iets dat vaststaat en waar men zich bij moet 
aansluiten.  
Uit het gebruik van de termen ‘wij’ en ‘zij’ kan worden opgemaakt dat de 
leerkrachten de ouders geen deel vinden uitmaken van de school. Het ‘team’ (dat wil 
zeggen de leerkrachten en directie) en het bestuur zijn in het discours van 
leerkrachten ‘de school’. Ouders hebben zich naar ‘de school’ te voegen.  
In het volgende citaat zegt de respondent dat je ‘er zo op moet passen dat je de 
ouders niet onze regels laat maken’. Met ‘ons’, wordt hier de school bedoeld. Het 
citaat staat in een context van het eerder beschreven conflict tussen enerzijds liberale 
moslims en Nederlandse ouders, en anderzijds meer orthodoxe moslimouders over 
het wel of niet toelaten van hoofddoekjes in de school. 
 
Interview 15, 'zwarte' school, respondente ‘gelovig’ 
R: Maar dat hebben wij ook wel geleerd, dat contact moet je wel hebben, wil je goede gesprekken met 
ouders kunnen voeren., Het gaat om principiële dingen. 
I: En over dat hoofddoekjes debat is ook contact met de imam geweest? 
R: Ja 
I: En die heeft toen ook min of meer dit gezegd? 
R: Ja, in overleg met de imam is dit dus een school regel geworden. Want vooraf was dat onze eigen 
regel al, in de klas mag het niet, en met gym mag het sowieso niet. En buiten spelen, dan in de pauzes, 
okee dat mag, en de imam heeft dat toen bevestigd dat dat een goede afspraak was. Je moet er zo op 
passen dat je ouders niet onze regels laat maken he? 
I: Nee... want wie maken de regels? De leerkrachten? 
R: Ja, de leerkrachten en de directie. 
I: Ja 

 
De invloed van de ouders op het beleid van de school is, zoals blijkt uit de 
interviews, beperkt, of moet beperkt zijn. De imam fungeert in dit citaat als iemand 
die de zegen mag geven aan het schoolbeleid dat reeds bestond. Deze opvatting over 
de rol van ouders is opmerkelijk als de geschiedenis van het schoolsysteem erbij 
wordt betrokken: het was er immers om te doen dat ouders meer macht kregen om 
te bepalen wat er op een school in levensbeschouwelijke zin gebeurt. 
Wanneer er over de school als sociale gemeenschap wordt gesproken, vindt het 
gebruik van ‘wij’ en ‘zij’ door leerkrachten plaats om aan te geven waar grenzen van 
de ingroup en outgroup kunnen vallen. Zoals te verwachten op grond van de theorie 
van Billig, vallen deze grenzen in de citaten van leerkrachten op verschillende 
plekken. In het volgende citaat is het woord 'we' steeds een andere groep: 
 
Interview 16, 'zwarte' school, respondente ‘gelovig’ 
En ja, die diversiteit aan godsdiensten en zo, dat probeer ik dus, ja, ik probeer niet te evangeliseren, 
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want op zo'n school zit ik niet, we zijn een ontmoetingsschool en elk geloof is evenveel waard, zeg 
maar. Al geloven wij dan wel in de bijbel. Ik probeer toch meer het in het gemeenschappelijke te 
zoeken, dat we allemaal een God hebben waar we allemaal op vertrouwen, al zien zij het meer in het 
eh...iemand van, die je straft en zo, dat zien wij dan niet zo...maar ik probeer ze wel mee te geven dat 
geloof in je leven wel heel belangrijk is, en dat je daardoor wel dingen doet en dingen laat.  

 
In het bovenstaande citaat staat het eerste ‘we’ van de respondente voor de 
‘ontmoetingsschool’ waar ‘elk geloof evenveel waard is’. Het tweede ‘wij’ trekt 
echter de grens iets strakker: ‘Al geloven ‘wij’ dan wel in de bijbel’. Op grond van 
eerdere en latere citaten uit dit interview kan worden opgemaakt dat het aandeel 
kinderen op deze school dat een christelijke opvoeding krijgt, een minderheid is. Er 
zitten daarnaast niet-’gelovige’, seculiere leerkrachten op de school, en ook enkele 
moslimleerkrachten. Toch zegt respondente dat ‘wij’ in de bijbel geloven. Het is 
onduidelijk welke gemeenschap of deelgemeenschap in de school ze hier precies mee 
bedoelt, maar wel is duidelijk dat deze mensen voor haar ‘de school’ 
vertegenwoordigen. De eerdere uitspraak dat ‘wij’ een ontmoetingsschool zijn waar 
elk geloof evenveel waard is, lijkt daarmee in tegenspraak. 
Later wordt het ‘wij’ nog sterker afgebakend, er moet ook sprake zijn van een 
bepaald Godsbeeld, waarbij God niet iemand is die je straft (want dat zien ‘wij’ niet 
zo). Uit andere citaten blijkt dat ze hier vooral de leerlingen met een moslim-
achtergrond bedoelt. Opmerkelijk is dat respondente er vanuit gaat dat alle 
leerlingen in God geloven. De leerlingen die niet ‘gelovig’ worden opgevoed, of 
leerlingen die polytheïstisch worden opgevoed, worden niet genoemd.   
Ook een leerling zelf kan een onderscheid maken tussen ‘wij’ en ‘zij’. In het 
onderstaande, eerder beschreven voorbeeld is er een leerlinge van islamitische 
achtergrond die niet wil bidden in de klas. De leerkracht geeft aan dat ze ‘net als wij’ 
moest bidden, namelijk met de handen samen en de ogen dicht. Het ontstaan van 
verschil tussen wij en zij op religieus gebied ligt in dit geval duidelijk bij het kind. 
Het kind trekt een lijn: ‘Dat hoeven wij niet’: zij vindt dat ze niet hoeft mee te bidden. 
Bovendien is het in de islamitische traditie gebruikelijk niet de handen te vouwen, 
maar te bidden met de handen open. De leerkracht neemt het wij/zij denken over: 
‘dit doe jij net als wij’. De leerling wordt in de opmerking van de leerkracht een 
buitenstaander van de rest van de klas:  ‘wij’ doen iets, ‘jij’ doet er aan mee. 

 
Interview 1, 'witte' school, respondente ‘gelovig’ (evangelisch) 
(…) Want zij zei op een gegeven moment tegen mij:  ‘Ja ik hoef niet mee te bidden...:’  
Ik zeg: ‘waarom niet dan?’ ‘ja, dat hoeven wij niet’. Ik zeg, ‘hier in de klas wel!  
I: Ja, ja 
R: Ik zeg, ‘Doe je gewoon je handen samen en je ogen dicht net als wij...’ en toen deed ze dat dus.  

Hoewel deze leerkracht stellig is in haar wens dat alle kinderen ‘net als wij’ tijdens 
het bidden hun handen moeten vouwen, blijkt uit de rest van het interview dat op 
haar school niet alle leerkrachten dit bij de kinderen afdwingen. De ‘wij’ die ze 
benoemt, beperkt zich dus eigenlijk tot haar eigen klas, en het betreft niet een breed 
gedragen schoolbeleid.  
In veel gevallen verwijst een leerkracht met ‘wij’ naar het team en het bestuur. Het 
bestuur is het beslissend orgaan van de school, met name op het gebied van de 
uitwerking van de ‘christelijke identiteit’, zoals uit het volgende citaat blijkt: 
 
 



 180 

Interview 18, ‘witte’ school, respondent ‘gelovig’ 
I: Kunt u zich een situatie of gebeurtenis herinneren op school waar verschil in cultuur, geloof of 
levensbeschouwing een probleem opleverde? 
R: nou wij hebben toen indertijd een behoorlijke discussie gehad over die boeken bijvoorbeeld. Welke 
boeken kun je wel aan  kinderen aanbieden en welke niet? Nou voordat je daar echt eensgezind iets 
over hebt dan ben je echt wel een tijdje verder. Maar ook, wanneer je het hebt over een methode, voor 
Bijbelse vorming, dat is echt ook heel lastig. 
I: ja, en is het dan de bedoeling dat het team overeenstemming vindt, of dat dat ook naar de ouders toe 
eh..? 
R: nee dat is het team. Kijk wij gaan ervan uit omdat het team ook een bepaalde mate van diversiteit 
heeft, dat als het team akkoord kan gaan met de gemene deler zeg maar, dat dat dan in principe ook 
voor de ouders zou kunnen gelden. 

 
In dit citaat staat weer het woord ‘wij’ centraal. ‘Wij’ hebben een behoorlijke 
discussie gehad. Het wordt later duidelijk dat onder ‘wij’ het team wordt verstaan. 
Ouders worden in deze discussie niet betrokken.  
Het team neemt beslissingen, en omdat het team divers is zou de uitkomst overeen 
kunnen komen met wat de ouders ook zouden vinden, aldus deze respondent. Als 
het team ook inderdaad een afspiegeling is van de ouders, qua levensbeschouwing, 
dan is dat het geval. In het geval van scholen die bewust geen moslims aannemen als 
leerkracht, maar die wel openstaan voor moslimkinderen, hebben niet-christelijke 
ouders mogelijk minder invloed op het schoolbeleid. Immers, niet alle scholen 
accepteren ouders in de ouderraad die geen christen zijn, zoals blijkt uit het volgende 
citaat. Een respondente beschrijft de criteria waaraan ouders in de ouderraad zouden 
moeten voldoen. Zij heeft haar mening gevormd naar aanleiding van een collega, die 
een stellige opvatting heeft over het christelijk karakter van de school: 
 
Interview 1, 'witte' school, respondente ‘gelovig’ 
En ik merk nu, dat kun je wat vaker zeggen: het hoort zo. Of, het past bij onze identiteit om...nou...en 
dat is nieuw voor mij, om dat te waarderen. En zij komt nu wel eens souffleren in de positieve zin van 
het woord, zo van: dat vind jij toch ook? Dat een ouderraadlid gewoon bij een kerk aangesloten moet 
zijn? 
Ik zeg, nou ik vind  eigenlijk dat ie, ...’gelovig’ moet zijn, een beetje protestants gelovig, anders hoort ie 
niet bij onze school! Vind ik eigenlijk, want als ie dan niet bij een kerk is aangesloten, kan ook nog zijn, 
omdat ie niet goed weet, waar ie dan bij hoort...maar als hij iets kan uitspreken van, dat geloof ik ook, 
dat vind ik dan weer, hè, zo.  Maar dan komt ze een beetje bij mij dus contact zoeken daarover. Dan 
denk ik dat is nieuw voor mij. 
 

Een ouder in de ouderraad moet volgens de leerkracht uit bovenstaand citaat 
protestants-christelijk zijn, anders hoort hij of zij niet op ‘onze’ school. Daar is ze 
meer van overtuigd sinds ze contact heeft met een collega die van huis uit 
Nederlands Hervormd is. Deze collega heeft meer waardering voor tradities, en voor 
een vastgelegde identiteit van de school. Als ze zich onzeker voelt over religieuze 
rituelen die ze graag wil uitvoeren, kan ze daardoor vaker zeggen, dat die dingen 
moeten gebeuren, omdat ‘het zo hoort’. Echter, het wordt ook duidelijk uit het citaat 
dat dit een punt van discussie is binnen het team (‘dat vind jij toch ook?’), en dat 
deze twee leerkrachten elkaar in dit standpunt gevonden hebben als medestander 
(‘zij komt met mij contact zoeken hierover’).   
In de medezeggenschapsraad (ouderraad) kunnen bij sommige scholen wel niet-
christelijke ouders zitten, het bestuur dient christelijk te zijn, volgens deze 
respondente. Zij bepalen immers het beleid. 
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Interview 15, 'zwarte' school, respondente ‘gelovig’ 
I: Vindt u dat leerkrachten op een pc school ook pc moeten zijn? 
R: Ja dat vind ik wel 
I: Waarom? 
R: Ja als je op een pc school werkt, dan moet je ook eh...niet alleen weten met je hoofd, maar ook met je 
hart en met je hele zijn, je hele wezen zeg maar, hoe je bent, dat hoort, vind ik, christelijk te zijn, anders 
kun je ook niet een goed voorbeeld zijn voor je leerlingen. 
I: Hm-hm: en ouders in de ouderraad. 
R: Nee dat vind ik niet specifiek, dat is een afvaardiging van ouders die op de school zitten. Ik vind 
niet dat je daar voorwaarden aan eh... 
I: En het bestuur? 
R: Eh...een lastige... moet die christelijk zijn? Ik denk het wel. Ja, want zij bepalen het beleid van wat er 
op de scholen uitgevoerd moet worden. 
 

Omdat het bestuur het beleid bepaalt van de school, moet het bestuur volgens deze 
respondente uit christenen bestaan. Hieruit blijkt de wijze waarop op deze school de 
christelijke identiteit wordt vormgegeven: door de selectie van diegenen die macht 
kunnen uitoefenen op het schoolbeleid. Ouders hebben weinig macht, zij zijn 
doorgaans niet christelijk. Leerkrachten hebben iets meer macht, doordat zij in 
relatieve autonomie lesgeven, en zij zijn in meerderheid christelijk; zij moeten 
volgens respondente een ‘goed voorbeeld kunnen geven’. Degenen die het beleid 
van de school maken zijn christelijk, en zij zullen in hun beleid van de school uitgaan 
van een interpretatie van christelijke identiteit.  
Deze interpretatie van ‘christelijke identiteit’ geeft aan tot hoe ver de school kan 
gaan. Als een ouder of kind zich daar niet aan kan conformeren, heeft deze keuze om 
een andere school te zoeken. Respondenten verwijzen naar het Nederlandse systeem 
van schoolvrijheid om het beleid van de school ten aanzien van hun grenzen aan 
religieuze tolerantie te legitimeren. Dit type antwoorden wordt in de volgende 
paragraaf geanalyseerd. 
 
4.2.3.6. Segregatie-ideaal: dan moeten ‘ze’ naar een andere school 
Als het gaat om de deelname aan de religieuze rituelen van de school, zeggen de 
meeste respondenten dat de kinderen die dat weigeren, beter naar een andere school 
kunnen gaan. 
 
Interview 15, 'zwarte' school, respondente ‘gelovig’ 
I: Wanneer past iemand niet op deze school? 
R: Eh, ik zit even te denken...of ik in het verleden, dat ik denk van, dat kan niet....volgens mij past 
iedereen op onze school. Als een leerling ingeschreven wordt de schoolgids ook meegegeven. Die 
hebben ze vaak al, die hebben ze dan al doorgelezen als het goed is, en de regels, belangrijke regels 
voor ouders worden in het gesprek ook aangegeven, van we bidden op school en Bijbelverhaal, en 
ouders moeten daar een handtekening onder zetten. Dus als er ouders zeggen van, dat wil ik allemaal 
niet, dan wordt geadviseerd een andere school te zoeken. 
 

Uit het feit dat ouders een handtekening moeten zetten waarmee ze verklaren dat ze 
instemmen met  dee deelname aan christelijke rituelen, blijkt dat dit kennelijk op 
school niet vanzelfsprekend is.  
De volgende leerkracht vindt zowel diversiteit belangrijk, als het in stand houden 
van een christelijke identiteit van de school door middel van vieringen. Om te 
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voorkomen dat ouders hun kinderen niet mee willen laten doen, moet het in het 
intake gesprek duidelijk worden, dat deze rituelen verplicht zijn. 
 
Interview 4, 'zwarte' school, respondent ‘gelovig’ 
I: Sommigen vinden, ja we hebben het er net al over gehad, dat kinderen op een pc school ook 
protestants- christelijk moeten zijn. hoe kijkt u daar tegenaan? 
R: Rh, zou mooi zijn, maar ik denk niet dat dat, dan ga je je helemaal afbakenen, en dat is niet de 
bedoeling...(..) 
Ik vind gewoon dat, als mensen voor een bepaalde...je moet wel van tevoren tegen ouders zeggen bij 
bijvoorbeeld een intake gesprek: Nou, het is een pc school, dus er wordt wel gebeden, er worden wel 
verhalen verteld, er worden ook eh, christelijke liedjes gezongen, niet alleen natuurlijk, maar .. 
Dan is het niet zo dat men zich helemaal moet eh, oké dan doen wij niet mee, dan gaat het kind de klas 
uit, nee je moet wel meedoen, zo niet, dan past het niet bij u...maar… 
I: En gebeurt dat wel eens dat de ouders dan besluiten van, nee dan toch niet? 
R: Dat weet ik niet. 
I: Hm-hm. Heeft u nog niet meegemaakt? 
R: Nou ze hebben een intake gesprek met de directeur 
I: Oh, zo. 

 
Uit dit bovenstaande citaat blijkt dat de leerkracht de christelijke rituelen cruciaal 
vindt: ’Je moet meedoen, zo niet, dan past het niet bij u’. De respondent heeft geen 
zicht op eventuele ouders die vanwege de verplichting om aan christelijke rituelen 
deel te nemen, hun kind niet op de school aanmelden of plaatsen. De selectie heeft 
namelijk plaatsgevonden voordat de kinderen in de klas komen, na een intake 
gesprek met de directeur. 
In het volgende citaat beschrijft de respondente de mogelijkheid van islamitische 
ouders om met hun kind naar een islamitische basisschool te gaan, als deze school 
hen niet bevalt. Zij betoogt hier dat er een grens is aan het meevoelen en meeleven, 
en dat de christelijke identiteit van de school hier een rol in speelt, omdat ouders ook 
een andere keuze hebben.  
  
Interview 16, 'zwarte' school, respondente ‘gelovig’ 
R: Ja omdat onze waarden..ja..ik weet niet of het waarden zijn, maar wij denken gewoon over 
andere...dingen gewoon anders...En soms is het ook maar  beter om gewoon 180 graden anders te 
denken, dan dat je weer mee gaat voelen en mee gaat leven en meegesleept wordt....Dan hadden ze 
niet voor deze school moeten kiezen, zeg ik ook wel eens. Want er is een [islamitische naam] school 
dichtbij. Er is een mo- een islamitische basisschool, ga daar dan heen, of een hindoestaanse 
basisschool... Vorig jaar heb ik wel een moeder gehad die zich dat afvroeg...hoe ik over Jezus sprak en 
zo. 
I: Nou, en wat zei je toen? 
R: Nou toen zei ik: ik zoek de verbondenheid, en het gemeenschappelijke wat we hebben..maar daar 
bleek eigenlijk veel meer achter te zitten, dat ze haar kind eigenlijk heel niet meer in de hand kon 
houden. Ze kwam gewoon eens polsen hoe het ging. En bang. Ik zei, nou, als u daar bang voor bent, 
dat we uw kind iets anders aanleren, dan moet u niet op deze school blijven.  Het hoeft niet! Die 
vrijheid heb je hier. 
I: Ja, ja. 
R: Je kunt kiezen, je hóeft niet… 

 
In het onderstaande citaat staat de (‘ongelovige’) leerkracht in eerste instantie 
kritisch ten opzichte van het systeem van vrijheid van onderwijs. Hij vindt dat 
kinderen allemaal samen naar dezelfde school moeten, niet per school gesegregeerd 
naar religie of levensbeschouwing. Toch blijkt hij in een later deel van het interview, 
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te vinden dat ouders die erg orthodox zijn, beter hun kinderen op een andere school 
kunnen doen. De respondent vormt zijn gedachten door zich uit te spreken. Hij gaat 
als het ware met zichzelf in discussie en reflecteert steeds kritisch op wat hij eerder 
heeft gezegd. Dit leidt ertoe dat hij eerst begint bij het diversiteits-ideaal, even 
aankomt bij het ideaal van segregatie, om er daarna toch weer vanaf te stappen. 
 
Interview 8, ‘witte’ school, respondent ‘ongelovig’ 
I: Sommigen vinden dat kinderen op een PC school ook PC moeten zijn. Hoe kijk je daar tegenaan? 
R: Nou, vind ik niet, ik eh, ja als je het aan mij vraagt, ik weet niet of ik het al eerder gezegd heb, maar 
zou ik liever alle...eh...scholen, van het de titel, van het geloof af halen, dus alleen maar openbare 
basisscholen. Geen christelijke, geen moslimscholen, geen...eh...ik vind namelijk van , een school moet 
voor ieder kind zijn, dus of je nou christelijk bent, of je bent Pakistaan of Turk of Marokkaan, die 
moeten gewoon samen naar één school kunnen. 
(later in het interview) 
I: Wanneer past iemand niet op deze school? 
R: Ik denk als je op deze school, vijf keer per dag moet bidden...als moslim, dan denk ik dat je op deze 
school...ja wij proberen heel veel ruimte te geven op deze school...maar..eh ik zelf zou daar niet zo heel 
veel problemen mee hebben, maar ik denk dat het overkoepelende orgaan, de stichting, dat die daar 
niet in meegaan. Dus ik denk dat dit ook niet de plek is voor mensen die radicale ideeën hebben, 
zowel christelijke als moslim opvattingen, want ik denk als je die in de school binnenlaat, dan ga je 
alleen maar onrust zaaien. Verder denk ik dat deze school heel open is. 
Ja, ik denk dat wij weinig problemen maken met mensen die bepaalde ideeën hebben, daar kan wel 
open over gesproken worden. Als ouders komen van, voor onze zoon of voor onze dochter vinden wij 
dit belangrijk, dan wordt er altijd een mouw aan gepast binnen onze school. Ja, ik denk maar als je die 
twee... 
I: Ja, radicaal 
R: Ja als je echt radicaal moslim of christen bent...maar dat is ook niet helemaal eerlijk, want ..ik breng 
net dat gezin met die twaalf [kinderen]..die zijn heel streng, streng, maar toch draaien die mee omdat 
ze niet hun ideeën op school gooien, en ik denk dat dat een verschil is. Als je niet radicaal moslim bent, 
en jij weet dat voor school gewoon , je draait gewoon normaal in het systeem mee, ja wie ben ik dan 
om te zeggen, jij mag het niet. Ik denk dat dat het verschil is.. 
 

In tegenstelling tot de respondent hierboven, doet de volgende respondent weinig 
aan zelfreflectie. De identiteit van de school eist nu eenmaal dat kinderen zich op een 
bepaalde manier gedragen, dat wil zeggen zich conformeren aan de 
‘schoolactiviteiten’ (in dit geval bidden). Als een kind daar problemen mee heeft, is 
er volgens hem maar één optie: de ouder confronteren en het kind in het gareel 
brengen.  
 
Interview 2, ‘witte’ school, respondent ‘gelovig’ 
R: Ik hoorde laatst wel van een kleuterleidster bij ons in het vierde jaar, dat als de juf zei jongens we 
gaan nu bidden, dat het kind gewoon zegt van, dat mag ik van mijn vader niet. 
I: en wat was de achtergrond van dat kind? 
R: die was eh, moslim. Nou goed. En daar is direct mee gesproken, met die ouder.Want dat kind zegt 
dat niet uit zichzelf. 
I: Nee 
R: Ja ik denk dat zo'n kindje het rot heeft, dat ligt natuurlijk een beetje van het karakter van het kind 
af, misschien vind ie het eerst wel eventjes mooi, maar die komt natuurlijk toch in problemen, want 
die plaatst zichzelf buiten de groep. Ja, basisschool kinderen wordt eigenlijk verondersteld door 
ouders en leerkrachten dat ze ten aanzien van activiteiten vanuit de school,  alle activiteiten meedoen. 
Als je je tegen welke activiteit dan ook verzet, sluit je je buiten de groep. 
I: Ja 
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R: Dus het kind komt in de problemen. Heel chargerend gezegd, ik eh, ik vind het  rot voor het kind, 
en ik ben natuurlijk opvoeder, maar ik ga rustig door, maar het kind sluit zichzelf buiten. Het wordt 
niet door mij buitengesloten.  
I: hm-hm 
R: Dus met andere woorden, hoe ga ik ermee om? In eerste instantie is dat toch heel duidelijk contact 
zoeken met de ouder. En zeggen van, is dat kind wel op de juiste plaats? En als u dat wel vindt, dan 
heeft u wat beloofd naar de schoolleiding toe. En dan zult u toch met uw kind moeten gaan praten 
zodat ie in de klas toch een deel van de anderen, van het geheel wordt. 

 
In dit laatste citaat is diversiteit een negatief fenomeen, want in de klas moeten 
kinderen deelnemen aan alle activiteiten, zodat ze deel zijn van een geheel. Omdat 
de ruimte voor verschil in dit citaat vrijwel ontbreekt, en het deel zijn van een geheel 
tot norm is verheven, wordt deze situatie door de leerkracht geduid als ‘het kind 
sluit zichzelf buiten’. De leerkracht benadrukt dat hij er zelf niets aan kan doen: ‘het 
wordt niet door mij buitengesloten’. Als de leerkracht of de school echter ruimte zou 
hebben gegeven om niet mee te bidden, door bijvoorbeeld alleen te zeggen dat de 
kinderen even stil moeten zijn (zoals op andere scholen gebeurt) dan zou deze 
situatie zich niet hebben voorgedaan. 
 
Uit de bovenstaande voorbeelden blijkt dat ‘christelijk’ verschillende uitwerkingen 
kan aannemen, maar dat er wel regelmatig eisen worden gesteld aan handelingen, 
gedragingen en schoolbeleid dat uitgevoerd moet worden, omdat de leerkracht of de 
school ‘christelijk’ zijn.  
Zoals eerder bleek uit paragraaf 4.2.3.2 is ‘christelijk’ een woord met vele 
betekenissen. Ook in deze paragraaf over schoolidentiteit komt dit naar voren. In de 
uitspraken die leerkrachten doen over schoolidentiteit blijkt dat zij een christelijke 
school soms opvatten als een school waar respect heerst ten aanzien van de ander, en 
waar belangrijke normen en waarden worden overgedragen.  
Daarnaast kunnen allerlei claims worden gedaan ten aanzien van de christelijke 
identiteit. De orthodox-christelijke ouders, die doorgaans op scholen in de 
minderheid zijn, kunnen met een claim op ‘christelijk’ een verbod op Harry Potter 
boeken afdwingen. Maar ook ‘ongelovige’ leerkrachten kunnen beweren dat zij 
intolerant en respectloos gedrag van collega’s ‘niet christelijk’ vinden. Christelijk lijkt 
te functioneren als een etcetera-clausule, als een concept waaraan voldaan moet 
worden, en waar gedrag aan getoetst kan worden, maar dat zelf voor velerlei uitleg 
vatbaar is.  
De invloed van de perceptie van identiteit van de school op de wijze waarop 
leerkrachten omgaan met leerlingdiversiteit, is dus afhankelijk van de eigen definitie 
die leerkrachten maken van ‘een christelijke school’. Zij worden in deze definitie 
beïnvloed door hun geloofsovertuiging, en de mate waarin ze zich aan de 
groepsdynamiek en machtsprocessen van hun school conformeren. Het aanbieden 
van de term ‘christelijke school’ creëert een geheel eigen effect op de idealen die 
leerkrachten formuleren ten aanzien van omgang met diversiteit. 
 

4.3 Samenvatting van de empirische resultaten   
 
In de voorafgaande vier paragrafen zijn categorieën en normatieve vertogen 
geïllustreerd die leerkrachten uit dit onderzoek gebruiken wanneer zij de diversiteit 
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van kinderen in hun klas beschrijven. Er is daarbij ook gekeken naar de invloed die 
uitgaat van de levensbeschouwing van de leerkracht, en diens interpretatie van de 
christelijke identiteit van de school. 
Er zijn vijf dominante discoursen vastgesteld, die leerkrachten gebruiken wanneer zij 
spreken over leerlingdiversiteit. De leerkracht wisselt van discours en beschrijft en 
duidt diversiteit zo steeds op een andere manier, waarbij de leerkracht zichzelf ook 
kan tegenspreken. De volgende discoursen over diversiteit zijn in de analyse  van de 
citaten onderscheiden: 
  

1. Respect (een metadiscours met steeds verschuivende betekenis)  
2. Diversiteit als waardevol(pedagogische waarde van het samen leren leven)  
3. Gelijke behandeling, door particularisatie en differentiatie (tegengaan van 

discriminatie, aansluiten aan de behoeften van het kind)  
4. Segregatie en deductieve christelijke identiteit (aanpassen aan de school of 

weggaan)  
5. Autonomie als waarde (het ontwikkelen van een eigen (levens)overtuiging, 

zelf keuzes kunnen maken) 
  
Tussen deze discoursen bestaan onderlinge spanningen, omdat ze vanuit 
verschillende idealen en verschillende perceptie van diversiteit zijn geformuleerd. De 
reden waarom deze spanningen door leerkrachten zelf niet direct worden 
opgemerkt, is omdat de discoursen grotendeels gescheiden van elkaar plaatsvinden. 
Bij vragen naar de manier waarop kinderen met elkaar moeten leren omgaan, is het 
respect-discours en het diversiteit als waardevol-discours dominant. Echter, bij 
vragen over de christelijke identiteit van de school, overheerst een segregatie-
discours, en een deductieve, statische interpretatie van christelijke identiteit. Gelijke 
behandeling door differentiatie is in dit discours veel minder aanwezig.  
Deze discours-patronen zijn bij vrijwel alle leerkrachten aangetroffen – hoewel niet in 
gelijke mate. De eigen levensbeschouwing van de leerkracht, en de wijze waarop de 
schoolidentiteit vorm krijgt en door de leerkracht wordt geïnterpreteerd blijken een 
belangrijke invloed te hebben op de wijze waarop de leerkracht spreekt over 
leerlingdiversiteit. De vaststelling dat in vrijwel elk interview verschillende 
discoursen kunnen worden onderscheiden betekent echter ook dat leerkrachten 
gevoelig zijn voor hun sociale omgeving, waarin in dergelijke tegenstrijdige termen 
en discoursen over diversiteit wordt gesproken. De effecten van levensbeschouwing 
en schoolidentiteit zijn dus niet absoluut en eenduidig. 
In het theoretisch deel is al besproken tegen welke bredere culturele achtergrond het 
functioneren van de leerkrachten moet worden gezien. Welke theoretische en 
praktische overwegingen kunnen nu volgen uit dit onderzoek? In het volgende 
hoofdstuk worden de bevindingen uit de literatuur en de bevindingen uit dit 
empirisch deel met elkaar in verband gebracht. Met behulp van de gevonden 
discoursen zullen de hoofdvraag en de vier subvragen worden beantwoord. Het 
empirisch deel van het onderzoek wordt dan ook hier afgesloten. 
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Hoofdstuk 5 
 

Samenvatting, conclusies en slotoverweging 
 
 

Inleiding 
 
Met dit hoofdstuk wordt het onderzoek afgesloten. Het hoofdstuk begint met een 
terugblik op de theorieën die in Hoofdstuk 2 zijn behandeld, over de sociale 
constructie van diversiteit. Daarna wordt aan de hand van de empirische resultaten 
(paragraaf 5.2), de probleemstelling van het onderzoek beantwoord (paragraaf 5.3), 
Ook volgt er een antwoord op de vier subvragen (paragraaf 5.4), die gericht zijn op 
categorieën, idealen, levensbeschouwing en visie op schoolidentiteit. Ik vat deze 
resultaten samen in vijftien conclusies (paragraaf 5.6), waarna enkele aanbevelingen 
voor vervolgonderzoek en aanbevelingen voor leerkrachten en de onderwijspraktijk 
worden gegeven (paragraaf 5.7 en 5.8) De dissertatie sluit af met een 
slotbeschouwing op de maatschappelijke implicaties van dit onderzoek. 
 
 

5.1  Samenvatting: de constructie van diversiteit 
 
De onderzoeksvraag die in dit proefschrift centraal staat, luidt: “Welke inzichten, 
opvattingen en idealen hebben leerkrachten op protestants-christelijke basisscholen 
met betrekking tot de etnische en religieuze diversiteit in hun klas?” Aan de hand 
van psychologische theorieën is beschreven hoe inzichten, opvattingen en idealen 
met betrekking tot diversiteit tot stand komen (zie hoofdstuk 2). De eerste theorie die 
daarvoor werd gebruikt was de theorie van Tajfel (1982). Volgens Tajfels ‘social 
identity theory’ maken mensen indelingen om zichzelf en anderen als lid van een 
groep te definiëren. Zodra mensen zichzelf en anderen waarnemen als lid van een 
groep is dit gegeven vervolgens voldoende om bij mensen een positief vooroordeel 
(bias) ten opzichte van de eigen groep (ingroup), en een negatieve bias ten opzichte 
van de outgroup op te roepen. Dit heeft negatieve stereotypen van de ‘ander’ tot 
gevolg, waarbij positief gedrag als uitzondering wordt gezien. Billig (1985) betoogt 
echter dat deze processen mede het gevolg zijn van de manieren waarop over 
groepen wordt gesproken. Mensen nemen hun oordelen voor een belangrijk stuk 
over uit het ‘gangbare beeld’, en culturele veranderingen kunnen stereotypen doen 
opleven en verdwijnen. Met behulp van de beelden en duidingen die mensen 
gebruiken, kunnen zij in hun spreken over de ander zowel categoriseren (in groepen 
indelen) als 'particulariseren' (als individu beoordelen). Billig stelt voor om bij het 
onderzoek naar betekenisgeving aan diversiteit, de variaties van het spreken over 
groepen als onderzoeksobject te nemen. 
Bruner (1996) beschrijft hoe het onderwijs is ingebed in een socio-culturele context. 
Het spreken over diversiteit in het onderwijs staat niet los van de idealen, normen en 
waarden die binnen de cultuur worden geformuleerd. Machtsverhoudingen in het 
onderwijs, wetgeving en politieke beslissingen hebben invloed op de pedagogische 
idealen met betrekking tot diversiteit in de klas die door leerkrachten wel of niet 
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kunnen worden gerealiseerd. Deze idealen zijn bovendien steeds in verandering. Het 
onderwijs is zo één van de vormgevers van de cultuur, maar het onderwijs is 
tegelijkertijd ook een product van de omringende cultuur. Leerkrachten ontwikkelen 
visies op de leerling, die mede door de cultuur worden ingegeven. Het onderwijs 
dient daarom, volgens Bruner, als cultuurproduct te worden onderzocht. 
De theoretische perspectieven van Tajfel, Billig en Bruner zijn aangevuld met die van 
Baumann (1999). Hij stelt dat religie, etniciteit en de natiestaat groepsidentificaties 
zijn, die elkaars definitie kunnen beïnvloeden. Per etnische groep is immers vaak een 
bepaalde religie dominant, en religies worden per land anders vormgegeven en 
beleden. Daarnaast wordt de macht van religieuze groepen en van etnische groepen 
begrensd door wetten van de natiestaat. Ook op individueel niveau zijn de 
identificaties aan elkaar verbonden. Mensen kunnen immers tegelijkertijd lid zijn van 
zowel een etnische, nationale als een religieuze groep.  
Deze drie concepten vormen, in Baumanns betoog, samen het ‘multiculturele 
raadsel’. De concepten zijn menselijke constructies die geen vaste definitie hebben. 
Religie, nationaliteit en etniciteit worden zowel beschreven in gereïficeerde, dat is 
statische definities, als in beschrijvingen die de dynamiek en interne diversiteit van 
deze constructies centraal stellen. Mensen maken gebruik van reïficaties om de 
concepten concreter te maken dan ze zijn. Dit kan men doen met definities zowel van 
de eigen groep als van de ‘ander’. Soms gebeurt dat onbewust, omdat door een 
reïficatie een concept (zoals ‘de islam’) in een gesprek gemakkelijker hanteerbaar 
wordt, soms ook omdat de spreker een retorisch doel nastreeft. Op deze manier kan 
de spreker zijn of haar eigen definitie (van Nederlanderschap, islam, of christendom) 
propageren als objectief, zodat er een vaststaande identiteit kan worden 
gesuggereerd of geconstrueerd. Wanneer de spreker echter aanstuurt op nuancering 
of een ander type analyse, worden de concepten als vloeibaar en veranderbaar 
geïnterpreteerd: zij worden dan beschreven als processen. Beide interpretaties zijn 
onderdeel van discoursen van betekenisverlening binnen een cultuur, zodat 
onderzoekers alert moeten blijven op de taal waarin de maatschappelijke discussie is 
ingebed. Deze taal is variabel, en reflecteert de belangen die mensen kunnen hebben 
om op een bepaalde manier over natiestaat, religie of etniciteit te spreken. Elke keuze 
voor een indeling trekt andere lijnen tussen groepen mensen. Mensen doen een 
beroep op deze identificaties om voor hun groepsrechten op te komen. In hun beroep 
op speciale rechten, sluiten nationale groepen daarbij soms ‘buitenlanders’ uit, 
gelovigen sluiten ‘ongelovigen’ uit en etnische groepen sluiten ‘half’-etnische leden 
uit.   
Na de theoretische uiteenzetting over deze sociaalpsychologische processen van 
groepsidentificatie is een literatuuronderzoek naar de context van leerkrachten 
gedaan. Hierin is beschreven in welke culturele context leerkrachten in Nederland 
werken, als het gaat over de betekenisgeving aan religieuze en etnische diversiteit. 
Deze beschrijving vond plaats op drie niveaus: dat van de samenleving en politiek, 
dat van onderwijskundige inzichten, en dat van persoonlijke levensbeschouwing. Op 
elk niveau is beschreven welke betekenis er wordt gegeven aan etnische en/of 
religieuze diversiteit. 
Op het eerste, nationale niveau kan Nederland gekenmerkt worden als post-seculier; 
dat wil zeggen, religieuze groepen spelen een marginale rol in een overigens 
seculiere samenleving. Daarnaast is het onderwijs op een verzuilde wijze 
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georganiseerd, waarbij ouders voor hun kind een staatsgefinancierde school kunnen 
kiezen, die aansluit op hun levensbeschouwelijke en/of pedagogische voorkeur. Dit 
onderwijssysteem, dat gebaseerd is op vrijheid van onderwijs, zoals geformuleerd in 
artikel 23 van de grondwet, wordt echter regelmatig ter discussie gesteld. Een thema 
binnen dit debat is de problematiek van etnische segregatie, die dikwijls samengaat 
met sociaaleconomische segregatie van kinderen. De ‘witte’ en ‘zwarte’ scholen die 
hierdoor ontstaan, zijn onder andere het gevolg van keuzeprocessen van ouders. Het 
artikel 23 van de grondwet wordt geïnterpreteerd tegen de achtergrond van de 
Europese rechten van de mens en de Wet op de gelijke behandeling. Dit betekent dat 
scholen in sommige gevallen door een rechter in het ongelijk worden gesteld bij hun 
beroep op de vrijheid van onderwijs wanneer zij leerlingen of leerkrachten willen 
uitsluiten van de school (zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.1.2).  
Op het tweede niveau, dat van het onderwijs, is er een toenemende belangstelling 
voor de vraag hoe leerkrachten omgaan met de diversiteit van kinderen. Deze 
belangstelling hangt samen met de  achterstanden van allochtone leerlingen, die 
wisselend in verband worden gebracht met sociaaleconomische, etnische en/of 
religieuze segregatie van kinderen op scholen. Op het theoretisch niveau zijn er 
discussies over de manier waarop scholen deze achterstanden kunnen tegengaan. 
Bovendien is sociaaleconomische en culturele integratie een bron van zorg. De mate 
waarin er gestreefd moet worden naar waardering en behoud van subculturen 
enerzijds, ten opzichte van aanpassing aan de culturele normen van de bredere 
samenleving anderzijds staat ter discussie. Een initiatief als het intercultureel 
onderwijs (ICO) gaat uit van beide onderwijsdoelen, en heeft hiermee te maken met 
een interne paradox (Hanson, 2002).  
Tolerantie is in pedagogische literatuur en in het onderwijs een veel genoemde 
deugd. Het concept tolerantie blijkt verschillend te kunnen worden gedefiniëerd. 
Vogt (1997) betoogt dat tolerantie wordt vormgegeven in de discussie over 
dilemma's tussen tegengestelde idealen. Het godsdienstonderwijs staat in Europa 
onder invloed van drie sociale ontwikkelingen: secularisatie, multiculturalisatie en 
de aanwezigheid van (en discussies over) de islam (zie hoofdstuk 2, paragraaf 
2.2.2.2). Dit heeft ertoe geleid dat godsdienstonderwijs in mindere mate gericht is op 
learning religion,' en steeds meer op 'learning about religion,' en 'learning from 
religion', (Grimmitt, 2000) waarbij informatieverstrekking over religies en het 
autonoom kunnen ontwikkelen van een eigen levensbeschouwing de belangrijkste 
doelstellingen van het onderwijs zijn. 
Persoonlijke godsdienstige overtuiging is volgens godsdienstpsychogische theorieën 
(Altemeyer, 2003; Duriez en Hutsebaut, 2000; Wulff, 1991, 1997;  Peters, 2003) van 
invloed op de wijze waarop mensen diversiteit beoordelen. Hoe meer rigide er over 
het eigen standpunt over de waarheid wordt gedacht, hoe minder tolerant mensen 
lijken te zijn ten opzichte van andersdenkenden, en hoe problematischer religieuze 
diversiteit wordt. Leerkrachten op christelijke scholen vormen volgens onderzoek 
(Bakker en Rigg, 2004) een diverse populatie, waarbinnen verschillende standpunten 
over godsdienst kunnen worden aangetroffen. Dit betekent dat niet a priori een 
voorspelling kan worden gedaan over de wijze waarop leerkrachten vanuit hun 
persoonlijke levensovertuiging over diversiteit in de klas zullen oordelen. Bovendien 
is dit spreken over de eigen overtuiging contextgebonden en afhankelijk van thema’s 
die tijdens interviews aan bod komen, zoals werd aangetoond door onderzoek van 
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Streib (2001). Onderzoek dat de levensbeschouwing van leerkrachten verbindt aan 
hun concrete spreken over religieuze diversiteit in de klas, heeft nog maar nauwelijks 
plaatsgevonden.    
 
 

5.2  Resultaat van het empirisch onderzoek 
 
Om de probleemstelling te beantwoorden, zijn leerkrachten van verschillende 
protestants-christelijke basisscholen in Nederland benaderd (zie hoofdstuk 3 en 
hoofdstuk 4). Er is in de respondentbenadering gestreefd naar een verscheidenheid 
aan leerkrachten op het gebied van woonplaats, schoolpopulatie, gender, leeftijd van 
de leerkracht, en de groep waaraan de leerkracht les geeft. Er werd gestopt met het 
benaderen van respondenten toen de dataverzameling 'verzadigd' raakte, dat wil 
zeggen dat de antwoorden van nieuwe respondenten overeenkwamen met wat in 
eerdere interviews al was gezegd. In dit kwalitatieve onderzoek zijn uiteindelijk 
achttien diepte-interviews afgenomen (waarbij twee interviews niet zijn 
meegenomen in de analyse). De leerkrachten zijn geïnterviewd met behulp van een 
semi-gestructureerde vragenlijst. In het vorige hoofdstuk zijn de resultaten uit deze 
interviews gepresenteerd en geanalyseerd. De analyse, waarbij werd gezocht naar 
verschillende discoursen die leerkrachten hanteren bij het spreken over 
leerlingdiversiteit, vond plaats door codering van interviewdelen, en door discours- 
en contentanalyse van geselecteerde interviewdelen.  
De leerkrachten in dit onderzoek blijken vijf clusters van ideeën (discoursen) te 
hanteren bij de verwoording van hun inzichten, opvattingen en idealen met 
betrekking tot leerling-diversiteit. De discoursen hebben hun eigen dominante 
termen en uitdrukkingen, ideologie, machtsprocessen en sociale consequenties. 
Binnen een discours is sprake van een eigen logica en een eigen dynamiek. De vijf 
discoursen die in dit onderzoek zijn onderscheiden, zijn: 
 

1. Respect (een metadiscours met steeds verschuivende betekenis)  
2. Diversiteit als waardevol (pedagogische waarde van het samen leren leven)  
3. Gelijke behandeling, door particularisatie en differentiatie (tegengaan van 
 discriminatie, aansluiten aan de behoeften van het kind)  
4. Segregatie en deductieve christelijke identiteit (aanpassen aan de school of 
 weggaan)  
5. Autonomie als waarde (het ontwikkelen van een eigen (levens)overtuiging, 
 zelf keuzes kunnen maken) 

 
In de nu volgende paragraaf worden deze vijf discoursen nader beschreven.  
 
5.2.1  Respect-discours 
De machtsverhoudingen in dit discours worden verondersteld als gelijkwaardig; er 
is sprake van ‘wederzijds respect’. Achter dit 'wederzijds respect' kan echter een niet-
gelijkwaardige machtssituatie schuilgaan; leerkrachten die zeggen een leerling te 
respecteren ('waarderen'), verwachten daarvoor terug dat de leerling de schoolregels 
'respecteert' (navolgt). Het discours blijft daarbij steken in algemeenheden, (elkaar 
respecteren); er is geen melding van concrete gevallen, anekdotes of dilemma’s. Het 
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leidt tot een strategie waarbij iedereen geacht wordt elkaar te respecteren, maar de 
omschrijving van ‘respect’ verschilt tussen leerkrachten. ‘Orthodoxe' leerkrachten 
bijvoorbeeld zien een verband tussen ‘respect’ en ‘christelijk’, overige leerkrachten 
duiden ‘respect’ als algemeen-humanistisch. Het retorische doel dat door de 
leerkracht kan worden nagestreefd door binnen het ‘respect’-discours te spreken, is 
te laten zien dat hij/zij en de gesprekspartner op één lijn zitten. ‘Respect’ klinkt altijd 
positief, maar het discours levert geen concrete aanwijzingen, doch suggereert dat de 
leerkracht de gangbare ‘normen en waarden’ hoog in het vaandel heeft. De 
leerkracht kan de indruk wekken dat er een goede omgang is met diversiteit, waarbij 
tegelijkertijd niet alles zomaar wordt getolereerd. Een ander retorisch doel is de 
dagelijkse praktijk te versluieren achter vage termen en algemeenheden. Maar 
‘respect’ kan ook de politiekcorrecte formulering zijn waarmee men afstand neemt of 
zich noodgedwongen ergens bij neerlegt.  
 
5.2.2 Diversiteit-als-waardevol- discours  
In dit discours worden verschillen als inspiratiebron voor pedagogisch handelen 
gezien, en diversiteit wordt daarmee als positief ervaren. Er is een  focus op 
cultuurverschil, etnisch en religieus verschil als basis voor diversiteit; andere sociale 
categorieën vallen weg. Nationale, etnische en religieuze kenmerken worden door 
elkaar gebruikt. Het discours leidt tot een pedagogische strategie waarbij culturele 
‘weetjes’ worden uitgewisseld tussen kinderen, waarbij het ene kind meer ‘anders’ is 
dan het andere; dat wil zeggen, de 'Nederlandse' kinderen worden vaker als 
'cultureel-neutraal' gezien. De definitiemacht berust intussen wel bij de leerkracht, 
die beslist wanneer en hoe er over verschillen wordt gesproken (al dan niet vanuit 
stereotypen). Cultuurverschillen worden als statisch omschreven, en gereduceerd tot 
kleding, voedsel, feesten en rituelen, waardoor een morele dimensie ontbreekt. De 
positieve benadering van verschil op zich kan enerzijds leiden tot nuancering, maar 
anderzijds ook tot vermijding van culturele morele dilemma’s. Wanneer de 
leerkracht tegen de klas in termen van 'wij' en 'zij' spreekt over cultuurverschil, 
worden er mogelijk kinderen van het 'wij' uitgesloten. Het retorisch doel dat wordt 
bereikt door het spreken binnen dit discours, is dat de leerkracht laat zien dat hij of 
zij niet xenofoob of kortzichtig is, en een open houding heeft naar diversiteit.  
 
5.2.3 Gelijke behandelings-discours 
In dit discours is een individuele benadering per kind de norm. Ongeoorloofd 
onderscheid maken op groepskenmerken, kinderen voortrekken, of favorieten 
hebben is in dit discours negatief geladen. Er is een pedagogisch en didactische 
strategie van particularisatie (voorkomen van vooroordelen) en differentiëring 
(aanpassen aan het kind). In dit discours spreken leerkrachten over de noodzaak om 
discriminatie op school te voorkomen, en zich tegen vooroordelen en racisme uit te 
spreken ten opzichte van kinderen, ouders en collega's. Daarnaast benadrukken 
leerkrachten dat, om gelijke behandeling te bewerkstelligen, men rekening moet 
houden met cognitieve beperkingen en mogelijkheden van de individuele leerling. 
De leerkracht kan door gebruik van dit discours demonstreren dat hij of zij 
rechtvaardig is, en zich niet laat leiden door vooroordelen. Tevens laat de leerkracht 
een professionele competentie zien in het flexibel omgaan met cognitieve verschillen. 
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5.2.4 Segregatiediscours 
 In dit discours is het belangrijk dat het kind zich aanpast aan de identiteit van de 
school. Er wordt een ingroup-outgroup-onderscheid geconstrueerd: ‘wij’ (de 
christelijke stakeholders van de school) versus ‘zij’ (de ouders, leerlingen die  niet 
‘christelijk’ zijn en getolereerd worden). Het discours gaat uit van een conservatieve 
en statische (deductieve) opvatting van de christelijke identiteit van de school. In het 
geval van dilemma's rond diversiteit is ‘meedoen of weggaan’ de strategische 
benadering van de outgroup (conformisme). Dit discours formuleert de veiligheid van 
kinderen en het voorkomen van loyaliteitsconflicten tussen ouder en school als 
ideaal. ‘Christelijk’ fungeert daarbij als etcetera-clausule en als retorisch 
machtsmiddel. De leerkracht laat in dit discours zien dat hij of zij waarde hecht aan 
de ‘christelijke identiteit’ van de school, en dat zij of hij daarmee de groepsautonomie 
van de school als sociale gemeenschap ondersteunt.  
 
5.2.5 Autonomie-discours  
Dit discours is sterk pedagogisch van aard, maar het heeft ook gevolgen voor 
didactiek. Door middel van discussies willen leerkrachten de zelfontplooiing en 
autonomie van kinderen stimuleren. Diversiteit is hier zowel uitgangspunt van de 
les, als resultaat van keuzes die kinderen leren maken. Het discours is het meest 
aangetroffen bij vragen naar de godsdienstles, maar ook in algemene vragen naar 
idealen die de leerkracht hanteert, werd autonomie als ideaal benoemd. De eigen 
levensbeschouwing wordt in termen van autonome keuzes beschreven. Het discours 
is individu-gericht, maar waardeert verschil alleen als resultaat van eigen keuze. De 
leerkracht toont door het spreken binnen dit discours aan dat er in zijn of haar lessen 
van indoctrinatie (religieus of anderszins) geen sprake is, en dat kinderen worden 
gestimuleerd tot zelfontplooiing. 
 
 

5.3  Antwoord op de probleemstelling 
 
Hierboven is ingegaan de vijf discoursen, en op de manier waarop zij in interviews 
door leerkrachten werden ingezet. De probleemstelling, die is geformuleerd aan het 
begin van het onderzoek wordt in het nu volgende deel beantwoord. De 
probleemstelling luidt:  

 
Welke inzichten, opvattingen en idealen benoemen leerkrachten op protestants-
christelijke basisscholen met betrekking tot de etnische en religieuze diversiteit in hun 
klas?  

 
De inzichten die de in dit onderzoek geïnterviewde leerkrachten hebben, kunnen als 
volgt worden gekenschetst. Over het algemeen hebben leerkrachten wel globale, en 
soms wat stereotype kennis over andersgelovige kinderen, maar specifieke kennis 
over de leefsituatie van kinderen en hun gezinnen ontbreekt. Een huisbezoek kan 
daarin, volgens sommige leerkrachten, meer opheldering geven. Over hindoeïsme en 
boeddhisme weten leerkrachten beduidend minder dan over de islam, hoewel de 
kennis daarover op ‘zwarte’ scholen groter lijkt te zijn dan op ‘witte’ scholen. Daar 
zijn leerkrachten ook wat beter op de hoogte van de interne diversiteit binnen een 
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religie of etnisch- culturele groep. De kennis over de levensbeschouwing van 
‘seculiere’ kinderen wordt vooral gerelateerd aan wel of geen kerkbezoek van de 
ouders. Er is weinig kennis onder leerkrachten over wat de ouders van deze 
kinderen geloven, maar leerkrachten zijn er ook niet echt mee bezig. Leerkrachten 
gaan ervan uit dat de keuze voor een christelijke school impliceert dat de ouders het 
belangrijk vinden dat er op school ‘christelijke activiteiten’ plaatsvinden. Deze 
vooronderstelling is in tegenspraak met onderzoek waaruit is gebleken dat 
levensbeschouwing behoort tot de drie minst belangrijke overwegingen van ouders 
bij hun schoolkeuze (Dijkstra en Miedema, 2003: 70; zie ook hoofdstuk 2, paragraaf 
2.2.1.2). 
De mate van kennis die leerkrachten hebben over de verschillende achtergronden 
van de kinderen in de klas is gedeeltelijk afhankelijk van hun persoonlijke interesse 
in het thema religieuze en etnische diversiteit, maar het ligt ook aan de mate waarin 
er op de school aandacht voor dit thema is. In enkele gevallen houden scholen bij 
welke levensbeschouwelijke achtergrond de ouders hebben, maar op veel scholen 
wordt dit ofwel niet (meer) bijgehouden, of wordt er gebruik gemaakt van een 
indeling die niet meer past bij de huidige schoolpopulatie. Zo wordt er op de school 
van één leerkracht bijvoorbeeld alleen naar christelijke denominaties van ouders 
gevraagd, terwijl veel kinderen een niet-christelijke achtergrond hebben. Ouders 
kunnen op deze school dus alleen aangeven of zij ‘hervormd, gereformeerd, of 
anders’ zijn. In de meeste gevallen blijft, in de beschrijving van leerkrachten, nadere 
detaillering binnen de andere, niet-christelijke traditie achterwege. 
De leerkrachten in dit onderzoek hebben meer inzicht in de cognitieve vaardigheden 
van kinderen, dan in hun religieuze achtergronden. Dit is begrijpelijk: deze 
kenmerken staan op scholen centraal en ze worden nauwkeurig gemeten. Algemene 
sociale vaardigheden (niet pesten, niet slaan, niet schoppen) worden ook veelvuldig 
genoemd als ontwikkelingsdoelen of als eigenschappen van kinderen. Deze doelen 
brengen leerkrachten soms in verband met de identiteit van de school (wanneer 
‘christelijk’ door de leerkracht wordt geassocieerd met ‘respect hebben voor elkaar’).  
Verder kan worden vastgesteld dat de resultaten uit dit onderzoek overeenkomen 
met ander onderzoek naar omgang met diversiteit in de klas, namelijk dat een 
systematische benadering van etnische en religieuze diversiteit in de klas, gebaseerd 
op pedagogische of didactische inzichten, ontbreekt. Er zijn geen overkoepelende 
strategie of onderwijsconcepten aangetroffen die in alle interviews voorkomen, er 
wordt door leerkrachten geen eenduidig pedagogisch inzicht geformuleerd. De 
beschrijvingen geven aan dat er veelal ad-hoc wordt gereageerd.  
Twee leerkrachten noemen in verband met religieuze en etnische diversiteit het 
sociogram, dat werd gebruikt om contacten tussen kinderen te meten. Twee 
leerkrachten noemen het ICO (intercultureel onderwijs). De ene leerkracht (op een 
‘witte’ school) integreerde het ICO in de godsdienstles, de  andere leerkracht (op een 
‘zwarte’ school) beschrijft het ICO- onderwijsmateriaal dat ter beschikking zijn van 
het team, maar dat eigenlijk niet wordt gebruikt. Andere leerkrachten noemen het 
ICO niet expliciet, maar zij spreken wel van initiatieven die zij of de school 
ontwikkelden om culturele diversiteit met de klas te bespreken. Drie leerkrachten 
noemen sociale schoolregels, die kinderen in acht moeten nemen. Een schoolregel 
kan bijvoorbeeld zijn: niet discrimineren of geen negatieve verwijzingen maken naar 
iemands godsdienst, huidskleur of afkomst.  Er is onder leerkrachten weinig 
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behoefte aan begeleiding of meer informatie over pedagogisch-didactische richtlijnen 
voor het omgaan met religieuze of culturele diversiteit. Zij vinden dat zij zelf genoeg 
weten, hoewel de kennis van collega’s volgens leerkrachten wel te wensen kan 
overlaten. Omdat leerkrachten aangeven van sommige culturen of religies weinig 
verstand te hebben, zijn er relatief veel initiatieven waarbij kinderen zelf in de klas 
over hun rituelen konden vertellen. Op ‘witte’ scholen wordt het bespreken van 
culturele of levensbeschouwelijke diversiteit in de klas als minder urgent ervaren 
dan op ‘zwarte’ scholen.  
 
De opvattingen van leerkrachten over diversiteit in de klas zijn variabel. Er is een 
relatie met het type vraag dat gesteld wordt, en het discours dat de vraag vervolgens 
oproept. Over het algemeen hebben leerkrachten een positief oordeel over het 
gegeven dat er religieuze en andere verschillen waren onder de kinderen in hun klas, 
maar de manier van waarderen kon per vraag verschillen en zo ontstonden er soms 
tegenstrijdigheden met wat eerder was beweerd. Een andere relatie is er met de 
levensbeschouwing en de leeftijd van de leerkrachten. De ‘ongelovige’ en ‘liberaal-
christelijke’ leerkrachten hebben vaker een positieve attitude ten opzichte van 
etnische en religieuze diversiteit, (diversiteit als waardevol). Aan de andere kant 
hebben juist deze leerkrachten soms moeite met orthodoxie (zowel christelijke als 
islamitische), met name wanneer deze botst met liberale waarden, autonomie en 
gelijke behandeling tussen de seksen.  
De ‘orthodox christelijke’ leerkrachten daarentegen spreken meestal in termen van 
wederzijds respect, waarbij leerlingen respect moeten hebben voor de school en zich 
daaraan moeten aanpassen. De twee jongere orthodoxe leerkrachten die op zwarte 
scholen werkten, waren echter van mening dat zij ‘aanstootgevende’ liedjes over 
Jezus als Zoon van God beter konden vermijden in hun klas vol leerlingen van 
moslim-achtergrond. Als er op 'witte' scholen weinig kinderen in de klas zijn, die op 
zondag in de kerk komen, vonden enkele leerkrachten dat jammer. Eén leerkracht 
maakte verschil tussen een kind van moslim-achtergrond, dat geen kerst wilde 
vieren, en een kind van Jehova’s Getuigen, dat tijdens Sinterklaas niet wilde 
deelnemen. In het eerste geval werd actie ondernomen en de leerkracht werd kwaad 
op het kind, in het tweede geval was er voor de leerkracht geen probleem.  
Op het cognitieve vlak waren er twee tegenstrijdige opvattingen: de ene opvatting 
was dat het voor kinderen goed is als ze hun eigen grenzen leren inzien en zichzelf 
waarderen ondanks hun beperkingen. In deze opvatting worden cognitieve 
verschillen tussen leerlingen openlijk benoemd, waarbij deze verschillen niet tot 
waardeoordelen mogen leiden. Ieder kind doet zijn of haar best, niemand mag zich 
laten voorstaan op bepaalde kwaliteiten, want iedereen heeft verschillende zwaktes 
en talenten. De leerkracht die werkt op een school voor speciaal onderwijs vertelt dat 
een open beleid naar kinderen en ouders over de aard van de beperkingen van 
kinderen, steeds vaker de voorkeur heeft. 
In de andere opvatting is het juist de bedoeling van de leerkracht om de verschillen 
tussen kinderen in hun mogelijkheden en vaardigheden, zo weinig mogelijk te 
benadrukken. Kinderen mogen niet van elkaar merken welke cognitieve verschillen 
er zijn, want dit zou kunnen leiden tot pesten en ongewenste gevoelens van 
minderwaardigheid of superioriteit.  Eenzelfde verschil in opvatting betrof het wel of 
niet benoemen van cultuurverschil of verschil in achtergrond. Volgens sommige 
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leerkrachten zien met name kleine kinderen geen verschillen, en zijn het de 
volwassenen die deze verschillen benadrukken en voorzien van een waardeoordeel. 
Andere leerkrachten benoemen juist het bewust worden van diversiteit als belangrijk 
moment in de ontwikkeling van kinderen. In de ene opvatting worden 
overéénkomsten tussen kinderen benadrukt, in de andere staan daarentegen de 
verschillen centraal.  
 
De idealen van leerkrachten in dit onderzoek zijn, zoals kan worden verwacht aan de 
hand van de theorie van Bruner, tegenstrijdig, en zoals verwacht vanuit de theorie 
van Billig, afhankelijk van het betoog dat de leerkracht op dat moment formuleert. Er 
worden in de samenleving en in het onderwijsveld veel idealen rond diversiteit 
geformuleerd: kinderen moeten zich als individu ontwikkelen, er moet rekening 
gehouden worden met de culturele achtergronden, het onderwijs moet het beste uit 
leerlingen halen, het onderwijs moet kinderen met achterstanden proberen bij te 
spijkeren. Deze idealen zijn op verschillende momenten in de interviews naar voren 
gekomen. Vanuit de idealen die leerkrachten formuleren is gezocht naar concepten 
en uitdrukkingen die bij deze idealen dominant waren, en de verschillende 
strategieën die uit deze idealen voortkwamen. Aan de hand van de genoemde 
idealen zijn vervolgens de tegengestelde discoursen waarin leerkrachten spreken, 
gereconstrueerd. Er is dus een ideaal van respect, een ideaal van diversiteit als 
waardevol, een ideaal van gelijke behandeling, een ideaal van sgeregatie, en een 
ideaal van autonomie aangetroffen. 
 
 
5.4 Antwoord op de vier subvragen  
 
5.4.1 Groepsidentificaties 
De eerste subvraag van het onderzoek luidde: welke groepsidentificaties construeren 
en hanteren leerkrachten bij het spreken over diversiteit in de klas?  
Deze vraag was met name gebaseerd op de theorie van Billig, waarin patronen van 
categorisaties en particularisaties een bron van analyse zijn. Uit de wijze waarop 
mensen andere mensen waarnemen en beschrijven, ofwel als stereotype lid van een 
groep, of als individu, kan worden vastgesteld op welke manier ‘de ander’ wordt 
waargenomen. Daarnaast was de theorie van Baumann voor deze vraag relevant, 
omdat volgens deze theorie de categorieën etniciteit, religie en nationaliteit met 
elkaar kunnen interacteren, en dat hun definities veranderlijk zijn. Een 
achterliggende vraag bij het empirisch onderzoek werd daarom: hoe categoriseren en 
particulariseren leerkrachten de leerlingen spontaan, wanneer hen wordt gevraagd 
naar de leerlingen in hun groep? Veranderen de categorisaties wanneer de vragen in 
een meer dwingend patroon worden gesteld, bijvoorbeeld wanneer vaste categorieën 
in de vraag worden genoemd, of wanneer wordt gerefereerd naar de identiteit van 
de school? 
De leerkrachten in dit onderzoek onderscheiden leerlingen naar cognitieve 
vaardigheden, sociale vaardigheden, sociaal-economische klasse, gender, 
nationaliteit, huidskleur, haarkleur, en andere kenmerken. Wanneer neutraal 
gevraagd wordt welke verschillen zij waarnemen, ligt er in veel gevallen een nadruk 
op cognitieve vaardigheden. Als leerkrachten op een ‘zwarte’ school werken, 
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noemen zij  daarna (in tweede instantie) vaker spontaan religieuze verschillen en 
verschillen in nationaliteit. Intra-religieuze verschillen onder leerlingen werden in 
het algemeen door leerkrachten zelden opgemerkt. 
Uit de theorie van Baumann over het multiculturele raadsel volgt dat de categorieën 
etniciteit, religie en nationaliteit met elkaar interacteren en overlappen. Dit bleek ook 
uit de interviews met leerkrachten. De constructie van het concept ‘Nederlands’ 
werd in het discours van leerkrachten verbonden met ‘blank’, terwijl de termen 
‘zwart’, ‘moslim’, en ‘niet-Nederlands’ als synoniemen werden gebruikt – hoewel er 
ook sprake was van 'particularisatie', en bewust tegengaan van stereotypen. Blank, 
Nederlands en christelijk werden door leerkrachten op ‘witte’ scholen vaker aan 
elkaar gekoppeld dan door leerkrachten die op scholen werkten waar juist de 
‘allochtone’ kinderen christenen konden zijn. Maar ook op ‘zwarte’ scholen 
prevaleerde bij leerkrachten een door elkaar gebruiken van termen als ‘zwart’, 
‘moslim’ en ‘niet-Nederlands’. Afhankelijk van de categorie waarmee leerkrachten 
hun leerlingen beschreven, varieerde ook hun interpretatie van het gedrag. Onder 
leerkrachten werd een stereotype beschrijving van genderverschil aangetroffen: van 
jongens werd wild gedrag getolereerd, van meisjes werd eerder verwacht dat zij 
rustig speelden (maar wel meer praatten).     
Wanneer gevraagd werd naar de aanwezigheid van kinderen met verschillende 
etnische, culturele en/of religieuze achtergrond, verdwenen eerder genoemde 
categorisaties van gender, cognitieve verschillen en sociaal-economische verschillen 
naar de achtergrond. Religieuze verschillen werden door leerkrachten vaker opgevat 
als verschillen tussen de godsdiensten, dan als verschillen in denominatie of richting. 
Een uitzondering hierop vormden katholieke kinderen op ‘witte’ scholen. Zij werden 
wel vaker apart benoemd, als zij in de klas zaten, soms zelfs als categorie buiten 
‘christelijk’. Ook een kind van Jehova’s getuigen werd door één respondent als ‘niet-
christelijk’ omschreven. De kinderen van geseculariseerde ouders vielen in veel 
beschrijvingen buiten het blikveld van de respondenten, hoewel uit beschrijvingen 
bleek dat veel ouders zich niet intensief met religie bezighielden. De respondenten 
verwezen naar deze ouders soms als ‘minder christelijk’.  
Bij interviewvragen naar de identiteit van de school, werden de categorisaties van 
kinderen meer rigide. Er was sprake van ‘moslim-kinderen’ waarbij de respondenten 
anekdotes vertelden over de mate waarin de kinderen voldeden aan de eisen die 
samenhingen met de christelijke identiteit van de school. 
Deze vragen leidden meestal tot een ‘segregatie-discours’, waarbij het volgens 
leerkrachten voor kinderen veilig is om op school te zitten die aansluit bij de 
levensbeschouwing van de ouders. Kinderen die zich niet zouden conformeren aan 
de rituele eisen van de school (kerstviering, bidden en bijbellezen) konden beter een 
andere school zoeken.  
De mate waarin er van stereotype categorisaties van leerlingen sprake was, was 
afhankelijk van het discours waarmee de leerkracht zich uitdrukte. Zo kon de 
leerkracht in het ene discours de leerlingen in grove groepen indelen, terwijl andere 
discoursen daarentegen nuanceringen, uitzonderingen en particularisaties 
(individuele beschrijvingen per kind) opriepen. In de behandeling van de tweede 
subvraag zijn deze discoursen beschreven aan de hand van hun achterliggende 
ideologie. 
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5.4.2  Idealen en strategieën 
De tweede subvraag was: welke normatieve (pedagogische en/of didactische) 
idealen en strategieën beschrijven  leerkrachten als leidend voor hun omgang met 
diversiteit? 
In Hoofdstuk 2 was beschreven dat er verschillende, soms tegengestelde, idealen met 
betrekking tot diversiteit worden geformuleerd in de maatschappij en in het 
onderwijsveld. Bruner beschreef de samenleving als de plaats waarbinnen 
veranderlijke pedagogische idealen vorm krijgen. Het onderwijs bevindt zich in een 
culturele context. In het empirisch deel werd daarom onderzocht welke idealen door 
leerkrachten worden genoemd, en welke contextuele aspecten (cf Bruner) in hun 
spreken kunnen worden aangetroffen. Ook werd gekeken hoe leerkrachten omgaan 
met ideologische dilemma’s of tegengestelde belangen. Vanuit de theorie van Vogt 
zouden met name autonomie en tolerantie met elkaar op gespannen voet staan. De 
achterliggende vragen werden dus: welke contextuele aspecten (wisselwerkingen 
met de omringende cultuur) treffen we aan; hoe verhouden tolerantie en autonomie 
als pedagogisch idealen zich tot elkaar in het discours van leerkrachten, en welke 
consequenties heeft dit voor de omgang met diversiteit?   
In de pedagogische ideologieën die leerkrachten noemen wordt steeds uitgegaan van 
verschillende beelden van het kind, zoals in het theoretisch deel aan de hand van 
Bruner werd beschreven. Het kind wordt door de leerkrachten die deelnamen aan 
dit onderzoek enerzijds beschreven als uniek individu, anderzijds als jongen/meisje, 
moslim, hindoe, kind van gescheiden ouders, of kind met ouders die geldproblemen 
hebben. Daarnaast hanteren leerkrachten verschillende ideologieën over hoe met 
diversiteit tussen kinderen moet worden omgegaan. 
Als algemene ideologie verwijzen leerkrachten naar ‘respect’. In het respect-discours 
is het belangrijkste ideaal dat kinderen, leerkrachten en ouders elkaar ‘respecteren’. 
Echter, uit de uitspraken van leerkrachten kan geen eenduidige definitie van 
‘respecteren’ worden gedestilleerd. Het kan bijvoorbeeld betekenen: eerlijk voor je 
mening durven uitkomen omdat je de ander respecteert, maar ook: aanpassen aan de 
regels van de school, of iedereen om zijn of haar eigenheid waarderen. De mate 
waarin ruimte gemaakt wordt voor verschil tussen kinderen (tolerantie) blijkt 
afhankelijk van de situatie; in het ene geval wordt er wel ruimte gemaakt, in het 
andere niet. De persoonlijke overtuiging van de leerkracht bepaalt hoe hij of zij 
oordeelt over de mate van tolerantie op school. In praktijk blijkt ‘permissie-
tolerantie’ voor leerkrachten een veel voorkomend uitgangspunt, waarbij naast de 
normen van de bredere samenleving, ook de intern geformuleerde normen van de 
‘christelijke’ school grensbepalend zijn. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de verschillende 
manieren waarop leerkrachten het thema ‘hoofddoeken op school’ beoordelen.  
‘Diversiteit als waardevol’ is een normatief discours dat erop gericht is, kinderen met 
elkaars verschillen en overéénkomsten te confronteren. Het vindt zijn uitwerking in 
het intercultureel onderwijs, dat door leerkrachten op verschillende manieren wordt 
vormgegeven. Dit is conform het onderzoek van Hanson e.a (2004), dat beschrijft hoe 
intercultureel onderwijs specifieke onderwijsdoelen en strategieën ontbeert. Het 
intercultureel onderwijs vindt ten dele uitdrukking in het godsdienstonderwijs, bij 
leerkrachten die het ‘diversiteit als waardevol- discours’ hanteren. In deze 
onderwijsstrategie worden leerlingen (van niet-christelijke achtergrond) ingezet als 
levend voorbeeld om over hun eigen religie of cultuur te vertellen. Een effect van het 
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discours van diversiteit als waardevol kan zijn dat etnische en religieuze verschillen 
verabsoluteerd worden, en dat kinderen van ‘andere’ culturen in een outgroup 
terechtkomen (“dat doen zij anders dan bij ons, leuk hé?”). Een dergelijke benadering 
lijkt bovendien primair bedoeld als didactiek voor de ‘Nederlandse’ kinderen in de 
klas, die zo kunnen leren hoe leuk ‘verschillen’ zijn.    
Als het gaat om cognitieve verschillen tussen kinderen, spreken leerkrachten in twee 
varianten van het ‘gelijke behandelings’ discours. De ene strategie is gericht op het 
niet benadrukken van verschil, en het in morele en pedagogische zin gelijk 
behandelen van kinderen waartussen (cognitieve) verschillen bestaan. Er wordt voor 
gewaakt dat de kinderen die slimmer zijn, zich laten voorstaan op hun capaciteiten. 
Leerkrachten benadrukken dat alle kinderen hun best moeten doen, en dat dat 
gewaardeerd wordt. In bredere zin hangt deze strategie ook samen met de wens om 
pesten, schelden, discriminatie, vooroordelen en racisme onder kinderen tegen te 
gaan. De andere strategie gebaseerd op gelijke behandeling, probeert juist zoveel 
mogelijk met (cognitieve) verschillen rekening te houden. Er wordt in didactische zin 
gestreefd naar een aanpassing die aansluit op de mogelijkheden van het kind. In de 
meeste gevallen is het doel niet om alle kinderen op hetzelfde niveau te krijgen, maar 
voor elk kind “eruit te halen wat erin zit”. Het resultaat van deze aanpak is 
differentiatie en niveauverschil, dat door leerkrachten in dit discours als differentie, 
en niet als 'deficiet' (tekortkoming of achterstand) wordt gewaardeerd. In dit 
discours worden individuele verschillen tussen kinderen het meeste benadrukt. 
In het discours van autonomie staan verschillende soorten autonomie centraal. 
Autonomie van het individuele kind is voor leerkrachten vooral aan de orde 
wanneer het gaat om het ontwikkelen van een eigen mening en een eigen visie op 
levensbeschouwing. Met name wanneer leerkrachten godsdienstonderwijs 
bespreken, geven zij aan dat autonomie voor hen een belangrijke waarde 
vertegenwoordigt. Dit komt mede doordat zij hun eigen levensbeschouwing als 
resultaat van autonome keuzes beschrijven. Naast individuele autonomie kwam ook 
autonomie van een gemeenschap aan de orde in de interviews. De autonomie van de 
school kan in conflict komen met die van ouders, wanneer ouders willen dat hun 
kinderen van schoolactiviteiten worden uitgesloten, of dat enkele schoolactiviteiten 
voor alle kinderen worden aangepast. Dit type conflicten wordt door leerkrachten 
doorgaans beoordeeld vanuit het segregatiediscours, waarbij een interpretatie van 
christelijke identiteit van de school de doorslag geeft.  
Autonomie vertegenwoordigt voor leerkrachten in dit onderzoek dus een belangrijke 
waarde, evenals tolerantie. In het theoretisch deel is beschreven hoe zowel 
autonomie als tolerantie verschillende definities kennen. Tussen tolerantie en 
autonomie bestaat bovendien een spanning, omdat volgens een mogelijke 
interpretatie van tolerantie, tolerantie afhankelijk is van de mate waarin het gedrag 
door autonome keuze tot stand is gekomen. In dit onderzoek is deze definitie van 
tolerantie slechts door één respondente benoemd. De grenzen die de leerkrachten 
aanbrengen in tolerantie voor religieuze diversiteit, hangen samen met de eigen 
opvattingen. De school (het bestuur en het team) formuleert ook grenzen aan 
tolerantie, die samenhangen met de eigen visie op christendom en de visie op de 
bredere missie van de school. Tolerantie hangt samen met de vraag wie er om 
tolerantie vraagt en de mate waarin deze vraag om tolerantie afbreuk doet aan 
algemene waarden die voor leerkrachten belangrijk zijn, zoals gelijkheid tussen 
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jongens en meisjes, of het in stand houden van het ‘christelijk’ karakter van de 
school. Leerkrachten kunnen kritisch staan ten opzichte van het beleid van de school 
en de grenzen aan tolerantie die er vanuit het bestuur worden geformuleerd.    
Tolerantie voor intolerantie kan op scholen tamelijk ver gaan, als het gaat om 
‘christelijk gefundeerde’ intolerantie. Zo zijn leerkrachten bereid om thema’s als 
magie, sprookjes, boeken van Harry Potter en Paul van Loon, en andere als 
aanstootgevend ervaren kwesties ten behoeve van een minderheid aan orthodox-
christelijke ouders van de hele school te weren. Aan de andere kant kunnen sommige 
scholen tamelijk intolerant zijn voor het dragen van hoofddoeken, dat dan 
bijvoorbeeld zonder meer wordt geïnterpreteerd als strijdig met de ‘identiteit van de 
school’. Dit beleid, zowel met betrekking tot het weren van hoofddoekjes, als het 
weren van ‘magische’ thema’s, kan door leerkrachten worden bekritiseerd, alhoewel 
zij zich doorgaans neerleggen bij de beslissing van het bestuur.    
Uit het voorgaande blijkt dat de bredere context van de samenleving en de juridische 
uitwerking van artikel 23 van de Grondwet, van invloed zijn op het schoolbeleid. 
Tegelijkertijd ontstaat de indruk dat scholen die kampen met een leerling-overschot, 
intoleranter beleid (kunnen) uitdragen ten aanzien van religieuze diversiteit, dan 
scholen met een leerling-tekort.  
Het discours dat samenhangt met deze nationale juridische context, is het segregatie-
discours. Dit vertrekt vanuit het ideaal dat de school een veilige omgeving moet zijn, 
waar het kind op school dezelfde waarden en normen als thuis meekrijgt. Kinderen 
die verschil zouden ervaren tussen thuis en de school op het gebied van religie, 
zouden volgens leerkrachten in verwarring komen of last krijgen van een 
loyaliteitsconflict tussen school en thuis. In het segregatie-discours moeten kinderen 
zich aanpassen aan de christelijke identiteit van de school, en anders moeten hun 
ouders een andere school zoeken. Het aanpassen bestaat uit het conformeren aan de 
religieuze rituelen die op de school en in de klas plaatsvinden (Bijbellezen, bidden en 
deelnemen aan christelijke vieringen). 
  
5.4.3  Levensbeschouwing van de leerkracht  
De derde subvraag is: welke levensbeschouwing hebben leerkrachten en hoe is deze 
gerelateerd aan de wijze waarop zij over de etnische en religieuze diversiteit van 
leerlingen spreken? Deze subvraag is gebaseerd op godsdienstpsychologisch 
onderzoek naar het effect van godsdienstigheid op tolerantie en op het ontstaan van 
negatieve stereotypen ten opzichte van de (religieuze) ander. Volgens de theorie van 
Altemeyer (2003) zijn orthodox gelovigen minder tolerant, maar de theorie van 
Duriez en Hutsebaut (2000) voorspelt dat niet orthodox geloof, maar gebrek aan 
relativeringsvermogen ten aanzien van het eigen standpunt en een letterlijk nemen 
van heilige teksten de tolerantie ten aanzien van andersgelovigen verkleint. Dit zou 
zowel voor orthodox gelovigen als voor atheïsten gelden, terwijl gelovigen én 
ongelovigen die heilige teksten symbolisch benaderen, een grotere tolerantie zouden 
hebben. Een andere verklaring voor intolerantie zou gebrek aan contact kunnen zijn. 
Volgens de contacthypothese vergroot persoonlijk contact interreligieuze tolerantie. 
Daarom is leerkrachten ook gevraagd of zij contacten hebben met anders-gelovigen. 
Twee achterliggende vragen zijn geformuleerd bij de derde subvraag, namelijk: 
kunnen de zojuist beschreven indelingen van Altemeyer enerzijds, en Duriez en 
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Hutsebaut anderzijds worden teruggevonden in het empirisch materiaal, en: hebben 
leerkrachten contact met andersgelovigen?   
Bij het indelen van leerkrachten in levensbeschouwing is in dit onderzoek uitgegaan 
van zelf-beschrijvingen die opkwamen tijdens vragen als: ‘Bent u gelovig?’, en 
‘Beschouwt u zichzelf als christen?’. Ook in andere delen van het interview kon 
levensbeschouwing ter sprake komen. Het was hierdoor mogelijk de leerkrachten in 
drie categorieën in te delen: orthodox-christelijk, liberaal-christelijk en niet-gelovig. 
Omdat juist in het theoretisch deel werd betoogd dat dergelijke categorieën een 
constructie zijn, zijn de termen tussen aanhalingstekens geplaatst. Hiermee wordt 
bedoeld dat er verschillen tussen leerkrachten binnen één categorie bestaan, en ook 
dat de leerkracht tijdens het interview verschillende beschrijvingen kan geven van 
zijn of haar eigen geloof.  
Van de 16 leerkrachten in dit onderzoek, noemen zich elf christelijk, en vijf noemen 
zichzelf niet gelovig. Er is gekozen om het label ‘orthodox’ toe te kennen aan 
leerkrachten die hun geloof als hun ‘vaste overtuiging’ omschrijven. Dit betreft vier 
leerkrachten. Het geloof heeft voor hen sociale implicaties: zij willen een goed 
voorbeeld zijn van de waarde van het christendom. Mensen met een ander geloof 
willen zij ‘respecteren’. Het christendom wordt door hen beschreven als meer ‘waar’ 
dan andere geloven. Deze leerkrachten noemen dogma’s als ‘Jezus is gestorven voor 
de zonden van de wereld’ om hun geloof te omschrijven, en zij noemen dit ook de 
enig juiste versie van het christendom.  
De respondenten die in dit onderzoek als ‘liberaal-christelijk’ zijn gecategoriseerd, 
beschrijven hun geloof meer in symbolische, humanistische termen. Zij staan kritisch 
ten opzichte van dogma’s over Jezus, en letterlijke interpretaties van bijbelteksten. In 
hun houding ten opzichte van mensen met een ander geloof is meer sprake van 
tolerantie vanuit gelijkwaardigheid. In dit onderzoek konden negen leerkrachten als 
‘liberaal-christelijk’ worden aangemerkt.  
De vijf leerkrachten die zichzelf op enig moment in het interview als ongelovig 
beschreven, zijn als ‘niet-gelovig’ gecategoriseerd. Van deze vijf niet-gelovige 
leerkrachten zeggen twee leerkrachten dat ze Boeddhisme als hun belangrijkste 
levensbeschouwelijke richtlijn zien, één is pluralist (“Ik geloof in alles”), één 
beschrijft haar niet-gelovige levensbeschouwing vooral in termen van haar afkeer 
van ‘letterlijk’ christendom, en één is een agnost. 
De mate van tolerantie van leerkrachten blijkt uit interviews moeilijk vast te stellen. 
Enerzijds is tolerantie een waarde die door vrijwel alle leerkrachten positief wordt 
gewaardeerd. De orthodox-christelijke leerkrachten vinden dit een ‘christelijke’ 
waarde. De ‘ongelovige’ leerkrachten denken daar anders over, voor hen is tolerantie 
juist humanistisch. Zij vinden soms dat hun christelijke collega’s intoleranter zijn. Of 
de leerkrachten zich intolerant uiten ten aanzien van andersgelovigen, blijkt 
afhankelijk van het specifieke dilemma waar het over gaat. Dit komt overeen met 
wat Vogt stelt, namelijk dat tolerantie geen zwart-wit gegeven is, maar dat het in 
concrete situaties en dilemma’s vorm krijgt, waarbij altijd ruimte is voor discussie en 
herinterpretatie.  
Twee leerkrachten maken verschil tussen hun persoonlijke opvatting en de wijze 
waarop ze zichzelf in de klas profileren. Een jonge, orthodoxe leerkracht houdt haar 
opvatting over Jezus als Zoon van God voor zich, in haar klas met een meerderheid 
aan moslimleerlingen. Zij geeft leerlingen de ruimte om sommige liedjes niet te 
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zingen of de tekst aan te passen. Een andere (ongelovige) leerkracht deed zich juist 
christelijker voor, uit pedagogische overwegingen, want jonge kinderen hoeven nog 
niet te twijfelen. 
Alle leerkrachten, ongeacht hun levensbeschouwing, zijn overtuigd van het belang 
van respect en tolerantie voor andersgelovigen in de samenleving. De grenzen van 
dit respect en deze tolerantie op school, liggen voor orthodoxe leerkrachten vaker bij 
een nogal statische opvatting van ‘christelijke schoolidentiteit’.  De wijze waarop de 
leerkracht oordeelt over wat een ‘christelijke school’ zou moeten inhouden - een 
interpretatie die doorgaans sterk afhangt van de eigen levensbeschouwing - heeft 
binnen het segregatiediscours wel consequenties voor de mate waarin de leerkracht 
tolerantie opbrengt voor andersgelovigen.    
In hun ‘voorkeursdiscoursen’ blijkt in dit onderzoek een relatie aanwezig met de 
levensbeschouwing van de leerkracht. De respondenten die als ‘orthodox’ werden 
gecategoriseerd, hadden vaker een voorkeur voor het segregatiediscours en het 
respect-discours. De respondenten die als ‘liberaal’ en ‘niet-gelovig’ werden 
gecategoriseerd, gebruikten vaker het ‘diversiteit als waardevol’-discours en het 
‘gelijke behandeling’-discours. Het autonomie-discours werd door leerkrachten van 
alle levensbeschouwingen in gelijke mate gebruikt. 
Een ander verschil was het gebruik van wij versus zij, dat bij het gebruik van het 
segregatiediscours toenam. Als gevolg van het vaker gebruikte segregatiediscours 
van de orthodoxere leerkrachten, had dit tot resultaat dat orthodoxe leerkrachten 
vaker in termen van ‘wij’ en ‘zij’ spraken, wanneer het ging over andersgelovige 
kinderen in de klas. Dit is conform de theorie van Altemeyer, die stelt dat 
exclusivisten een relatef grote outgroup construeren met betrekking tot religie, en 
een kleine ingroup.     
De mate waarin andersgelovigen door leerkrachten tot hun medegelovigen (ingroup) 
of tot andersgelovigen (outgroup) worden gerekend, lijkt in  dit onderzoek 
inderdaad samen te hangen met geloofsovertuiging. De ‘liberale’ en ‘ongelovige’ 
leerkrachten zijn van mening dat moslims en christenen dezelfde God aanbidden. 
Dat betekent dat moslims daarmee tot de ingroup van gelovigen kunnen worden 
gerekend. De orthodoxe leerkrachten zijn daarentegen van mening, dat moslims en 
christenen een verschillende God aanbidden. In deze opvatting worden moslims veel 
meer een outgroup. Dit verschil in opvatting heeft consequenties voor de 
godsdienstles. Twee ‘orthodoxe’ leerkrachten trachten de moslim-kinderen in hun 
klas tot het christelijk godsbeeld te brengen. Er lijkt in dit onderzoek overigens geen 
verband te bestaan tussen de levensovertuiging van de leerkracht, en de verdeling 
van leerkrachten onder ‘witte’ of ‘zwarte’ scholen: deze verdeling is gelijkmatig. 
Contacten met andersgelovigen kwamen onder leerkrachten weinig voor. Zowel 
leerkrachten die op ‘witte’ scholen werkten, als leerkrachten op ‘zwarte’ scholen, 
maakten geen melding van interreligieuze contacten in hun vriendenkring of in hun 
familie. Er was wel sprake van intra-religieuze contacten met geseculariseerde 
christenen, baptisten, Jehova’s getuigen en katholieken. Overigens werden deze 
contacten door een ‘orthodoxe’ respondente zelf als inter-religieus contact 
beschreven, omdat zij deze groepen niet ‘christelijk’ vond. Twee (ongelovige) 
leerkrachten vermeldden dat zij vroeger wel contact hadden gehad met moslims en 
boeddhisten. Het ontbreken van contacten leidt volgens de contacthypothese tot 
stereotypering en verminderde tolerantie. In het discours van leerkrachten zijn ten 
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aanzien van de (andersgelovige) ouders regelmatig deficiet-opvattingen 
aangetroffen, die samenhangen met een statusverschil op het gebied van opleiding 
en sociaal-economische status. Toch was in dit onderzoek levensbeschouwing een 
betere voorspeller voor tolerante opvattingen dan contact. Ondanks een gebrek aan 
interreligieus contact onder alle leerkrachten, wilden de ‘liberaal-christelijke’ en 
‘ongelovige’ leerkrachten naar verhouding meer ruimte maken voor verschil en 
religieuze diversiteit op school dan de meer ‘orthodoxe’ leerkrachten.  
 
5.4.4 Invloed van de constructie van schoolidentiteit op de constructie van 
diversiteit 
De vierde subvraag van het onderzoek is: welke invloed heeft de wijze waarop de 
leerkracht ‘schoolidentiteit’ definieert, op de beschrijving van etnische en religieuze 
diversiteit van leerlingen? 
Uit de theorie van Baumann, zoals beschreven in Hoofdstuk 2, blijkt dat religieuze 
groepsidentiteiten (zoals ‘christelijke’ school) op reïficerende en processuele 
manieren kunnen worden geconstrueerd, en dat deze identiteiten een relatie hebben 
met etnische en nationale identiteitsconstructies. De constructies van identiteit, zoals 
ze door mensen worden geformuleerd, hangen bovendien samen met 
groepsbelangen, waarbij bepaalde grenzen van ingroups en outgroups ontstaan. Naar 
aanleiding van de theorie zijn bij de vierde subvraag de volgende achterliggende 
vragen geformuleerd: hoe zijn, conform Baumann, in de discoursen van leerkrachten 
over schoolidentiteit de drie hoeken van de multiculturele driehoek, (etniciteit, natie-
staat en religie) met elkaar verstrengeld, en kunnen er reïficaties en processuele 
beschrijvingen worden aangetroffen? Welke machtsverhoudingen, en ingroups en 
outgroups zijn aanwezig bij de constructie van schoolidentiteit als sociale 
gemeenschap? 
Het gebruik door leerkrachten van de categorisaties ‘zwart’ en ‘wit’ (voor scholen) en 
‘zwart’ en ‘blank’ (voor kinderen) verwijzen naar de etnische samenstelling van de 
leerlingpopulatie van de school. Dezelfde school kan echter ook beschreven worden 
als ‘protestants-christelijk’. In dat geval is niet de leerling-populatie de grond voor de 
beschrijving, maar een bestuurlijke, formele identiteit, die uitgedragen wordt in 
rituelen die op de school plaatsvinden en de organisatievorm van de school. Ook de 
religieuze identiteit van leerkrachten is volgens leerkrachten van belang bij de 
typering van een school als ‘christelijk’.   
Bij het gebruik van het segregatie-discours waarbij het wenselijk is dat leerlingen zich 
gedragen naar de religieuze praktijken die op grond van de ‘formele’ identiteit van 
de school worden uitgevoerd, worden leerlingen voornamelijk op grond van hun 
religieuze achtergrond ingedeeld. Het verband dat kan bestaan tussen religieuze en 
etnische identiteit van het kind, en de etnische segregatie die derhalve kan 
voortkomen uit religieuze segregatie, blijven in dit discours buiten beeld.  
Het segregatiediscours bevindt zich op gespannen voet met het discours van 
diversiteit als waardevol, waarbij het juist belangrijk is dat kinderen zoveel mogelijk 
integreren met kinderen van andere culturele, etnische en religieuze achtergronden. 
In de legitimering van het segregatiediscours beroepen leerkrachten zich op de 
vrijheid van onderwijs zoals deze in de Nederlandse wet verankerd ligt (artikel 23). 
De vrijheid van ouders om kinderen op de school van hun keuze onder te brengen, 
brengt volgens de leerkrachten een verplichting met zich mee: het deelnemen aan de 
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religieuze rituelen die op de school plaatsvinden. In de beschrijving van leerkrachten 
is christelijke identiteit als het gaat om de school een gereïficeerde identiteit. Er is 
sprake van een statische perceptie van christelijke identiteit, die men beleeft als van 
bovenaf opgelegd.  
Echter, in de beschrijving die leerkrachten geven van hun eigen geloofsovertuiging 
komt veel meer de procesmatige kant van christelijke identiteit naar voren. De 
leerkracht maakt een eigen interpretatie, die in beweging is, en die anders kan zijn 
dan vroeger. In deze, meer persoonlijke, beschrijving is de leerkracht zich ook meer 
bewust van individuele verschillen in interpretatie en interne diversiteit, 
bijvoorbeeld verschillen tussen collega’s. Ook wanneer de eigen school vergeleken 
wordt met andere christelijke scholen wordt deze diversiteit meer duidelijk. De 
leerkracht hanteert dus zowel een statisch beeld van ‘christelijke identiteit’ (van het 
schoolstatuut), als een dynamisch en heterogeen beeld van christelijke identiteit (van 
het team, zichzelf en individuele collega’s).  
In het statische beeld worden anders-gelovige kinderen vaker als outgroup 
gedefinieerd, en wordt deze groep als meer problematisch ervaren, dan bij het 
dynamische beeld van schoolidentiteit als constructie vanuit de diverse opvattingen 
in het team. Dit is conform eerdere bevindingen van Bakker en Rigg (2004). Reflectie 
op de christelijke identiteit van de school levert in sommige gevallen een 
problematisering van leerling-diversiteit op, die zonder deze reflectie niet spontaan 
genoemd wordt. Dit komt omdat er dan in meer rigide termen van ‘wij’ en ‘zij’ 
gesproken wordt,  waarbij de school (‘wij’) staat voor christenen, en ‘zij’ staat voor de 
ouders of kinderen die zich niet conformeren aan de christelijke identiteit van de 
school, waartoe bijvoorbeeld het in de kerk vieren van kerstfeest gerekend wordt.  
Niet alleen waren leerkrachten inconsistent in hun beschrijvingen van het concept 
'christelijk', maar er waren ook aanzienlijke verschillen tussen leerkrachten in hun 
beschrijvingen. In aanvulling op De Wolff (2000), die stelde dat christelijke identiteit 
per school verschillend wordt ingevuld, kan naar aanleiding van dit onderzoek 
worden geconcludeerd dat christelijke identiteit op school ook per leerkracht op 
verschillende wijze wordt geïnterpreteerd. Sommige scholen laten hun leerkrachten 
ruimte voor eigen interpretatie (bijvoorbeeld de keuze om wel of niet te bidden met 
de klas), andere scholen leggen praktijken op aan leerkrachten (zoals de wijze 
waarop er over het godsbeeld van christenen en Moslims dient te worden 
gesproken). Op scholen waar leerkrachten meer ruimte ervaren om een eigen 
interpretatie van christendom te kunnen hanteren, lijkt de levensbeschouwelijke 
diversiteit onder leerkrachten en leerlingen groter te zijn. Bij leerkrachten waar de 
interpretatie van het begrip ‘christelijke school’ meer rigide is, beschrijven 
leerkrachten in enkele gevallen een gevoel van getolereerd worden, het ‘niet 
voldoen’ aan de geloofseisen van de school, of zelfs het idee dat men het eigen 
‘ongeloof’ voor collega’s verborgen moet houden.    
Het blijkt dat het uitgangspunt ‘wij zijn een christelijke school’ kan leiden tot een 
beleid waarbij in praktijk segregatie naar etnische achtergrond plaatsvindt. Dit blijkt 
ook uit het discours van sommige leerkrachten die ‘Nederlands’ en ‘christelijk’ met 
elkaar in verband brengen of zelfs voor synoniemen houden, en deze termen 
plaatsen tegenover moslim, allochtoon en zwart. Deze voorstelling van zaken doet 
geen recht aan de complexe doorsnijdingen van etniciteit, religie en nationaliteit, 
maar het geeft een algemeen discours aan waarbij ingroup en outgroup zich binnen 
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de muren van een school bevinden. Als de school zich profileert als christelijk (en 
daarmee geassocieerd wordt met  Nederlands en blank), maar in praktijk een etnisch 
en religieus gemengde leerling-populatie heeft, kan een discours van ‘wij’ tegen ‘zij’ 
ontstaan dat de sociale cohesie van de school bemoeilijkt.  Anderzijds kan een 
christelijk discours van tolerantie opening bieden voor respectvolle omgang met 
elkaar. De flexibiliteit van het woord ‘christelijk’ biedt mogelijkheden voor zowel 
tolerante als intolerante praktijken, en tot zowel inclusief als exclusief taalgebruik 
met betrekking tot anders-gelovigen in de school.  
De formele keuzes over het beleid dat de 'christelijke identiteit' van de school 
vormgeeft, lijken in eerste instantie te liggen bij het bestuur, vervolgens bij het team 
(waarbij de ‘ongelovige’ leerkrachten zichzelf als minder invloedrijk beschrijven), ten 
derde bij ouders voor zover die zich actief met het schoolbeleid bemoeien, en pas in 
de laatste plaats bij de kinderen. Vanwege de gemiddeld lagere sociaal-economische 
status en minder kennis van de Nederlandse taal, en omdat zij geen gebruik kunnen 
maken van de term ‘christelijk’ als etcetera-clausule, is de invloed van niet-
christelijke (moslim)ouders op het schoolbeleid kleiner. 
Dit betekent dat de term ‘christelijke’ school bij sommige scholen niet verwijst naar 
de schoolpopulatie, maar naar degenen die er de bestuurlijke macht uitoefenen. 
Leerkrachten lijken in grote mate deze ongelijke verdeling van macht te 
onderschrijven, vanuit de idee dat dit in overeenstemming is met de Nederlandse 
wet. De vrijheid van onderwijs wordt door de leerkrachten doorgaans beschreven als 
de vrijheid van ouders om op te stappen als de school hen niet bevalt, of als de 
vrijheid van scholen om ouders te weigeren wiens kinderen zich niet kunnen of 
willen conformeren aan de identiteit van de school. Anderzijds zijn er leerkrachten 
die christelijk associëren met respect voor anderen, ruimte maken voor anderen, en 
die diversiteit zien als passend bij een christelijke school. Maar ook in deze gevallen 
zijn de ‘christenen’ degenen in de school die de regels maken, en degenen die al of 
niet kunnen tolereren en dus spreken vanuit een machtspositie. Het woord ‘wij’ kan, 
in het spreken over de school, zowel verwijzen naar alle leden van het team, als naar 
‘de christenen’ onder teamleden en ouders ten opzichte van de niet-christenen. 
Leerkrachten weten zich in hun spreken over segregatie naar religie door de vrijheid 
van onderwijs gesterkt in hun opvattingen.   
 
 
5.5 Culturele achtergronden en implicaties van de discoursen 
 
Nu de probleemstelling en de vier subvragen van dit ondezoek zijn beantwoord,  zal 
ik nu de relatie tussen theorie en empirie verduidelijken, door na te gaan in hoeverre 
de discoursen te verklaren zijn vanuit de context waarin de leerkracht functioneert.  
In het tweede hoofdstuk van deze dissertatie is al uitvoerig ingegaan op de culturele 
context van de leerkracht, en de opvattingen over religieuze en etnische diversiteit, 
die in deze context kunnen worden aangetroffen. Er is daarbij onderscheid gemaakt 
tussen invloeden uit de Nederlandse culturele context, de onderwijscontext en de 
persoonlijke levensbeschouwelijke context. Deze context levert niet één, maar 
meerdere - soms tegengestelde - idealen, van waaruit leerkrachten al redenerend zelf 
tot hun keuzes voor discoursen komen.  
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De discoursen die in dit onderzoek uit de interviews met leerkrachten zijn 
gereconstrueerd, kunnen dan ook ten dele met de beschreven theorie en literatuur in 
verband worden gebracht, en ten dele zijn zij ‘nieuw’ vanuit de data opgekomen. 
Bovendien kan de interviewvraag, doordat deze in specifieke termen en 
uitdrukkingen werd geformuleerd, een bepaald discours oproepen.  
Het ‘respect’-discours is een voorbeeld van een ideaal dat leerkrachten noemden, dat 
niet expliciet in de theorie is beschreven. Respect is in sommige gevallen een 
synoniem voor tolerantie (zie ook paragraaf 2.2.2.2, over het onderzoek van Afdal), 
maar het heeft in de discoursen van leerkrachten meer betekenissen. Ook in andere 
maatschappelijke contexten wordt ‘respect’ regelmatig gebruikt om ergens een 
positieve lading aan te geven. Op de internetgroep ‘Hyves’ kunnen deelnemers die 
elkaars bijdragen waarderen, als reactie ‘respect’ (met uitroepteken) toevoegen. Het 
Festival Mundial, een muziekfestival dat kan worden vergeleken met Woodstock, 
had als thema niet ‘love and peace’ maar ‘respect’ (Trouw, 23 juni 2009). 
Schoonmaakbedrijven en zorginstellingen adverteren zichzelf door hun naam of 
slogan 'respect' mee te geven. Als een woord in zoveel betekenissen wordt gebruikt, 
kan worden geconcludeerd dat het een modewoord is dat tot containerbegrip is 
geworden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit begrip door respondenten is 
genoemd. Wel is opvallend dat het discours vaker bij 'orthodoxe' leerkrachten 
voorkomt.  
Het ideaal van diversiteit als waardevol lijkt voort te komen uit een multicultureel 
ideaal van veelkleurigheid en fascinatie voor het andere (xenofilie). Het is onder 
andere terug te vinden als één van de achterliggende doelen bij het intercultureel 
onderwijs, zoals omschreven door Hanson (2002). Het getuigt van een ideologische 
visie op de 'multiculturele samenleving', die volgens diverse auteurs op zijn retour 
zou zijn in Nederland of zelfs niet meer zou bestaan (vgl. Kennedy, 2006).  
Het gelijke-behandelingsdiscours houdt verband met het antidiscriminatiebeginsel 
uit de Nederlandse Grondwet, en meer algemeen met mensenrechten. Daarnaast 
houdt het verband met onderwijskundige visies op niveauverschillen, die in het 
theoretisch deel niet of slechts summier aan de orde zijn geweest. Dit aspect van het 
discours is nieuw vanuit de data naar voren gekomen, omdat cognitieve verschillen 
geen speerpunt van het onderzoek waren.  
Het segregatiediscours is wel te verbinden aan wat er in het theoretisch deel is 
beschreven over de culturele context. Het discours staat in direct verband met de 
Nederlandse vrijheid van onderwijs, en met het wetsartikel 23. In een andere 
culturele context (bijvoorbeeld in Frankrijk of Duitsland) zouden leerkrachten zich 
niet op deze manier kunnen beroepen op de identiteit van de school.  
Het ideaal van autonomie, tenslotte, werd in paragraaf 2.2.2.2 van deze dissertatie 
beschreven als een veel voorkomend pedagogisch doel, dat interne tegenstrijdigheid 
kent. Volgens Giddens (1991) zijn autonomie en zelfverwerkelijking allebei typisch 
'moderne' idealen.  
De levensbeschouwing of politieke voorkeur van de leerkracht heeft invloed op het 
voorkeursdiscours waarmee de leerkracht het antwoord formuleert, conform Streib 
(2001). Over het algemeen zijn de discoursen ‘respect’ en ‘segregatie’ vaker 
aangetroffen onder ‘orthodox’- christelijke leerkrachten, terwijl de discoursen  
‘gelijke behandeling’ en ‘diversiteit als waardevol’ vaker onder ‘liberaalchristelijke’ 
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en ‘ongelovige’ leerkrachten voorkwamen. Het discours van ‘autonomie’ werd door 
leerkrachten ongeveer in gelijke mate gebruikt. 
Elk discours heeft andere implicaties voor de betekenis van leerling-diversiteit. Twee 
discoursen leiden doorgaans tot categorisaties van kinderen, en tot reïficaties van 
groepen: het segregatiediscours en het diversiteit-als-waarde-discours. In het eerste 
worden kinderen in religieuze groepen onderscheiden, en in het tweede in culturele 
groepen. Twee discoursen leveren vaker particularisaties van kinderen op, en een 
processuele beschrijving van identiteit: het gelijke kansen-discours, en het 
autonomie-discours. In het respect-discours werden zowel particularisaties als 
categorisaties aangetroffen.  Tegenstellingen tussen moslims en niet-moslims worden 
vaak benoemd (het discours is geïslamiseerd) maar in praktijk blijken dilemma’s 
rond tolerantie en autonomie het meest te spelen rond orthodoxe versus liberale 
opvattingen, zowel onder moslims als christenen. Per discours leiden deze dilemma’s 
tot verschillende machtsverhoudingen.  
In het segregatie-discours hebben christelijk-orthodoxe ouders namelijk een sterkere 
positie, omdat hun opvattingen worden gezien als liggend in het verlengde van de 
schoolidentiteit, terwijl islamitische orthodoxe opvattingen als tegengesteld aan de 
identiteit van de protestants-christelijke school worden opgevat. Het gelijke kansen-
discours en het diversiteit als waardevol-discours bieden daarentegen meer 
mogelijkheden om op speciale verzoeken van orthodox-islamitische ouders in te 
gaan, en ruimte te creëren voor verschil. Dit blijkt uit voorbeelden waarin kinderen 
zelf konden vertellen over hun geloof, en voorbeelden waarin kinderen tegemoet 
waren gekomen in het niet hoeven meebidden.  
Het autonomie-discours stelt echter juist grenzen aan sterk heteronome eisen van 
ouders, met name wanneer dit leidt tot seksedifferentiatie die voor de zelfbepaling 
van meisjes ongunstig uitpakt. Veel leerkrachten betreuren het wanneer meisjes van 
hun ouders niet mee mogen op schoolkamp, en één school wist succesvol regels te 
maken waarbij ouders hun dochters zelf dagelijks konden halen en brengen, waarbij 
de overnachting niet verplicht was. De autonomie van ouders werd hier beperkt 
vanwege het ideaal van seksegelijkheid en gelijke behandeling, verankerd mede in 
de leerplichtwet die voor jongens en meisjes geldt. Tegelijkertijd werd getracht 
zoveel mogelijk aan de wensen van deze ouders tegemoet te komen, door de – in hun 
ogen bedreigende – overnachting niet te verplichten.  
Het respect-discours is te onduidelijk om uitsluitsel te geven over vraagstukken van 
tolerantie, maar het biedt evenals het segregatie-discours wel een retorisch middel 
dat leerkrachten lijken in te zetten tijdens discussies binnen het team. Het woord 
‘christelijk’ en het woord ‘respect’ vertegenwoordigen een waarde op zich, waaraan 
zowel vormgevers (bestuur en team) als afnemers (ouders en leerlingen) van ‘de 
school’ nominaal moeten voldoen. De praktische uitwerking van deze waarden kan 
per situatie worden aangepast, zodat van een ‘etcetera-clausule’ sprake is. 
 
 
5.6 Vijftien conclusies 
 
Naar aanleiding van de antwoorden op de probleemstelling en de vier subvragen uit 
de paragrafen hierboven, kan op basis van dit onderzoek een vijftiental conclusies 
worden geformuleerd: 
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1. Er zijn vijf dominante gedachtegangen (discoursen) aangetroffen in het spreken 
van leerkrachten over diversiteit tussen leerlingen. Deze zijn achtereenvolgens 
getypeerd als: een discours rond het woord ‘respect’, een discours rond ‘diversiteit 
als waardevol’, een discours met als thema ‘gelijke behandeling’, een discours van 
‘segregatie’ en een discours van ‘autonomie’. Alle leerkrachten begeven zich 
gedurende het interview in verschillende discoursen, en zij kunnen in de loop van 
het gesprek op een ander discours overschakelen en  zelfs tegenstrijdige idealen 
benoemen. Het discours dat een leerkracht op een bepaald moment in het interview 
construeert, genereert een eigen visie op diversiteit en op de dilemma's die er al dan 
niet mee samenhangen. Deze visie is op verschillende manieren contextgebonden: 
zowel de specifieke vraagstelling, als persoonlijke, professionele en maatschappelijke 
invloeden klinken door in de 'keuze' van een leerkracht voor een discours. 
 
2. De wijze waarop leerkrachten in dit onderzoek beschrijvingen geven van hun 
lespraktijk, het schoolbeleid, de schoolidentiteit en diversiteit in de klas, is in de 
eerste plaats afhankelijk van het discours dat de leerkracht op dat moment 
formuleert. Eenzelfde gebeurtenis kan gedurende het interview op verschillende 
wijzen worden beschreven. In de tweede plaats is de eigen levensbeschouwing van 
belang en pas in de derde plaats het type school en/of het schoolbeleid. Dit betekent 
dat de conclusie van De Wolff, dat christelijke identiteit per school wordt 
geconstrueerd, niet ver genoeg gaat. De christelijke identiteit van de school wordt in 
dit onderzoek namelijk per leerkracht, en dan ook nog eens per situatie, verschillend 
geconstrueerd.  
 
3. Ongeveer een derde van de respondenten uit dit onderzoek beschrijft zichzelf als 
'ongelovig'. Het merendeel van de leerkrachten kon worden gecategoriseerd als 
'liberaal-christelijk'. Een vierde van de respondenten is beschreven als 'orthodox-
christelijk'. Onder 'orthodox-christelijke' respondenten is vaker het discours van 
respect en dat van segregatie aangetroffen, terwijl 'liberaal-christelijke' en 
'ongelovige' leerkrachten vaker binnen een gelijke-behandelingsdiscours en het 
diversiteit-als-waarde- discours hun antwoorden formuleerden. Autonomie werd 
ongeveer in gelijke mate aangetroffen. 
 
4. De categorisatie van leerlingen in verschillende sociale groepen, alsmede de mate 
van particularisatie van individuele leerlingen, hangen samen met het discours dat 
de leerkracht op dat moment formuleert. Dezelfde leerling kan dus in verschillende 
anekdotes op verschillende wijze worden gecategoriseerd. De interpretatie van het 
gedrag kan zo variëren. 
 
5. Er is een onderscheid tussen spontane beschrijvingen die de leerkrachten van hun 
klas en hun leerlingen geven, en de beschrijvingen die zij geven nadat is gevraagd 
naar religieuze en/of etnische verschillen. Spontaan worden cognitieve verschillen, 
verschillen in sociaal gedrag, verschil in gender en nationaliteit het meest genoemd.  
 
6. Religie, nationaliteit en etniciteit (als ordenende principes in het diversiteitsdebat), 
worden door leerkrachten regelmatig door elkaar gebruikt. Nationaliteit hangt voor 
veel leerkrachten samen met huidskleur. 'Blank-Nederlands-christen' vormt daarbij 
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een cluster van betekenis tegenover 'zwart-allochtoon-moslim'. Als de leerkracht 
gebruik maakt van deze twee clusters verhult dat de daadwerkelijke diversiteit in de 
klas, waarin de doorsnijdingen complexer zijn. 
 
7. Bepaalde betekenisgeladen woorden, zoals 'respect', en 'christelijk' en 'wij' zijn 
door leerkrachten in verschillende betekenissen gebruikt. Deze woorden hebben een 
positieve lading, maar een flexibele interpretatie. Zij kunnen retorisch worden 
ingezet om beleid (van de school) of persoonlijk handelen (van de leerkracht) te 
rechtvaardigen. 
 
8. Op 'zwarte' scholen lijken leerkrachten meer ruimte voor verschil te maken, 
bijvoorbeeld door delen van de godsdienstles te schrappen of aan te passen aan de 
meerderheid van andersgelovige leerlingen. Door leerkrachten uit dit onderzoek die 
op 'witte' scholen werken worden andersgelovige leerlingen over het geheel 
genomen vaker aangezet zich te voegen naar de schoolregels rond 'christelijke 
identiteit'. 
 
9. Autonomie of zelfontplooiing is het meest voorkomende ideaal bij de 
godsdienstles. Dit sluit aan bij de beleving van de eigen geloofsovertuiging als 
resultaat van autonome keuzes. Echter, bij het spreken over de rituelen en feesten die 
volgens de leerkracht samenhangen met schoolidentiteit, is het discours van 
segregatie vaker genoemd.  
 
10. De leerkrachten in dit onderzoek hebben weinig of geen contact met 
andersgelovigen in vrienden- of familiekring. Ook leerkrachten die werkten op 
'zwarte' scholen hadden deze contacten niet. De contacthypothese voorspelt dat het 
hebben van weinig contacten leidt tot meer vooroordelen. Echter, waar vooroordelen 
en negatieve attitudes werden aangetroffen ten aanzien van (met name) moslim-
ouders, was dat doorgaans bij 'orthodoxe' leerkrachten. De 'ongelovige' en 'liberaal-
gelovige' leerkrachten hadden positievere attitudes ten opzichte van andersgelovige 
leerlingen. Zij hadden soms negatieve attitudes ten opzichte van orthodox-
christelijke ouders en collega's, die zij intolerant noemden. Dat betekent dat niet de 
contact-hypothese, maar de theorie van Duriez en Hutsebaut (2000) over cognitief-
religieuze stijlen hier de grotere voorspellende waarde heeft. Daarbij zijn deze stijlen, 
conform Streib (2001), niet voortdurend aanwezig in een gesprek, maar kunnen zij 
binnen een bepaald thema of discours naar voren komen.  
 
11. Op scholen met een meerderheid aan andersgelovige leerlingen worden door 
leerkrachten of het bestuur geen initiatieven genomen om religieuze feesten van 
kinderen in de school te integreren, omdat dit zou botsen met de 'christelijke' 
identiteit van de school. Ouders nemen zelf initiatief en delen lekkernijen uit. Dit 
wordt getolereerd. Ook het vertellen over eigen feesten en rituelen door kinderen 
wordt getolereerd. Wanneer de leerkracht spreekt vanuit een ideaal van diversiteit 
als waardevol, wordt het vertellen over eigen feesten door andersgelovige leerlingen 
zelfs gestimuleerd. 
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12. Het eerste type dilemma's die leerkrachten in dit onderzoek beschrijven als 
samenhangend met diversiteit van leerlingen, komt voort uit een rigide vasthouden 
aan 'christelijke' feesten en rituelen, ook wanneer de leerling- en leerkrachtpopulatie 
in meerderheid anders-gelovig is. Het verplichten van christelijke feesten, en het 
negeren van islamitische en hindoeïstische feesten leidt op sommige scholen tot 
conflicten met ouders en lege klassen.  
 
13. Een tweede type dilemma's komt voort uit de onwil van orthodoxe ouders om 
hun kind te laten deelnemen aan schoolactiviteiten. Orthodox-islamitische ouders 
kunnen bezwaar maken tegen zwemmen, gym, en werkweek, en soms willen zij dat 
hun dochter een hoofddoek draagt terwijl de school restricties op hoofddoeken heeft 
geformuleerd. Orthodox-christelijke ouders kunnen bezwaar maken tegen 
kinderboeken of activiteiten waarin 'magie' een rol speelt. Elk discours biedt een 
eigen visie op het dilemma, en een oplossing hoe er met deze bezwaren moet worden 
omgegaan. De leerkracht weegt de eigen belangen, die van de school, de ouders en 
de kinderen tegen elkaar af en komt zo tot een keuze voor een discours om het 
betreffende dilemma te beschrijven. Waar het gelijke behandeling-discours moslim- 
en christenouders gelijk beoordeelt, hebben in het segregatiediscours christen-ouders 
meer rechten dan moslim-ouders. In het autonomiediscours maken juist de beide 
orthodoxieën minder kans dan liberale opvattingen.  
 
14. Het derde type dilemma's betreft intolerantie en racisme. Leerkrachten die 
werken op 'witte' scholen uiten zich kritisch over de negatieve attitude die veel 
('blanke') kinderen hebben ten aanzien van 'buitenlanders'. Zij schrijven deze 
opvattingen toe aan de ouders. Een leerkracht beschreef een vechtpartij tussen 
'blanke' en 'zwarte' ouders, die van 'de Nederlanders' was uitgegaan en die mede 
gerelateerd was aan een hoofddoekverbod op school. Daarnaast vinden enkele 
leerkrachten dat hun collega's racistisch zijn en dat zij vooroordelen hebben over 
'buitenlanders' en/of moslims. 
 
15. Vanuit de theoretisch te  verwachten leerkracht-attitudes is de variant 
'etnocentrisme' in dit onderzoek niet aangetroffen. Integendeel, de meeste 
leerkrachten vinden het verharde politieke debat over islam zorgelijk, en zij uiten 
zich op een anti-racistische wijze. Er zijn wel enkele overeenkomsten tussen de 
etnocentrische attitude en het segregatiediscours, met dit verschil dat het 
segregatiediscours gaat over religieus verschil. De andersgelovige leerlingen worden 
bovendien niet buiten de samenleving als geheel, maar (alleen) buiten de school 
geplaatst. De neiging van sommige leerkrachten om 'blank', 'Nederlands' en 
'christelijk' aan elkaar te koppelen, maakt wel dat het segregatiediscours vatbaar is 
voor etnocentrisme.   
 
 
5.7  Aanbevelingen voor verder wetenschappelijk onderzoek  
 
Dit onderzoek laat zien hoe betekenisgeving over diversiteit tot stand komt; namelijk 
via het spreken binnen verschillende normatief geladen discoursen, die hun 
oorsprong vinden in de bredere culturele en religieuze context van de leerkracht. Als 
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gevolg van de kwalitatieve opzet zijn de resultaten van dit onderzoek niet zonder 
meer generaliseerbaar naar de gehele populatie van leerkrachten op pc-scholen. In 
een grootschaliger opgezet, kwantitatief onderzoek zou de relatie tussen 
geloofsovertuiging van de leerkracht en visies op religieuze diversiteit nader kunnen 
worden onderzocht. De in dit onderzoek gevonden discoursen en de achterliggende 
idealen zouden daartoe kunnen worden geoperationaliseerd ten behoeve van een 
survey. Ook zou, door middel van case-studies, per type christelijke school de 
prevalentie van een bepaald discours ten aanzien van leerling-diversiteit  kunnen 
worden beschreven. Een ander open gebied is een vergelijking met andere 
schooltypen – zoals openbaar, katholiek, vrije school en de islamitische school – 
hoewel kan worden aangenomen dat ook daar diversiteit tussen en binnen scholen 
groot is.  
Theoretisch gezien heeft dit onderzoek geleid tot het blootleggen van vijf discoursen 
over diversiteit die in het protetstants-christelijk onderwijs onder leerkrachten 
worden aangetroffen. Het spreken over diversiteit kan plaatsvinden in verschillende 
soorten gesprekken, waarbij ideologische tegenstellingen leiden tot verschillende 
strategieën en sociale implicaties. Elk discours levert een andere benadering van 
diversiteit op, waarbij de definitiemacht doorgaans in handen van de leerkracht of in 
handen van de school ligt. De maatschappelijke context is daarbij van invloed, 
evenals de specifieke context van de school, en de eigen opvattingen van de 
leerkracht. De categorisaties die leerkrachten gebruiken om de leerlingen te 
omschrijven, geven een beeld van onderlinge samenhang tussen identificaties van 
religie, etniciteit en nationaliteit, zoals beschreven door Baumann. Het gebruik van 
deze categorieën kan als sociaalwetenschappelijk fenomeen bestudeerd worden, in 
de contextuele achtergronden en consequenties die ermee samenhangen. 
Onderzoekers zelf moeten zich daarom bewust zijn van de definitieproblemen de 
termen als ‘christelijk’, ‘moslim’, en ‘Nederlands’ met zich meebrengen. Dit betekent 
dat, wanneer deze termen aan respondenten worden aangeboden, men zowel in een 
survey als in de rapportage van empirisch onderzoek rekening moet houden met het 
gegeven dat respondenten de termen verschillend kunnen opvatten, omdat ze geen 
vaste definitie hebben.    
Maar met de erkenning van individuele verschillen in definities is het probleem nog 
niet voldoende ondervangen. Uit dit onderzoek blijkt immers, dat termen en 
uitdrukkingen binnen discoursen van betekenis kunnen veranderen. Een leerkracht 
die spreekt binnen het segregatiediscours rond schoolidentiteit, beschrijft ‘christelijk’ 
als iets dat samenhangt met kerstviering en bidden, terwijl dezelfde respondent in 
het respect-discours christelijk kan beschrijven als ‘rekening houden met de naaste’. 
Vervolgens nuanceert deze respondent het begrip wanneer deze over de eigen 
levensovertuiging begint, en wanneer zij vertelt dat er onder collega’s veel 
verschillende soorten ‘christenen’ zijn. Kortom, het spreken en formuleren zelf 
genereert verschillende definities ad hoc, die afhankelijk zijn van de rol die het 
begrip speelt in het betoog (conform Billig, conform Baumann). In verder 
wetenschappelijk onderzoek naar diversiteit in de klas en naar de identiteit van de 
(christelijke) school zouden onderzoekers deze termen dan ook in hun veranderlijke 
en individuele context moeten onderzoeken, en zich bewust moeten blijven van de 
schuivende betekenissen, zowel in vragenlijsten als in een theoretische en analytische 
beschouwing.  
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Een tweede aanbeveling betreft de respondentbenadering. In het empirisch 
onderzoek bleek dat enkele ‘ongelovige’ leerkrachten hun eigen positie in het 
schoolteam als zwak omschreven. De functie-eis van de school dat leerkrachten 
christelijk moeten zijn, leidt er toe dat deze leerkrachten in sommige gevallen 
proberen hun geloofsovertuiging te maskeren. Er is weliswaar tolerantie, maar één 
leerkracht omschreef angst om in het team niet meer te worden geaccepteerd als zij  
zou vertellen dat ze niet gelovig is.  
In dit onderzoek noemde een derde van de respondenten zichzelf ‘niet gelovig’. Dit 
is een hoger percentage dan in eerder onderzoek naar leerkrachten op de protestants-
christelijke scholen werd aangetroffen. Het verschil zou toeval kunnen zijn, of zou 
kunnen voortkomen uit een bias (onevenwichtigheid) in de respondentgroep. Omdat 
in het latere deel van de respondentwerving melding is gemaakt van het thema van 
het onderzoek, is het mogelijk dat dit naar verhouding veel ‘ongelovige’ 
respondenten heeft aangetrokken. In dit onderzoek bleken immers juist de 
ongelovige respondenten positief te staan ten opzichte van religieuze diversiteit. Het 
is echter ook mogelijk dat dit verschil voortkomt uit de grotere mate van anonimiteit 
die in dit onderzoek aan respondenten werd gegarandeerd, zodat de respondenten 
ook durfden te vertellen dat zij niet gelovig waren.  
Dit betekent dat onderzoek waarin biografisch materiaal of portretten van 
leerkrachten centraal staan in de analyse, wellicht minder geschikt is als 
inventarisatie van geloofsovertuigingen van leerkrachten. Uit deze portretten kan 
immers dikwijls eenvoudig de identiteit van de betreffende leerkrachten worden 
afgeleid. Ook onderzoek waarbij de respondentbenadering via de directie of via het 
team wordt verricht, waarbij de directie naderhand toegang heeft tot het verworven 
onderzoeksmateriaal, is kwetsbaar voor sociaal wenselijke antwoorden. Voor 
wetenschappelijk onderzoek naar leerkrachten en andere werknemers in religieuze 
organisaties, is het daarom belangrijk om anonimiteit te kunnen garanderen. 
Respondenten moeten vrijuit kunnen spreken over hun geloofsovertuiging, zonder 
dat zij het gevoel hebben dat zij hiermee hun baan of hun positie onder collega’s in 
gevaar brengen. 
Tenslotte een aanbeveling op theoretisch niveau. Het multiculturele raadsel is 
veelvuldig aangetroffen in de discoursen van leerkrachten. Dat betekent dat cultuur, 
religie, nationaliteit en etniciteit op een complexe manier met elkaar verweven zijn, 
zoals ook wordt betoogd door Baumann (1999). Maar cultureel geïnterpreteerd 
sekseverschil (gender) blijkt in veel van deze gevallen ook een rol te spelen (zie voor 
een vergelijkbare kritiek op Baumann: Friedman, 2001). Evenals etniciteit en 
nationaliteit is gender een sociaal construct waarbij culturele verwachtingen de 
gedragingen van het individu beïnvloeden. De respondenten hanteren een ideologie 
van gelijke kansen voor jongens en meisjes. Wanneer zij spreken over orthodoxe 
(moslim)- ouders die aan meisjes beperkingen opleggen die niet aan jongens worden 
opgelegd, strijden het tolerantie-discours, het diversiteit-als-waarde-discours en het 
autonomie-discours met elkaar om voorrang. Enerzijds is er behoefte aan ‘ruimte 
maken voor verschil’ en respect voor de opvattingen van de ander, anderzijds is er 
de behoefte om meisjes gelijke kansen te bieden ten opzichte van jongens, en hun 
autonomie en zelfontplooiing niet te beknotten. 
Ondertussen hebben leerkrachten ook stereotype opvattingen over jongens- en 
meisjesgedrag. Voor het onrustige gedrag van jongens is meer tolerantie, terwijl van 
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meisjes wordt verwacht dat ze stil en rustig zijn. Deze verschillende benadering 
bevestigt en bestendigt genderverschillen. Wanneer leerkrachten spreken over 
religieuze verschillen tussen kinderen in de klas, blijken er regelmatig verschillende 
dilemma’s te ontstaan wanneer er over jongens of over meisjes gesproken wordt. Dat 
betekent dat het multiculturele raadsel van Baumann, om correct te kunnen worden 
toegepast in de analyse, moet worden uitgebreid met (minimaal) een vierde 
categorie: gender.  
      
 
5.8 Aanbevelingen voor het onderwijsveld 
 
Er komt al veel op het bord van de leerkracht terecht. Er zijn onderzoekers die 
betogen dat het onderwijs overbelast wordt met deze maatschappelijke taken, terwijl 
de financiering bij de taakuitbreiding achterblijft. Het is dan ook niet mijn bedoeling 
nieuwe strategieën met betrekking tot intercultureel onderwijs of interreligieus 
onderwijs aan de bestaande toe te voegen. Wel wil ik leerkrachten en betrokkenen bij 
het onderwijs attent maken op de psychologische werking van taal en 
betekenisgeving, zodat zij zich kritisch teweer kunnen stellen tegen de verbale 
manipulaties omtrent het thema diversiteit, die in de culturele context van de 
leerkracht plaatsvinden. Dit onderzoek heeft daarom vooral willen nuanceren en 
verhelderen wat er gebeurt wanneer mensen over diversiteit spreken, en op hoeveel 
manieren ze dat kunnen doen. In een setting waarin kinderen gemakkelijk een label 
krijgen, of dat nu  ‘hindoe’,  ‘moslim’, of  ‘christen’ is, of  ADHD, of dyslectisch, zijn 
leerkrachten degenen die met deze termen aan de identiteitsontwikkeling van jonge 
kinderen richting geven. Zij bepalen daardoor mede de maatschappelijke werking 
van categorieën, discoursen, en hun sociale implicaties. De cultuurvormende waarde 
die wordt toegekend aan het onderwijs leidt ertoe dat dit onderzoek zich leent voor 
gebruik en misbruik in het publieke debat. Tegenstanders en voorstanders van ‘de 
multiculturele samenleving’, en voor- en tegenstanders van de grondwettelijke 
vrijheid van onderwijs kunnen tussen de citaten zoeken wat van hun gading is. 
Ondertussen zijn leerkrachten vooral gebaat bij een accurate omschrijving van hun 
opvattingen en dagelijkse gang van zaken, en van de dilemma’s waar zij als 
normatieve professionals mee te maken krijgen. 
Het belangrijkste aspect van diversiteit is voor leerkrachten, blijkens dit onderzoek, 
het omgaan met verschillen in cognitieve vermogens en sociale vaardigheden. Deze 
vermogens staan echter niet los van sociaal- economische achtergronden en 
taalvaardigheid, en zij zijn daardoor indirect gerelateerd aan het omgaan met 
etnische en religieuze verschillen. De etnische, religieuze en nationale identiteit van 
kinderen wordt bovendien in veel gevallen door elkaar gebruikt, waarbij een 
kunstmatige en onrealistische  tweedeling van kinderen binnen de school wordt 
geconstrueerd, die bestaat uit ‘blanke’, ‘Nederlandse’, ‘christelijke’ (of 
geseculariseerde) kinderen aan de ene kant, en ‘zwarte’, ‘allochtone’, ‘niet-
Nederlandse’, ‘moslim’- kinderen aan de andere kant. In dit stereotype beeld 
verdwijnen nuances, zoals het gegeven dat ook ‘allochtone’ kinderen christen 
kunnen zijn, of dat kinderen van moslim-achtergrond een Nederlandse nationaliteit 
of paspoort kunnen hebben, en dat er bovendien grote verschillen bestaan binnen de 
gegeven categorieën. Het (be)noemen van etniciteit, religie, of cultuur door de 
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onderzoeker roept bij leerkrachten vaker stereotyperingen op, dan wanneer neutraal 
wordt gevraagd de kinderen in de klas te beschrijven. De religieuze en etnische 
dimensies van diversiteit worden immers niet altijd benoemd, wanneer gevraagd 
wordt naar verschillen tussen leerlingen. Dit betekent dat de vraagstelling van 
invloed is op de wijze waarop de leerkracht redeneert en de kinderen beschrijft. 
De betekenisgeving aan termen als ‘moslim’, christen, Nederlander, is niet alleen 
onder leerkrachten verschillend, maar deze betekenisgeving is tevens onderwerp van 
een grimmig politiek debat, dat mede draait om de definitiemacht. Populistische 
stromingen maken gebruik van reïficaties om tegenstellingen scherp aan te zetten. 
De islam wordt als belangrijkste probleem van Nederland geportretteerd, met 
behulp van voorbeelden van islamitische dictaturen in het Midden-Oosten. In het 
dominante populistische discours wordt 'Nederlands' (een gereïficeerde nationaliteit, 
meer gerelateerd aan etniciteit dan aan paspoort) een tegengestelde van ‘moslims’ 
(een gereïficeerde religieuze identiteit, ook sterk geassocieerd met etniciteit). Deze 
tegenstelling plaatst burgers met een islamitisch geloof steeds meer buiten de natie-
staat, en ontkent hun Nederlandse nationaliteit. De religiositeit van ‘Nederlanders’ 
blijft bovendien vaag (‘alles behalve islamitisch’), zodat zowel nationalistische, 
orthodoxe christenen als nationalistische atheïsten zich in het anti-islam discours 
kunnen vinden. Er ontstaat een klassiek positief ingroup stereotype en negatief 
outgroup stereotype: blank-Nederlander-christen-goed versus zwart-moslim-
allochtoon-slecht. Om deze betekenisclusters te kunnen ontrafelen en de interne 
tegenstrijdigheid ervan te kunnen blootleggen, is niet alleen een kritische blik, maar 
ook voldoende achtergrondkennis vereist. Dit onderzoek heeft laten zien dat deze 
kennis, bijvoorbeeld over niet-christelijke religies, bij sommige leerkrachten te 
wensen overlaat. 
Baumann heeft gedemonstreerd dat populisme, hoewel het lijkt uit te gaan van 
statische omschrijvingen van culturele groepen, in werkelijkheid afhankelijk is van 
de processuele kant van identiteitsvorming. Immers, er wordt gestreefd naar 
verandering van een situatie (er is sprake van een maakbaarheidsideaal), en er wordt 
daarmee dus een beroep gedaan op het vermogen van culturen om te veranderen en 
het vermogen van mensen om het discours over te nemen. Opvallend is dat het 
radicale discours dat in populistische stromingen ten aanzien van islam wordt 
verwoord, en dat steeds hardere termen lijkt te gebruiken, in dit onderzoek onder 
leerkrachten niet of nauwelijks is aangetroffen. Integendeel, enkele leerkrachten 
spraken hun bezorgdheid uit over verharding van het maatschappelijk discours en 
over vergrote tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen. 
Er zijn al veel methoden geschreven voor het onderwijs, die leerkrachten 
ondersteunen in het lesgeven aan kinderen van verschillende achtergronden. Een 
deel van deze praktische literatuur richt zich op verschillen in cultuur, 
taalvaardigheid, het voorkomen van racisme en vooroordelen, het accommoderen 
van cultuurverschillen, en het orde houden in de klas (Den Brok, Hayer, Patist, 2004; 
Stevens, 2004). Een ander deel van deze literatuur richt zich meer op 
levensbeschouwelijke diversiteit en de manier waarop deze in godsdienstles aan bod 
kan komen (Bakker en Ter Avest, 2002; Roebben, 2007). 
Hoewel culturele, etnische, religieuze en sociaal-economische verschillen met elkaar 
samenhangen, en dit gegeven in theoretische literatuur ook duidelijk aan bod komt 
(Jackson, 2004), lijkt er in deze praktische literatuur een soort tweedeling te bestaan. 
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De eerste soort stelt cultuurverschil centraal, en spreekt in termen van ‘kleur’, 
‘etniciteit’, autochtoon versus allochtoon, taalverwerving, en achterstanden. Religie 
als factor waarin kinderen van elkaar verschillen, wordt hier niet genoemd, of 
verschijnt als ‘cultuurverschil’ ten tonele. De tweede soort literatuur gaat wel in op 
verschillen in levensbeschouwing, waarheidsaanspraken en religie, maar relateert 
deze doorgaans niet aan indelingen als nationaliteit, etniciteit, taalverschil en 
sociaaleconomische status die tegelijkertijd kunnen spelen. De overwaardering van 
godsdienst en godsdienstles als primaire bron van wereldoriëntatie in deze literatuur 
onderschat bovendien de hoeveelheid informatie die kinderen meekrijgen over wie 
zij zelf zijn, en wie de ‘anderen’ zijn, vanuit hun ouders, de media, maar ook vanuit 
geschiedenisles en wereldoriëntatie op school. Godsdienst is maar één van de 
bronnen van waaruit kinderen hun moraal opbouwen en hun zelfbeeld vormen in 
onderscheiding tot anderen. Daarnaast is in beide typen praktische literatuur weinig 
oog voor het gegeven dat, vanwege het Nederlands onderwijsbestel, grote 
verschillen tussen scholen bestaan met betrekking tot (omgang met) diversiteit.  
Er zijn vele idealen voorhanden die inspirerend kunnen zijn voor het omgaan met 
diversiteit op scholen. Die idealen kunnen gemakkelijk met elkaar in tegenspraak 
zijn, zoals de wens om kinderen in een omgeving op te voeden die religieus gezien 
lijkt op het gezin, en de wens om kinderen met andersgelovige kinderen samen te 
laten opgroeien. Het feit dat leerkrachten vaak meerdere idealen noemen, suggereert 
dat geen van deze idealen uiteindelijk ‘de beste’ is. De combinatie van idealen levert 
dan een pragmatische benadering op, waarbij per situatie een ideaal kan prevaleren. 
Het overstappen van het ene discours op het andere kan ook worden opgevat als het 
hanteren van verschillende idealen, zonder zich daarbij altijd goed te realiseren dat 
er spanning bestaat tussen die idealen. 
In dit onderzoek is geprobeerd het paradoxe van diverse idealen zo scherp mogelijk 
te onderkennen, waardoor duidelijk kan worden welke sociale consequenties en 
machtsverhoudingen elk ideaal zou opleveren. De beschreven manieren van spreken 
blijken dan vooral een strategische inzet te weerspiegelen, omdat zij een eigen 
werkelijkheid genereren. Elk discours heeft daardoor zijn eigen blinde vlek en zijn 
eigen valkuilen. Soms is het daarom nodig om de situatie vanuit een andere 
invalshoeken te bekijken. Om 'uit het discours' te kunnen stappen, of er boven te 
staan, zou men zich de volgende vragen kunnen stellen: 
 
- Welke categorieën van leerlingen, ouders of leerkrachten worden hier  
  geconstrueerd en vind ik dat deze categorisering recht doet aan de situatie? 
- Welk ideaal zit achter deze beschrijving? 
- Welke andere, ongenoemde, idealen zijn hier mede in het geding? 
- Worden hier termen gebruikt in de vorm van een reïficatie of een etcetera-clausule? 
- Welke aspecten van het probleem worden hier weggelaten? 
- Wat is het strategisch belang om deze beschrijving te geven? 
- Met welke woorden en idealen kan ik het probleem zelf zo herformuleren, dat het 
   de situatie voor mijn gevoel adequater omschrijft? 
 
Wat in ieder geval, naar ik hoop, duidelijk is geworden, is dat niet alleen ‘de 
christelijke scholen’ van elkaar verschillen (hetgeen al was gebleken uit het 
onderzoek van De Wolff uit 2000), maar dat ook leerkrachten op deze scholen 
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verschillend zijn in hun levensbeschouwing en in hun benadering van diversiteit. 
Kinderen krijgen daardoor in hun schoolloopbaan verschillende visies te zien. Niet 
alleen de leerkracht ervaart diversiteit in de klas, ook de leerling wordt met een 
diversiteit aan leerkrachten geconfronteerd en leert zo, dat bijvoorbeeld een juf in 
groep vijf het belangrijk vindt om te bidden, maar dat een meester in groep zeven 
dat helemaal niet belangrijk vindt. Het is tegelijkertijd duidelijk dat er op protestants-
christelijke scholen een aantal leerkrachten is, dat niet-gelovig is, en hier niet voor 
durft uit te komen. Op scholen waar ten aanzien van leerlingen een diversiteit-als-
waarde discours prevaleert,  kan het hanteren van een segregatie-discours ten 
aanzien van leerkrachten een opmerkelijke tegenstelling genereren. Een 
schoolbestuur zou deze veelheid aan opvattingen binnen de school immers ook als 
een deel van de schoolidentiteit en van het pedagogisch klimaat van de school 
kunnen koesteren, in plaats van zich ertegen te verzetten. Er kan aanleiding zijn om 
in dit opzicht een gezamenlijk gesprek te openen over de mate waarin een formele 
schoolidentiteit nog wortelt in de alledaagse praktijk en de daadwerkelijke 
leerkracht- en leerlingpopulatie.  
Structureel identiteitsberaad is een methode, waarbij teams samen tot meer openheid 
komen over hun wensen en idealen ten aanzien van ‘de identiteit van de school’. 
Woorden als respect, christelijk, en dergelijke lenen zich voor retorisch gebruik. Dit 
onderzoek toont aan hoe deze woorden in verschillende betekenissen, en met 
verschillende doelen gebruikt kunnen worden. Om elkaar in een gesprek te kunnen 
verstaan, is het daarom belangrijk om elkaar te bevragen wat er bedoeld wordt met 
deze woorden, en de woorden niet als rookgordijn te laten functioneren. Of als 
projectiescherm, waarop iedereen naar behoefte zijn eigen betekenissen kan 
projecteren. Een nadeel van structureel identiteitsberaad is echter, dat het de 
invulling van schoolidentiteit overlaat aan het team en het bestuur van de school, en 
dat ouders en leerlingen in dit proces niet gekend worden. Scholen verwachten van 
ouders dat zij een positieve bijdrage leveren aan de school als sociale gemeenschap. 
Als ouders (of niet-christelijke ouders) echter buiten spel worden gezet of 
onvoldoende kunnen worden betrokken bij het gesprek over wat de school op het 
religieuze en het morele vlak voor kinderen moet betekenen, is er het risico dat een 
school het contact met de werkelijkheid verliest. Dan zijn de klassen leeg tijdens het 
suikerfeest, en dan blijven ouders weg tijdens een kerstopvoering in de kerk. 
 
 
5.9  Slotbeschouwing 
 
Elke school kent een grote diversiteit aan leerlingen. Ieder kind maakt immers deel 
uit van verschillende sociale groepen. Kinderen gaan in Nederland dus gemengd 
naar school, in die zin dat kinderen altijd in aanraking komen met kinderen van de 
andere sekse, kinderen uit een andere thuissituatie, kinderen met andere 
vaardigheden en eigenschappen dan die zijzelf hebben. Leerkrachten hebben over 
het algemeen oog voor deze verschillen, zoals blijkt uit dit onderzoek. Er werd een 
lange lijst aan kenmerken uit de mond van leerkrachten opgetekend, waarin 
kinderen van elkaar verschillen. De mate waarin deze verschillen tussen leerlingen in 
het interview aan de orde kwamen, en de manier waarop de leerkracht deze onder 
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woorden bracht, was echter veranderlijk. Kenmerken zoals verschil in religieuze 
achtergrond, konden in het eerste deel van het interview niet worden genoemd, en in 
een later deel als een groot probleem worden beschreven.  
Dit proefschrift kan bijdragen aan de bewustwording dat neutrale beschrijvingen van 
sociale groepen, van situaties of dilemma's niet bestaan. De keuze van een leerkracht 
voor een bepaalde formulering plaatst het dilemma binnen een discours, waarin 
sommige idealen voorrang krijgen op andere. Hierdoor ontstaat een definitiemacht: 
dat is de gelegenheid om een probleem, of groep, of situatie zo te definiëren, dat de 
eigen belangen en idealen het beste worden behartigd. Eén van deze eigen belangen 
is het handhaven van een positief zelfbeeld. De leerkracht wil in het interview laten 
zien dat zij of hij een goede leerkracht is. Dat houdt in dat hij of zij oog heeft voor de 
belangen van de leerling en die van de school. Het is om deze reden dat een 
leerkracht gedurende een gesprek verschillende discoursen construeert. Het discours 
dat een leerkracht bij een bepaalde beschrijving als vertrekpunt kiest, bevat 
specifieke termen en idealen, die de handelwijze van de leerkracht in een specifieke 
situatie kunnen legitimeren. Zo kan de leerkracht het eigen positieve zelfbeeld in 
stand houden.  
Elk discours genereert een eigen visie op diversiteit, en men construeert aldus per 
discours een 'probleem' dat moet worden opgelost. Binnen het discours van respect 
wordt betoogd: als iedereen elkaar maar zou respecteren, dan waren er geen 
problemen. In het discours van diversiteit als waardevol geldt: als iedereen maar zou 
inzien dat culturele en religieuze verschillen leuk en interessant zijn, dan waren er 
geen problemen. Het discours van gelijke behandeling ziet het probleem in 
discriminatie en racisme, maar het roept ook op tot rekening houden met individuele 
verschillen in cognitieve ontwikkeling. In het discours van segregatie is het probleem 
gelegen in de aanwezigheid van niet-passende en niet aangepaste leden in een 
religieuze groep; zouden zij weggaan of zich aanpassen, dan was er geen probleem. 
Het discours van autonomie tenslotte benoemt gebrek aan ruimte voor 
zelfontplooiing tot probleem, en ziet de oplossing in meer ruimte voor het 
ontwikkelen en maken van eigen keuzes. 
Deze verschillende 'probleemdefinities' leggen elk de focus ergens anders. Andere 
aspecten van de situatie blijven buiten beschouwing, zodat er binnen ieder discours 
van een beperkt blikveld sprake is. Dit wordt duidelijk wanneer eenzelfde dilemma, 
puur hypothetisch, vanuit alle vijf discoursen wordt beschreven, als ware het steeds 
door een andere bril bekeken. 
Een dilemma rond kerstviering bijvoorbeeld ('moslimouder' weigert kind deel te 
laten nemen aan de kerstviering van school), is in het discours van respect 'opgelost' 
als alle partijen respectvol met elkaar omgaan. In dit voorbeeld wordt duidelijk dat 
het vage respect-discours niet berekend is op concrete dilemma's. Ook als de ouders 
en de school op beleefde, 'respectvolle' wijze met elkaar communiceren, is er immers 
nog geen oplossing. Het respect-discours biedt echter nog een interpretatie, die de 
achterliggende machtsverhoudingen scherper toont. 'Wederzijds respect' tonen kan 
ook betekenen: beleefd uitleggen aan ouders dat zij het gezag van de school moeten 
accepteren. In dat geval zouden ouders, volgens het respect-discours, hun kind 
moeten laten deelnemen aan de viering. 
In het discours van diversiteit als waardevol zou gelden dat alle kinderen elkaars 
feesten mee moeten vieren, omdat ze van elkaar kunnen leren. In het geval van 



 217 

kerstviering is er voor alle kinderen gelegenheid om kennis op te doen van een 
christelijk feest. Als dit discours consequent wordt toegepast, zouden op de school 
alle feesten gevierd moeten worden van alle religies die op school via de kinderen 
'vertegenwoordigd' zijn. Het vieren van andere religieuze feesten wordt echter in de 
interviews veelal afgewezen vanuit een 'segregatie'-perspectief.  
Het discours van gelijke kansen roept op tot een individuele benadering, en tot 
bestrijding van discriminatie op basis van groepskenmerken. In het geval van 
kerstvieren zou deze gedachtegang pleiten voor het recht van de ouders om hun 
kind niet te laten deelnemen. Er wordt zo tegemoetgekomen aan de individuele 
'behoeften' of rechten van het kind. 
Het segregatiediscours daarentegen is gericht op het laten aanpassen van het kind 
aan de groepsnorm. Dit discours is het meest aangetroffen onder leerkrachten uit dit 
onderzoek, wanneer zij een dergelijk dilemma rond de kerstviering beschreven. 
Kinderen die niet willen deelnemen aan de vieringen van de school, zouden beter 
naar een andere school kunnen gaan. Het consequent toepassen van dit discours zou 
op sommige scholen moeten leiden tot uitschrijving van de meerderheid van de 
leerlingen. In praktijk gebeurt dit niet. Dat komt doordat veel niet-christelijke 
leerlingen 'gewoon' deelnemen aan de christelijke vieringen en rituelen op school, en 
omdat conflicten hierover zelden op de spits worden gedreven.  
Tenslotte biedt het discours van autonomie een vergelijkbare visie als het gelijke 
kansen-discours: het kind zou niet hoeven deelnemen, met dit verschil dat het hier 
zou moeten gaan om een autonome keuze van het kind.  
Naast het inzetten van verschillende discoursen om situaties op een strategische 
wijze te duiden, is er nog een tweede strategie die leerkrachten gebruiken om hun 
opvattingen kracht bij te zetten. Zij maken gebruik van positief geladen woorden, die 
een flexibele betekenis hebben. Bij de respondenten die deelnamen aan dit onderzoek 
is dat bijvoorbeeld het geval met het woord 'christelijk'. De term 'christelijke 
identiteit' van de school is in dit onderzoek getypeerd als 'ecterera clausule'; een 
woord dat binnen een groep geldt als voorwaarde van gedrag waarop mensen 
kunnen worden afgerekend, maar dat geen vaste definitie kent. De associaties die 
onder leerkrachten zijn aangetroffen met het woord christelijk zijn dermate 
tegenstrijdig (van 'open' voor diversiteit, tot juist 'gesloten', van 'tolerant' en 
'respectvol' tot 'intolerant') dat geconcludeerd moet worden dat het woord voor elke 
leerkracht iets anders betekent. Ook is interne inconsistentie aangetroffen: waar op 
persoonlijk niveau de associaties liggen bij sociaal gedrag en bij individuele 
verschillen in geloofsbeleving, is het spreken over christelijke school geassocieerd 
met rituelen en vieringen, en met een vastliggende betekenis.   
Door binnen een 'diversiteit als waardevol'-discours het woord 'christelijk' 
strategisch in te zetten, kunnen ook (al dan niet openlijk) 'ongelovige' leerkrachten 
kritiek uiten op beleid. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de leerkracht die stelde: 'ik 
vind het niet-christelijk om een moslim-directeur bij voorbaat uit te sluiten'. 
Het kunnen wisselen van groepsperspectief of zelfs groepslidmaatschap (ingroup) is 
daarbij een manier om aan zeggingskracht te winnen. De woorden van een 'mede-
groepslid' worden immers vaker door een positief-stereotype bril beschouwd. Dit 
verklaart ook de terughoudendheid van enkele ongelovige leerkrachten, die 'een 
christelijke muts opzetten' of zich voordoen als christelijk, om niet van de ingroup 
van het team van leerkrachten te worden uitgesloten. In een ander geval beschreef de 
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leerkracht de groep ongelovige leerkrachten op haar school als volgt: 'wij worden 
getolereerd.' 
Hiermee is het derde strategische middel zichtbaar geworden: het inzetten van 
ingroup-en outgroup stereotypes. De ingroup die een leerkracht construeert voor 
zichzelf (wij leerkrachten, wij christenen, wij van de bovenbouw) kan gebruikt 
worden om een vermeend gezamenlijk belang ten opzichte van de outgroup (ouders, 
'ongelovigen', anders-gelovigen, de onderbouw, het bestuur) te benadrukken. Het 
gebruik van het woord 'wij' is daarom een retorisch middel, waarmee het individueel 
handelen en de eigen mening wordt gepresenteerd als een 'algemeen geaccepteerd 
gebruik' van de ingroup, gecontrasteerd met de (vanzelfsprekend minder goede) 
gewoontes van de outgroup. 
 
In de verhalen van leerkrachten komen machtsverschillen duidelijk naar voren: 
tussen leerkracht en kind, tussen bestuur en leerkracht, tussen school en ouders. 
Doordat sommige scholen, om strategische overwegingen, zichzelf openstellen voor 
leerlingen van niet-christelijke achtergronden, en ondertussen blijven vasthouden 
aan een deductieve voorstelling van christelijke schoolidentiteit, ontstaan er 
conflicten. Waar scholen zich juridisch gesteund weten in hun recht om 'christelijk' te 
zijn, ontstaat er een machtsverschil tussen die ouders en leerkrachten die zich in hun 
wensen kunnen beroepen op het woord 'christelijk', en zij die dat niet kunnen. De 
maatschappelijke discussie over artikel 23 gaat mede over de wenselijkheid van dit 
machtsverschil, en de mate waarin andersgelovige ouders, dikwijls van lage 
economische status, gebruik kunnen maken van kwalitatief hoogstaand onderwijs. 
Het is immers de christelijke onderwijszuil, die zich op organisatorisch en ander 
gebied zo manifesteert, dat zij op cognitief niveau gemiddeld beter preteert dan 
openbare scholen. Dit genereert een verschil in kwaliteit, waarbij juist het islamitisch 
onderwijs op dit gebied achterblijft. Hierbij moet worden aangetekend dat kinderen 
van 'allochtone' achtergrond ondertussen een sterke inhaalslag maken, en in snel 
tempo het hoger onderwijs instromen. Het punt van belang is: zijn de aanwezige 
structuren in de samenleving een belemmering voor deze ontwikkeling, of een 
ondersteuning? 
Vanuit sociaal-psychologisch onderzoek kan het sterke vermoeden worden 
uitgesproken, dat gesegregeerd naar school gaan een negatief effect heeft op 
tolerantie. De contacthypothese veronderstelt immers dat contact negatieve attitudes 
ten opzichte van de ander kan doen verminderen. Maar contact is niet voldoende: 
het is aan voorwaarden gebonden. Op de meeste protestants-christelijke scholen uit 
dit onderzoek, lijkt door veel leerkrachten in deze voorwaarden te worden voorzien. 
Kinderen worden aangespoord kritisch te denken, elkaar te respecteren, elkaar niet 
te discrimineren en te leren van elkaars gebruiken. Anti-racistische protocollen op 
school werken echter pas als de staf, leerlingen en ouders zich in meerderheid achter 
deze protocollen scharen. Uit dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat zowel 
leerkrachten als leerlingen en hun ouders negatieve attitudes en vooroordelen ten 
aanzien van alle leden van een etnische en/of religieuze outgroup kunnen hebben. 
Contact op zich heeft weinig invloed op de structurele, institutionele vormen van 
racisme en discriminatie die in de Nederlandse samenleving aanwezig zijn, maar de 
vormende taak van onderwijs biedt opening voor het bestrijden van vooroordelen, 
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bijvoorbeeld via het curriculum (Bruner, 1990; Vogt, 1996; Grimmitt, 2000; Jackson, 
2004). 
Sterkens (2001) liet in dit verband zien dat interreligieus onderwijs tot minder 
vooroordelen kan leiden. Door het systeem van vrijheid van onderwijs echter 
bemoeit de Nederlandse overheid zich niet met de inhoud van het 
godsdienstonderwijs. Scholen mogen dit onderwijs naar eigen inzicht vormgeven. 
Doordat de notie 'christelijk' voor vele interpretaties vatbaar is, geven leerkrachten 
vanuit hun persoonlijke overtuiging les, hetgeen leidt tot willekeur. 
Het vieren van niet-christelijke religieuze feesten in de school wordt door enkele 
leerkrachten als onwenselijk gezien, omdat dit de ‘identiteit’ van de school zou 
aantasten. Tegelijkertijd blijkt uit de verhalen van de leerkrachten dat de scholen 
onderling sterk verschillen in hun praktijken (wel of geen kerst in de kerk, wel of 
geen viering van de christelijke dankdag voor het gewas) en dat er ook aanzienlijke 
verschillen tussen leerkrachten bestaan (wel of niet bidden met de klas, benadering 
van de godsdienstles). 
Iedere leerkracht construeert dus een eigen definitie van het woord 'christelijk', die 
past in het eigen betoog over gewenste omgang met diversiteit. De beschrijving die 
de leerkracht maakt, kan samenhangen met de religieuze identiteit van de 
betreffende leerkracht. De levensbeschouwing van de leerkracht kan leiden tot een 
meer symbolische of een meer letterlijke opvatting over religie. Op sommige 
momenten kunnen met name orthodoxe leerkrachten vanuit hun religieuze identiteit 
tot negatieve, stereotype uitspraken over de religieuze ander komen. Maar identiteit 
(van zichzelf en de ander) is altijd een situationele constructie (Baumann, 1999), 
omdat mensen van veel groepen tegelijkertijd deel uitmaken, en tegenstrijdige 
idealen kunnen nastreven. Het is daarom evenzeer van belang dat de orthodoxe 
leerkrachten in dit onderzoek niet worden gestereotypeerd tot intolerante, rigide 
denkende mensen die alleen maar in een segregatie-discours spreken en die moeite 
met diversiteit hebben. De discoursen zijn immers ideaaltypen. Ze zijn zelden in 
'pure' vorm aangetroffen. Veeleer kwam na een vraag één bepaald discours op, om 
daarna te worden genuanceerd en afgezwakt met idealen uit een ander discours. De 
verschillen tussen de 'groepen' leerkrachten zijn derhalve gradueel, en de individuele 
verschillen zijn groter dan de verschillen tussen de categorieën waarin de 
leerkrachten zijn ingedeeld. Dat wil zeggen dat de orthodoxe leerkrachten weliswaar 
vaker vanuit een segregatiediscours formuleerden, maar dat zij op andere momenten 
ook de andere discoursen konden inzetten. 
Het is niet mogelijk om op basis van deze data te concluderen dat leerkrachten op 
protestants-christelijke scholen vaker een intolerant discours gebruiken in de 
omgang met etnische en religieuze diversiteit dan leerkrachten op openbare scholen. 
Er is immers geen vergelijkend onderzoek gedaan. Voortbouwend op Baumanns 
multicultural riddle, kan verwacht worden dat op openbare scholen niet religie, maar 
wel nationaliteit een grond voor categorisering kan worden (“dat doen we hier niet 
in Nederland”). Etniciteit, religie en nationaliteit laten zich immers alledrie 
gebruiken voor het creëren van rigide ingroups en outgroups, waaraan kinderen 
loyaliteit moeten tonen en zich moeten conformeren. Wel is de expliciet religieuze 
identiteitsclaim een aanleiding voor het doen ontstaan van ingroup- en outgroup-
typeringen, die, op christelijke scholen met een open karakter de sociale cohesie 
negatief kunnen beïnvloeden. Het 'wij' van de school komt onder druk te staan, als 
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dit 'wij' van een christelijk label wordt voorzien. Omdat er geen consensus heerst 
onder leerkrachten over de vraag waarin zich christelijke identiteit precies uit, maar 
er wel consensus heerst over het statische en noodzakelijke karakter ervan, krijgt het 
label ‘christelijk’ de functie van een etcetera-clause: een regel die flexibel kan worden 
ingezet om belangen mee te verdedigen. Eén van de belangen is: het garanderen van 
de goede naam van de school, en een voortdurende aanwas van goede leerlingen. 
'Christelijk' wordt daarom bij voorkeur geassociëerd met waarden die positief 
worden gewaardeerd, zoals tolerantie en respect. Scholen spannen zich in om in hun 
communicatie het verband tussen tolerantie en christelijk vanzelfsprekend te doen 
overkomen, zonder zich in te laten met een kritische reflectie op de geschiedenis van 
het christendom ten aanzien van tolerantie naar andersdenkenden. Ondertussen 
laten ook enkele schoolpraktijken zien dat tolerantie juist in combinatie met een 
rigide opvatting over de identiteit van de school, eerder afneemt dan toeneemt, zoals 
blijkt uit het omgaan met christelijke rituelen als bidden en feestvieren. 
Scholen met een leerlingtekort lijken zich echter, volgens dit onderzoek meer aan te 
passen aan de veranderde leerlingpopulatie dan scholen die een wachtlijst hanteren. 
Het is de vraag hoe dit verband tot stand is gekomen: zijn scholen met een 
duidelijker ‘profiel’ succesvoller en hebben zij daarom een leerlingoverschot en een 
wachtlijst, of zijn scholen met een leerlingtekort, veelal in ‘zwarte’ wijken, voor hun 
voortbestaan gedwongen om aanpassingen te doen in aan de interreligieuze en 
interculturele realiteit? 
De dilemma's met betrekking tot diversiteit die de leerkrachten omschrijven, vallen 
grofweg uiteen in drie soorten: dilemma's over ruimte voor orthodoxie, dilemma's 
over de uitwerking van identiteit van de school en dilemma's rond negatieve 
stereotypen ten opzichte van 'buitenlanders'. Deze drie typen dilemma's spelen vaak 
door elkaar, maar het is belangrijk ze van elkaar te kunnen onderscheiden.  
Er zijn orthodox islamitische ouders die hun kinderen willen weghouden van gym- , 
zwem- of godsdienstlessen, en orthodox-christelijke ouders die hun kinderen geen 
mandala’s willen laten tekenen of niet mee willen laten doen bij een “magische” 
speurtocht. Uit de interviews blijkt dat dit type ouders op school meestal een 
minderheid is, maar dat zij wel rigide eisen kunnen stellen.  
De reactie vanuit de school naar ouders die zulke bezwaren maken, is verschillend. 
Vaak wordt aan moslim- ouders, met een beroep op de ‘identiteit’ van de school, 
duidelijk gemaakt dat zij wel moeten deelnemen. Echter, de orthodox-christelijke 
ouders doen zelf een beroep op christendom als reden om hun kinderen van 
sommige school- activiteiten weg te houden. 
De eisen van de 'orthodox-christenen' zijn bovendien verstrekkender. Meestal wordt 
niet alleen gevraagd of er voor hun kind een uitzondering gemaakt kan worden: het 
hele beleid van de school moet worden aangepast. Niet alleen hun kind mag geen 
Harry Potter lezen, maar op de hele school mogen geen boeken van Harry Potter 
aanwezig zijn. De indruk ontstaat uit de interviews dat schoolbesturen geneigd zijn 
meer toe geven aan orthodox-christelijke ouders, dan aan orthodoxe moslim-ouders, 
bijvoorbeeld in het rekening houden met bepaalde gevoeligheden.  
De leerkrachten ervaren een spanningsveld tussen liberalisme en orthodoxie, tussen 
tolerantie en intolerantie. Bovendien gaat het om de grenzen van autonomie. Wie 
bepaalt wat kinderen wel of niet moeten doen op school? Bepalen de ouders dat, de 
leerkracht, of ‘de school’? En wie is dan ‘de school’? In deze context van 
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tegenstrijdige opvattingen is het begrijpelijk dat leerkrachten het voor kinderen 
‘veilig’ vinden als de overtuiging van ouders en school op één lijn liggen. 
Het discours van segregatie, dat onder veel leerkrachten in dit onderzoek is 
aangetroffen, biedt de mogelijkheid om andersgelovige leerlingen op school te 
discrimineren, wanneer zij vanuit hun geloof niet wensen deel te nemen aan 
christelijke vieringen of rituelen. Dit discours creëert de meeste spanning met de 
andere discoursen, wanneer het gaat om het bevorderen van tolerantie. Deze 
spanning rond het segregatie-discours wordt sterker wanneer de school in populatie 
niet of nauwelijks meer 'christelijk' is te noemen, en er zich meer leerlingen of 
leerkrachten van niet-christelijke achtergrond in de school bevinden. Het discours 
staat met religieuze diversiteit op gespannen voet, omdat tolerantie hier afhangt van 
de groepskenmerken van de leerling.  
Er wordt, kortom, met twee maten gemeten. Terwijl alle leerlingen verplicht kerst 
moeten vieren (ook als de school een meerderheid van moslim- leerlingen heeft) 
kunnen enkele orthodox-christelijke ouders de school ertoe aanzetten om ‘magie’ of 
‘toveren’ buiten de lessen te houden. Terwijl een enkele christelijke ouder kan 
weigeren om het kind mee te laten gaan op bezoek naar een moskee, worden op een 
andere school gesprekken met een imam gevoerd om alle (moslim)kinderen voor de 
kerstviering in een kerk te krijgen. Dit tekent niet alleen de situatie van scholen die 
zich binnen het Nederlands systeem kunnen profileren als ‘christelijk’ en daarmee 
een machtsmiddel in handen hebben, maar ook de bredere culturele context waarbij 
het christendom is ingebed in de Nederlandse natie-staat (door middel van nationale 
feestdagen) en waarbij andere religies zich in een marginale positie bevinden.  
Doordat de meeste scholen wel enkele orthodox-christelijke leerkrachten hebben, 
maar geen enkele (orthodoxe) moslim als leerkracht, is zijn de mogelijkheden van 
orthodox-christelijke ouders om invloed uit te oefenen op het schoolprogramma 
groter. Zij hebben bondgenoten, soms ook kerkgenoten, in het schoolteam zitten. De 
orthodoxe moslim-ouders moeten het hebben van de goodwill van de meer liberale en 
seculiere leerkrachten in het team, maar de rigide opvattingen die deze ouders 
hebben ten aanzien van seksualiteit en hun wens om hun kind (veelal hun dochter) 
aan schoolactiviteiten te onttrekken, zorgt ervoor dat zij op weinig sympathie 
kunnen rekenen. De eisen gaan in de ogen van deze leerkrachten veel te ver. 
Wegblijven van het schoolkamp is geen optie.  
Diversiteit op school wordt in het maatschappelijk debat enerzijds gekoppeld aan 
veelkleurigheid en een voor kinderen leerzame multiculturaliteit. Ondertussen 
spelen in de samenleving dilemma's van religieus orthodoxe groepsdruk en 
intolerantie, versus liberale idealen van individuele zelfontplooiing en gelijke 
rechten, van autochtone en allochtone kinderen, maar ook van jongens en meisjes. 
Vervolgens kan op de school tussen het bestuur, leerkrachten en ouders een 
ideologische strijd woeden om de betekenis van christelijk onderwijs. Tenslotte moet 
het onderwijs ieder kind recht doen, het moet begrip kweken voor verschillen en het 
mag niet discrimineren. 
Vanwege het beperkte aanbod van ouders die een christelijke opvoeding voor hun 
kind willen, en het hoge percentage geseculariseerde en andere niet-christelijke 
ouders is het toelaten van 'de ander' de strategie waarmee veel christelijke scholen 
hun leerlingtal, en daarmee hun overleving, zeker stellen. Daarnaast zijn zij voor 
overheidssubsidie gebonden aan een vaste, 'christelijke' identiteitsbeschrijving, die 
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hun bestaansrecht garandeert op voorwaarde dat de school zich voldoende van 
andere scholen onderscheidt. Binnen deze cultureel vormgegeven spagaat ontstaan 
de tegengestelde discoursen waarbij leerkrachten religieuze diversiteit op school 
zowel waarderen, als problematiseren.  
Professionals die zich bezighouden met de vormgeving van het onderwijsveld zijn 
het onderling niet altijd eens, maar dat komt omdat ook zij dikwijls vanuit 
verschillende discoursen en idealen spreken. Het zou de discussie verhelderen, 
wanneer deze professionals hun aannames zouden expliciteren. Zo kunnen zij 
leerkrachten de concepten, categorieën, kortom de taal aanreiken om hun 
pedagogisch en didactisch handelen mee te legitimeren. De introductie van het 
concept 'vooroordeel' en de negatieve connotatie die het heeft, heeft er bijvoorbeeld 
al voor gezorgd dat leerkrachten ingroup- en outgroup-stereotypen, zowel bij 
zichzelf als bij anderen, kritisch kunnen bevragen en eventueel corrigeren.  
De Nederlandse culturele setting van vrijheid van onderwijs en artikel 23 blijkt een 
discours van segregatie op te roepen, dat een per school flexibel inspringen op 
leerlingdiversiteit bemoeilijkt. Het segregatiediscours is echter slechts één van de vijf 
discoursen over omgaan met leerlingdiversiteit die in de interviews werden 
aangetroffen. Er is daarbij geen reden om te vooronderstellen dat de overige vier 
discoursen uniek zijn voor protestants-christelijke scholen. Integendeel, het ligt in de 
lijn der verwachting dat deze discoursen ook onder leerkrachten van andere scholen 
zullen worden aangetroffen, omdat ze zijn ingebed in de huidige (post-) moderne, 
individualistische en multiculturele samenleving. Het uitgangspunt dat christelijke 
identiteit van de school en tolerantie voor diversiteit met elkaar samenhangen, kan 
aan de hand van dit onderzoek worden bevestigd noch ontkend. Het lijkt niet meer 
dan een intern beleden positief ingroup-stereotype te zijn, dat door de ‘ongelovige’ 
leerkrachten in dit onderzoek wordt tegengesproken. Een voorzichtige ontkenning 
lijkt daarom op zijn plaats, maar de vraag staat nog open voor vervolgonderzoek. 



 223 



 224 



 225 

English summary 

 

Diversity in the classroom: pupil diversity as constructed by teachers 

at Protestant-Christian primary schools in the Netherlands 

 

Subject and focus of the research 

The research presented in this doctoral thesis, investigated the meaning that teachers in 

Dutch primary schools of Protestant-Christian denomination attach to religious and ethnic-

cultural diversity in their classroom population. The ideas that teachers express about this 

topic are studied in relation to their opinions on religion, culture and the Protestant 

Christian school. The aim of this study was to provide insight into the ideas and ideals held 

by teachers in Protestant Christian primary schools, with regard to the religious and cultural 

diversity of the children they are teaching. 

Nowadays, Protestant-Christian schools in the Netherlands may have both ethnically and 

religiously diverse populations. Therefore, teachers working in these schools often face, in 

their daily practices, dilemmas regarding diversity. Being 'normative professionals' (Bakker 

and Rigg, 2004), the choices they make are influencing the civic and moral socialisation of 

young children.   

By means of semi-structured interviews, several teachers were asked about their opinions 

regarding the religious and ethnic diversity of the children in their classroom. These 

interviews were analysed according to social-scientific theories about group identity, 

theories from the psychology of religion and from cultural psychology. This provides an 

important and unique interdisciplinary approach to the study of both cultural and religious 

diversity.  

 

Research question 

The central research question for this dissertation, is: which insights, opinions and ideals do 

teachers at Protestant-Christian primary schools refer to when they reflect on ethnic and 

religious diversity in their classroom? 

'Insight' is regarded as the knowledge and experience teachers have accumulated in the 

course of their professional and personal development, with regard to diversity (of pupils). 

'Opinions' here relate to personal appreciations, attributions and convictions the teachers 

hold regarding diversity in the classroom. Ideals, in this study, are the higher intentions and 
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wishes that teachers express, that can lead to strategic considerations in dealing with 

diversity amongst pupils.       

The central research question has been elaborated into four subquestions, as a result of the  

theoretical review presented in chapter 2.  

1.  Which group identifications are constructed and used by teachers when they speak 

 about diversity in the classroom?  

2. Which pedagogic and/or didactic ideals and strategies do teachers mention as 

 directive for their dealing with diversity? 

3. In what ways do teachers describe their life stance (religious or non-religious) and 

 how does this life stance relate to their speaking about diversity amongst pupils?  

4. How does the description of school identity given by the teacher, resonate in their 

 descriptions and categorisations of diversity in the classroom population? 

 

Research strategy 

Since the research involved describing the opinions and ideals expressed by teachers, a 

qualitative approach was chosen for the research design. The research is divided in two 

parts: a theoretical and empirical one. The theoretical part describes psychological theories 

about social perception, with regard to religion and diversity. Social perception is concerned 

with the ways in which people perceive, judge and categorise others, and these are 

discussed in chapter 2.  For the empirical part of this study, a semi-structured questionnaire 

was designed based on these theories. The questionnaire was formulated in such a way that 

different aspects of diversity could be addressed in the course of the interview. The 

interview was semi-structured or semi-closed, which means that all respondents were asked 

the same set of questions, but there was room for exploration and further questioning after 

every reply (Baarda, De Goede, 2001: 133). The methods used in  the empirical part of the 

research are described in more detail in chapter 3.  

 

Theoretical review: constructions of diversity 

The research question central to this study focuses on insights, opinions and ideals that 

teachers may express regarding diversity in their classroom. Theories derived from social 

psychology, cultural psychology and religious psychology have been used to explore the 

development of insights, opinions and ideals about the 'other' (chapter 2). The first 

theoretical perspective chosen to cast light upon this issue was that of Tajfel (1982). 

According to Tajfel's 'social identity theory', people categorise themselves and others as 

group members, in order to establish a (positive) self-identity. So teachers dealing with 
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children who are different from themselves and each other in many respects, use categories 

to make sense of this complexity. Teachers assign children to particular groups such as 

'white', 'Christian', etc. This may bring about prejudice, according to Tajfel's theory. 

Assignment to group membership, Tajfel demonstrated through experiments, is enough to 

create a positive bias (positive stereotype) for those people considered to be members of 

their own group (ingroup), and a negative bias (prejudice) for those people regarded as 

members of other groups (outgroup). This can lead to a flawed way of judging others called 

the 'ultimate attribution error'. It is considered an 'error' in attribution because the 

judgement that a person makes of particular behaviour by others depends upon on the type 

of group that the 'other' belongs to. In the ultimate attribution error, good behaviour of 

outgroup members is considered as an exception, bad behaviour by outgroup members as 

the rule, negative behaviour of ingroup members as exception and positive behaviour of 

ingroup members as a rule.   

Billig (1985) argues that these processes of attribution and stereotyping are influenced by the 

way that people frame their discourse (language) about the other. Cultural changes may 

increase or decrease the use of stereotypes. By means of the language that people use, they 

can both categorise (consider a person as a group representative) and particularise, i.e. 

individualise (regard as an individual, see the exception). Stereotypes are often culturally 

shared descriptions of outgroups, expressed through jokes, stories, and conversation. But 

people tend to adapt their speech to their social situations, and people may want to avoid 

stereotypes. Billig thus stresses the importance of addressing the varieties in speech with 

regard to individual and group differences when studying the meaning-making of diversity. 

For this research it means that teachers were able to express their opinions and ideals in a 

variety of ways, even if they were contradictory.  

Bruner (1996) describes how education is embedded in a cultural context. The way schools 

handle diversity is not detached from ideals, norms and values created within society. 

Power relations in education, laws and political decisions all influence the pedagogical 

ideals regarding diversity that may or may not be realised by teachers. Moreover, these 

ideals are continuously changing. Education is thus not just something that shapes  culture, 

but also a product of culture. Teachers develop visions about children, that are a result of 

culturally developed insights about the nature of children and the aim of education. 

According to Bruner, education should be studied in its cultural context, focusing on the 

constraints and possibilities that derive from a certain setting. It means that teachers will be 

constrained both in words and in actions by cultural boundaries such as law, organisation 

and institution in their dealing with children's diversity.   
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The theoretical perspectives of Tajfel, Billig and Bruner are combined with that of Baumann 

(1999). He states that religion, ethnicity and nation-state are concepts that influence each 

other in their social construction. One religion can be dominant within an ethnic group, or 

nation-state. Thus religions may show regional differences according to ethnic groups or 

countries, in worship and practice. These three concepts together constitute what Baumann 

refers to as the 'multicultural riddle'. The concepts are social constructs that lack a clear 

definition. When countries become ethnically and religiously diverse, this 

interconnectedness between the three concepts becomes more complex, since the power of 

(religious) groups is limited or expanded by means of national laws,  which may be based on 

a certain (historically) dominant religion. On the individual level, these identifications are 

also connected, because people are usually members of a certain or several ethnic, religious 

and national groups simultaneously.  

Religion, nationality and ethnicity can be defined either by static, 'reified' and essentialised 

definitions, or in descriptions that focus on the internal diversity and changeability of these 

constructs.  People may use reifications to make abstract concepts look more concrete than 

they really are. This can happen with definitions of one's own (ethnic, religious or national) 

group, as well as 'the other' religious, national or ethnic group. Sometimes this happens 

unintentionally, because a reification may make a concept (like 'Islam') more usable in a 

conversation, but it can also happen because the speaker is pursuing a rhetorical aim. This 

way, the speaker may present his or her own definition (of Dutch-ness, for instance, or 

Christianity) as objective, and the identity is thus constructed to help the speaker make his 

or her point. But when the speaker is aiming for another type of analysis, the concepts are 

presented as fluid and changeable. Both interpretations are part of discourses of meaning-

making within society, so research must take the language that is used to frame cultural 

debates into account. This language is variable, and it will reflect the interests people have 

when describing nation-state, religion or ethnicity. Every choice for a certain categorisation 

and definition draws the lines between groups of people differently. People will use these 

identifications to stand up for their own group's rights. In their claim for special rights, 

national groups will exclude foreigners, believers will exclude non-believers and ethnic 

groups will exclude those from mixed ethnic backgrounds. For teachers, this means that they 

can draw upon different descriptions when talking about their pupil's diversity. Each style 

of reasoning about diversity and each categorisation chosen will affect the way the situation 

is defined and will legitimize certain underlying power mechanisms.   

After explaining this theoretical framework about the social-psychological processes of 

group identification and the perception of diversity, I present a literature review of the 
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cultural context of teachers with regard to constructions of ethnic and religious diversity. 

The description of this context occurs at three levels: that of society and politics, that of 

educational insights, and that of personal life view. In every level, I describe what meanings 

are given to ethnic and/or religious diversity. 

In the first, national level, the Netherlands can be characterised as post-secular, which means 

that religious groups play a marginal role in an overall secularised society;  a society in 

which members have detached themselves from religious institutions and in which belief in 

a higher power has decreased. Schooling however is still organized in a 'pillarised' way, in 

which parents may choose a state-financed school that will meet their preferences regarding 

life stance, religion and/or pedagogical outlook. This educational system, based on the 

Dutch 'freedom of education', as described in Article 23 of the Dutch Constitution, is subject 

to debate. Central to this debate is the occurrence of ethnic segregation, which often 

coincides with the social-economic segregation of children. Segregated schools are said to be 

bad for children because they limit cognitive  (language) development, social development, 

or both (Jungbluth, 2005). Segregated 'white' and 'black' schools are a result of a complex 

interplay of factors, such as parental choice, individual school's (religious) identification 

processes, and segregated neighbourhoods. Article 23 of the Dutch Constitution is 

interpreted against a background of The European Human Rights and the Dutch 'Wet op de 

gelijke behandeling' (Law for Equal Treatment) which prohibits discrimination of groups or 

individuals based on i.e. gender, religion, ethnicity, nationality, sexual preference. It means 

that some religious schools may be found guilty of discrimination, if they base themselves 

upon 'freedom of education' in order to exclude children or teachers from the school 

community. 

The second level, that of education, shows a growing concern with the subject of diversity. 

This increased significance is connected with the comparatively insufficient school results of 

children with migrant backgrounds. This situation is associated with social-economical, 

ethnic and/or religious segregation of children in schools. On a theoretical level, there is 

debate about the ways in which schools may address these deficiencies (and whether they 

truly are to be considered deficiencies). At a societal level, social-economical and cultural 

integration is a source of concern. The extent to which migrant subcultures need protection 

and appreciation, in contrast to the need for adaptation and assimilation to the larger 

society, is widely debated, as well as problems of acceptance and prejudice. In this respect, 

tolerance is a virtue that is often mentioned in educational and pedagogical literature. The 

concept of tolerance as an educational aim, according to Vogt (1997), may have different 

definitions, as it is always the result of a balancing of dilemmas. To teach tolerance means to 
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make children aware of conflicting ideals, and of prejudice. However, an educational 

framework offered by the Dutch government, intercultural education, lacks well-defined 

educational aims and contains conflicting messages, because it advocates the appreciation of 

cultural diversity as well as propagating dominant cultural ideals.     

An area of education which may deal with diversity is that of religious education. In Europe, 

on the whole, religious education is influenced by three major social developments: 

secularisation, multiculturalism and (debates about) Islam. As a result, in the contemporary 

European forms of religious education generally the main aim is not to socialise children 

into a religious tradition or group ('learning religion'), but to provide all children with  

information about several religions ('learning about religion') and/or to enable pupils to 

develop their own life stance ('learning from religion'). Due to the educational system of 

freedom of education in the Netherlands, every school may choose whether and how it 

teaches religion, so Christian schools may vary in their approach to religious education.  

According to some theories developed in the psychology of religion, personal religious 

beliefs influence the way people judge religious and ethnic diversity. The more rigid one's 

own viewpoint about truth is, the less tolerant people seem to be about people who view the 

world differently. According to empirical research, teachers at Dutch Christian schools are a 

religiously diverse group, amongst which there are exclusivists, as well as pluralists. This 

meant that it was not possible to make a prediction about the way in which teachers in this 

study would judge diversity, from their own life stance perspective. Moreover, this speaking 

about one's religious views and about the religious other is not stable, but it is contextual, 

and depends on the different themes which are introduced during the research interview, as 

was successfully demonstrated by Streib (2001). So far, there have only been a few studies 

that connect the personal religious views of the teacher with their perception of ethnic and 

religious diversity in the classroom. 

 

Method 

Teachers of different Protestant-Christian primary schools in the Netherlands were 

approached, based on a selection through the internet, personal contacts and through a 

snowball-method. The aim of - and criterion for - this selection was to create a diverse group 

of respondents, who differed in age, gender, location of their schools (rural, town or city), 

and school population (with or without a large proportion of migrant children). The search 

for new respondents ended when the data became saturated (answers appeared which were 

similar to those already heard in previous interviews). 

Both in the recruitment of participants and in the introduction of the interview, the word 
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'religion' was deliberately avoided, in order to avoid 'priming' and influencing the 

spontaneous associations teachers would have with pupil diversity. In the first part of the 

interview, teachers were asked to reflect on the type of class they were teaching and the 

differences between the children in their classroom. Religion as a distinctive category was 

not mentioned in these first questions, so there could be an inventory of spontaneous 

categories of diversity mentioned by the teachers. After this inventory, other questions were 

asked that focused more on religious and ethnic diversity. There were questions about the 

Christian identity of the school, about dealing with diversity in religious education lessons, 

and there were some questions about the teacher's own life perspective or religious views. 

The topic of pupil diversity was thus introduced to the teachers in different ways. There 

were 18 in-depth interviews with teachers, of which 16 were selected for analysis, because 

two of the respondents did not meet the selection criterion of working at a Protestant-

Christian school. The analysis, which focused on finding competing discourses in speaking 

about diversity in the classroom, was conducted by means of encoding the interviews, and 

by discourse- -and content-analyses of these selected interview parts.    

 

Results: five discourses 

Five clusters of ideas (discourses) were constructed by the teachers to express their insights, 

opinions and ideals concerning pupil diversity. These discourses all have their own 

dominant expressions and phrases, ideology, power dynamics and social consequences. 

Within a discourse, there are particular logics and dynamics. The five discourses resulting 

from this study are: 

 

1. Respect (a meta-discourse with shifting meanings)  

2. Diversity as a virtue (pedagogic value of learning to live together)  

3. Equal treatment, through particularisation/individuation, and differentialisation (i.e. 

 adapted didactics for each individual child)  

4. Segregation (adapt to the school or leave) 

5. Autonomy (developing one's own life stance, making one's own choices) 

 

The characteristics of each discourse are explained in the following paragraph. 

  

Sub 1. Respect-discourse 

In this discourse, the ideal is to teach children 'respect' and to approach them 'respectfully'. 

The power dynamics in this discourse suggest equality, such as the phrase 'mutual respect' 
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which is often used. The discourse of 'respect' tends to generalise, and there is hardly any 

mention of concrete cases, stories or dilemmas. The discourse calls for a strategy where 

children are taught to respect each other, but the definition of respect is very different 

among teachers. 'Orthodox Christian' teachers for example see a connection between 

showing respect and being Christian, other teachers consider respect to be a general 

humanistic virtue. However, the word 'respect' can also be used to legitimize practises that 

force parents or pupils to conform to the teacher's or school's wishes (e.g. 'we respect you, 

but you must do as we say'), especially since respect is not just granted, but also expected in 

return. The word respect is used in many senses, but since it has such positive connotations, 

it has rhetorical value.  The rhetorical aim that a teacher can have by using a respect-

discourse, is to show that he/ she and the conversation partner share the same values. The 

respect-discourse does not provide any practical moral guidelines, but it can suggest that the 

speaker has good moral standards. The teacher may thus give the impression that he or she 

is dealing well with diversity, meanwhile not tolerating 'everything'. Another rhetorical aim 

can be to hide conflicting daily practices behind vague words and platitudes.   

 

Sub 2. Diversity as virtue 

Within this discourse, differences are regarded as a source of pedagogic action, and are 

described as positive. Children from different cultural backgrounds are encouraged to tell 

each other about their 'cultural' particularities. There is a focus on differences between 

cultures, and ethnic and religious differences as a source of diversity, while other categories 

such as gender and social status are not mentioned. Whether a particular group 

characteristic is national, ethnic or religious in its origin, is not distinguished. The discourse 

leads to a strategy in which cultural 'facts' are exchanged between children, and one child 

may be more 'different' than another; meaning, the 'Dutch' children are being constructed as 

culturally neutral. The power of definition lies with the teacher, who decides how and when 

differences arise as topics of discussion (and how stereotypically they are being presented). 

Cultural differences are described as rigid and static, and are reduced to food, dress, 

festivities and rituals, thus neglecting any moral conflicts between cultural ideals. The 

positive approach of difference leads to avoidance of cultural moral dilemmas. When the 

teacher explains differences in terms of 'we' versus 'them', some children in the classroom 

may become excluded from the 'we'. The rhetorical aim that is achieved by speaking in this 

discourse, is that the teachers shows an open mind towards diversity, and interest in 'the 

other'. 
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Sub 3. Discourse of equal treatment 

This discourse advocates an individual approach of diversity: every child must be 

approached equally and with consideration for his or her personal traits and situation. 

Conversely, it is considered unethical to have classroom favourites or to judge a child 

according to group characteristics. There is a pedagogical and didactic strategy of 

particularisation (preventing prejudice) and differentialisation (fine-tuning the didactics to  

one particular child). When teachers use this discourse to express themselves, they speak 

about the necessity of preventing racism and discrimination in school, and voice their 

objections when children, parents or colleagues are prejudiced. The teachers also stress that, 

in order to achieve equal treatment, it is necessary to take into account the differences in 

cognitive limitations and the possibilities of each individual pupil.   

By engaging in this discourse, a teacher may demonstrate a sense of justice, and a critical 

outlook on prejudice. The teacher also shows a professional competence in dealing with 

cognitive differences.  

 

4. Discourse of segregation  

In this discourse, the main aim is to argue that a child must adapt to the school's identity. An 

ingroup-outgroup difference is created: we (the 'Christian' stakeholders of the school) and 

they (the parents and children that are not 'Christian' and that are being tolerated). This 

discourse assumes a conservative, static (deductive) interpretation of Christian school 

identity, which can be at stake during religious celebrations and rituals, like Christmas, Bible 

reading and praying in the classroom. In case of dilemmas related to diversity, forced 

conformism based upon the catch-phrase 'join us or leave' is the structural approach of the 

outgroup. 'Safety of children' in this discourse is best ensured when conflicts of loyalty 

between parents and school are avoided, so 'unfit' children should seek better fitting schools, 

or simply adapt. 'Christian' is used as an 'etcetera' clause: 'Christian' behaviours that are 

necessary can be expanded at will and the word is thus used as a rhetorical instrument of 

power. The teacher shows by means of this discourse that he or she values the 'Christian' 

identity of the school and supports the group autonomy of the school as a social, but most of 

all 'Christian' community.  

 

Sub 5. Discourse of autonomy  

This discourse has a pedagogical focus, but it has consequences for didactics as well. By 

means of discussions, teachers wish to enhance children's critical thinking and autonomy. 

Diversity is, within this discourse, both a starting point for lessons (children are assumed to 
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have different opinions) as well as the result of the lessons, due to the different choices 

children will make after informing themselves. This discourse was mostly used when 

talking about religious education, but also when asking about general ideals teachers adhere 

to, for example autonomy was mentioned. Teachers describe their own life stance as a result 

of autonomous choices. This discourse focuses strongly on the individual, but diversity can 

only be valued when it is the result of autonomous choices. A teacher who uses this 

discourse can demonstrate that his or her lessons of religious education are not aimed at 

indoctrination, and that children are able to voice and develop their own opinions.  

 

Conclusions 

The main findings of the present research and the conclusions drawn can be summarised as 

follows:  

 

1. Five dominant frames of language (discourses) in the way teachers express themselves 

about their pupil's diversity were identified: a discourse of respect, a discourse of diversity 

as value, a discourse of equal treatment, a discourse of segregation and a discourse of 

autonomy. All teachers entered different discourses during the interview, and may have 

adhered to conflicting ideals during the course of the conversation. The discourse that was 

constructed at a certain moment in the interview, generated its own version of diversity, 

with its own vision on relevant categories, ideals at stake, and solutions to problems. This 

vision is context-related: the framing of the interview question, as well as personal, 

professional and societal influences may have influenced the choice of a teacher to enter into 

a particular discourse.   

 

2. The way in which teachers in this research described their daily practice, school policy, 

school identity and diversity in their classroom, was dependent in the first place on the 

discourse that a teacher was formulating at that particular moment. The same event may 

have been described in different ways during the course of the interview. Secondly, the own 

life stance of the teacher was influential, and (only) thirdly, the type of school or the school 

policy. This means that the conclusion, presented by De Wolff (2000) that Christian identity 

is constructed by each school independently, does not go far enough. The Christian identity 

of a school, according to this research, is constructed differently by each teacher, and by 

every situation.      
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3. The majority of teachers in this research can be categorised as 'liberal-Christian'. About a 

third of the respondents described him-or herself as a 'non-believer'. One fourth of the 

respondents can be described as orthodox-Christian. Among these 'orthodox-Christian' 

respondents, the discourses of 'respect' and that of 'segregation'; were used more often, 

whereas the 'liberal-Christian' and the 'non-believer' respondents more often expressed 

themselves in the equal treatment-discourse and the diversity as virtue- discourse. The 

discourse of autonomy was found among teachers of all life stances more or less equally.   

 

4. The way that teachers categorised their pupils into different social groups, as well as 

particularisation of individual pupils, depended upon the discourse which a teacher was 

constructing in one particular moment. The same pupil could, in different 'stories' be 

described and categorized as part of different social groups. This sometimes resulted in  

various interpretations of behaviour - e.g. one girl's antisocial behaviour was first attributed 

to social-psychological characteristics of her mother, and later to her religious background.  

 

5. There was a difference between the spontaneous descriptions that teachers provided of 

their pupil's diversity, and the descriptions given when they were specifically asked about 

religious or ethnic diversity. The social categories most mentioned in spontaneous 

descriptions of classroom diversity were (differences in) cognitive development, social 

behaviour, gender and nationality.  

 

6. Religion, nationality and ethnicity often became clustered into one category, when 

teachers described children. 'White-Dutch-Christian' is one cluster of meaning opposed to 

'Black-foreign-Muslim'. When teachers used these clusters to describe their classroom as 'two 

groups', it obscured the internal diversity within groups, the cross-overs between them 

('black' children can be Christian, for instance), and the presence of children of Hindu, 

secular and other religious backgrounds.  

 

7. Certain 'meaningful' words, like 'respect' , 'Christian, and 'we' have been used by teachers 

in different ways. These words all have positive associations, but they can be variously 

interpreted. They are often used to justify and/or obscure policy (of the school) or actions (of 

the teacher).  

 

8. At 'black' schools teachers seemed more willing or able to create space for (religious) 

differences, for example by adapting parts of religious education lessons to a majority of 
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'non-Christian' pupils. Teachers who worked at 'white' schools were more likely to insist 

that 'non-Christian' children 'follow the school rules' with regard to Christian identity.  

 

9. Autonomy and self-development was found to be the most prevalent ideal in religious 

education. This was in line  with the teachers' perception of how their life stance came about, 

namely as a result of autonomous choices. However, not all aspects of religious education 

were approached in an autonomy-discourse: the rituals and festivities that were, according 

to the teacher, part and parcel of the school's Christian identity, were more often presented 

within the segregation-discourse.  

 

10. In their circle of friends and family, the teachers that took part in this research had 

scarcely any contact with people from different life-stances and religions other than their 

own. Even the teachers who work at 'black' schools barely had such contacts. The contact 

hypothesis predicts that having few contacts leads to having more stereotypes about others, 

and being more prejudiced. However, when teachers expressed prejudices regarding 

(mostly) Muslim-parents, these teachers were often 'orthodox-Christian'. The 'non-believing' 

and 'liberal-Christian' teachers generally expressed more positive attitudes regarding 

children of other religions. Contrarily, these teachers sometimes had negative attitudes 

towards orthodox Christian parents or colleagues, because they considered them intolerant. 

This means that, in this research, it is not the contact-hypothesis but the theory of Hutsebaut 

with regard to cognitive-religious styles that has more predictive value. In congruence with 

Streib (2001), this research has shown a context-dependency of religious styles; depending 

on the question, teachers could become more or less rigid in their life stance descriptions.  

 

11. At schools with a majority of children from non-Christian backgrounds, teachers and the 

school board do not take initiatives to incorporate the religious celebrations of these children 

into the school, because this would 'collide with' the 'Christian identity' of the school. 

Parents however take the initiative themselves and hand out sweets. This is tolerated. It is 

also tolerated that children talk about the celebrations they have had at home (the typical 

expression is: 'Children are allowed to speak about it'). When teachers engage in a discourse 

of 'diversity as virtue', it is even encouraged that children talk about their celebrations.  

 

12. Most of the dilemmas mentioned by teachers in this research, that relate to diversity in 

the classroom, originate from a rigid clinging to 'Christian' celebrations and rituals, even 

when the school population is in majority non-Christian. The mandatory Christian 
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celebrations and the ignoring of Muslim- and Hindu celebrations in some schools led to 

conflicts with parents and to empty classrooms.  

 

13. Other dilemmas may occur when orthodox-religious parents are unwilling to have their 

child participate in school activities. Orthodox-Muslim parents may object to sending their 

daughters off swimming and to school camps, and sometimes they wish their daughter to 

wear a headscarf when the school has formulated restrictions against it. Orthodox-Christian 

parents may object to children's books that contain stories about magic, and other school 

activities that, in their vision, border on the occult.  Every discourse offers its own 

description of the dilemma, and offers another solution of how to deal with these complaints 

and demands. The teacher weighs his or her own interest, that of the school, the parents and 

the children all out against each other, and makes a choice for a discourse which best 

describes the dilemma. While the equal-chances discourse judges Muslim- and Christian 

parents equally, the segregation-discourse would grant Christian parents more rights than 

Muslim-parents. In the discourse of autonomy, both orthodoxies are under scrutiny because 

they are viewed as obstructions to the child's development.  

 

14. Further dilemmas involve intolerance and racism. Teachers working at 'white' schools 

criticised the negative attitude many ('white') children have towards 'foreigners'. They 

attributed these opinions to the parents. A teacher described a fight between 'white' and 

'black' parents, which occurred on the school premises, which was initiated by the 'white' 

parents and had a connection with a recent ban on headscarves at the school. In addition to 

problems with children and parents, some teachers described their colleagues as racist and 

they felt that their collegues were prejudiced about 'foreigners' and/or Muslims. 

 

15. Although theoretical research mentioned the occurrence of ethnocentrism among 

teachers, this research did not reveal this particular attitude per se. On the contrary, most 

teachers were worried about the hardened debate about Islam, and they expressed 

themselves in anti-racist ways. There were some similarities, however, between an 

ethnocentric attitude and the discourse of segregation, even though segregation deals not 

with ethnic, but with religious difference. The religious other (pupil) in this discourse 

moreover, is not placed outside society, but 'only' outside the school. The tendency of some 

teachers to combine 'white', 'Christian' and 'Dutch' into one category, does make the 

segregation discourse susceptible for ethnocentrism.    
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Bijlage I 

 
Vragenlijst januari 2006 

Gebruikt bij de (pilot) interviews 1 t/m 5 
Cursief: verklaart de methodologische achtergrond, het achterliggende doel van de vraag en 

beschrijft verwachtingen vooraf over de antwoorden. 
 Hier vermeld, maar in de daadwerkelijk gebruikte vragenlijst weggelaten. 

 
Introductie 
In de komende anderhalf uur wil ik graag met u praten over uw visie en ervaringen als leerkracht met 
de verschillende leerlingen in uw klas.  In het kader van mijn dissertatieonderzoek aan de Universiteit 
Utrecht probeer ik meer inzicht te krijgen in de relatie tussen leerkrachten en hun groep, op 
verschillende scholen. Ik stel daarbij verschillende soorten vragen, waarop u vrij kunt antwoorden. Ik 
ben benieuwd naar uw mening en naar uw persoonlijk verhaal. 
Om u de gelegenheid te geven open te spreken over uw persoonlijke ervaringen, worden uw 
antwoorden anoniem en vertrouwelijk verwerkt. Er is daarbij geen verwijzing naar uw school of de 
plaats waar u werkt. 
Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Als u nu of halverwege het gesprek liever wilt 
ophouden, kunt u dat aangeven. 
Om de gegevens goed te kunnen verwerken, zal dit gesprek zal op recorder worden opgenomen. De 
opname wordt na verwerking en analyse van de gegevens gewist. 
 
Heeft u nog vragen, voordat we aan het onderzoek beginnen? 
 
1. Kunt u iets over uzelf vertellen? 
Open vraag, uitnodigend, mogelijkheid voor eigen beschrijving. Welke categorieën worden hier genoemd? 
 
2. Hoe bent u op deze school leerkracht geworden? 
Keuze school, rol van levensovertuiging; noemt de respondent dit? 
 
3. Als leerkracht, wat vindt u het belangrijkste dat kinderen moeten leren? 
Op zoek naar: pedagogisch ideaal (bijv authenticiteit). Let op of hier eerst cognitief-kennis of eerst sociale 
vaardigheden worden genoemd. Ook inductieve of deductieve opvatting van opvoeden; moeten kinderen leren 
wat ze krijgen voorgeschoteld of ‘zichzelf worden’?   
 
4. Kunt u uw klas beschrijven, wat voor soort klas is het? 
De respondent wordt uitgenodigd de klas als een groep te zien. Let op of hier al soorten diversiteit aan bod 
komen. Ga na, als dit het geval is, of dit komt door ‘voorkennis’ over de aard van het onderzoek. 
 
5. Kunt u beschrijven wat voor verschillende kinderen er in uw klas zitten? 
Hoe zijn de onderlinge relaties tussen kinderen? 
 
6. Zijn er kinderen in uw klas waar u een bijzondere band mee heeft? 
Doorvragen; in negatief of in positief opzicht. Komt hier al levensbeschouwing aan bod? 
 
NB Nu pas volgen vragen specifiek over diversiteit. Ik heb de vraag naar levensbeschouwelijke diversiteit bewust 
aan het eind van de drieslag gezet. 
 
7.Zitten in uw klas kinderen uit verschillende sociale klasse? Welke? 
 
8. Zitten in uw klas kinderen uit verschillende culturele groepen? Welke? 
 
9. Zitten in uw klas kinderen met verschillende levensovertuigingen? Kunt u beschrijven welke 
levensovertuigingen de kinderen in uw klas van huis uit meekrijgen? 
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10. Welke waarden vindt u belangrijk dat kinderen verwerven?  
      Hoe moeten kinderen deze waarden verwerven?  
 
11. Hoe heeft u vroeger van huis uit, geleerd om tegen verschillende levensovertuigingen aan te 
kijken? Kijkt u daar nog zo tegenaan? Hoe kwam het dat het is veranderd? 
 
12. Wat betekent het voor uw eigen levensovertuiging dat u kinderen in de klas heeft die een 
andere overtuiging hebben? Is uw overtuiging daardoor beinvloed?  
 
13 Bent u gelovig? 
 
14. Beschouwt u zichzelf als christen? Wat is volgens u een christen? 
De eigen definitie van christen wordt hier gemeten, deze kan daarna worden gerelateerd aan de eigen definitie 
van christelijke school (volgende vraag) 
 
15. Beschouwt u deze school als een christelijke school? Wat is volgens u een christelijke school? 
 
16. Hoe gaat u er didactisch mee om dat u het met sommige overtuigingen van kinderen niet eens 
bent?  
 
17. Sommigen vinden dat kinderen op een protestants-christelijke school ook protestants-
christelijk moeten zijn. Hoe kijkt u daar tegenaan? 
En leerkrachten? 
En ouders in de ouderraad? 
 
18. Aanbidden moslims en christenen volgens u dezelfde God? 
Een vraag naar exclusivisme, inclusivisme en pluralisme 
 
19. Als u naar uw collega’s kijkt, heeft u het gevoel dat u wat geloof betreft ongeveer dezelfde 
opvattingen heeft, of bent u erg anders? Hoe wordt er op school mee omgegaan als een collega een 
andere opvatting over geloof heeft?  
Hoe heterodox is de school in de beleving van de leerkracht? Voelt de leerkracht zichzelf gesteund of een 
buitenbeentje? 
 
20. Is het feit dat u een man/ vrouw bent, van invloed op de manier waarop u met verschillende 
kinderen in de klas kunt omgaan? 
. Is het feit dat u zelf van NL afkomst bent, van invloed op de manier waarop u met verschillende 
kinderen in de klas kunt omgaan? 
. Is het feit dat u zelf (gelovig/ ongelovig/ etc) bent, van invloed op de manier waarop u met 
verschillende kinderen in de klas kunt omgaan? 
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Bijlage II 
 

Vragenlijst April 2006  
Gebruikt voor interviews 6 en 7  

Cursief: verklaart de methodologische achtergrond, achterliggend doel van de vraag. 
Hier vermeld, maar in de daadwerkelijk gebruikte vragenlijst weggelaten. 

 
Introductie 
In de komende anderhalf uur wil ik graag met u praten over uw visie en ervaringen als leerkracht met 
de verschillende leerlingen in uw klas.  In het kader van mijn dissertatieonderzoek aan de Universiteit 
Utrecht probeer ik meer inzicht te krijgen in de relatie tussen leerkrachten en hun groep, op 
verschillende scholen. Ik stel daarbij verschillende soorten vragen, waarop u vrij kunt antwoorden. Ik 
ben benieuwd naar uw mening en naar uw persoonlijk verhaal. 
Om u de gelegenheid te geven open te spreken over uw persoonlijke ervaringen, worden uw 
antwoorden anoniem en vertrouwelijk verwerkt. Er is daarbij geen verwijzing naar uw school of de 
plaats waar u werkt. 
Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Als u nu of halverwege het gesprek liever wilt 
ophouden, kunt u dat aangeven. 
Om de gegevens goed te kunnen verwerken, zal dit gesprek zal op recorder worden opgenomen. De 
opname wordt na verwerking en analyse van de gegevens gewist. 
 
Heeft u nog vragen, voordat we aan het onderzoek beginnen? 
 
Gewijzigd: "Kunt u iets over uzelf vertellen?" is veranderd in: 
1. Ik zou graag iets weten over uw achtergronden. Daarom eerst wat korte vragen.  

 
- Wanneer bent u geboren? 
- Waar bent u geboren, opgegroeid? 
- Hoe zou u uw culturele achtergrond willen omschrijven? 
- Wat is uw geloofsachtergrond? 

 
Reden wijziging: vanwege de open vraag bleven soms belangrijke kenmerken van de leerkracht 
onbeantwoord. 
 
2. Hoe bent u op deze school leerkracht geworden? 
Keuze school, rol van levensovertuiging; noemt de respondent dit?  
 
3. Als leerkracht, wat vindt u het belangrijkste dat kinderen moeten leren? 
Op zoek naar: pedagogisch ideaal (bijv authenticiteit). Let op of hier eerst cognitief-kennis of eerst sociale 
vaardigheden worden genoemd. Ook inductieve of deductieve opvatting van opvoeden; moeten kinderen leren 
wat ze krijgen voorgeschoteld of ‘zichzelf worden’?   
 
4. Kunt u uw klas beschrijven, wat voor soort klas is het? 
De respondent wordt uitgenodigd de klas als een groep te zien. Let op of hier al soorten diversiteit aan bod 
komen. Ga na, als dit het geval is, of dit komt door ‘voorkennis’ over de aard van het onderzoek. 
 
5. Kunt u beschrijven wat voor verschillende kinderen er in uw klas zitten? 
Hoe zijn de onderlinge relaties tussen kinderen? 
 
6. Zijn er kinderen in uw klas waar u een bijzondere band mee heeft? 
Doorvragen; in negatief of in positief opzicht. Komt hier al levensbeschouwing aan bod? 
 
NB Nu pas volgen vragen specifiek over diversiteit. Ik heb de vraag naar levensbeschouwelijke diversiteit bewust 
aan het eind van de drieslag gezet. 
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7. Zitten in uw klas kinderen uit verschillende sociale klasse? Welke? 
 
8.  Zitten in uw klas kinderen uit verschillende culturele groepen? Welke? 
 
9. Zitten in uw klas kinderen met verschillende levensovertuigingen? Kunt u beschrijven welke 
levensovertuigingen de kinderen in uw klas van huis uit meekrijgen? 
 
Nieuw: 
10. Hoe gaat u om met de diversiteit van kinderen in uw groep? 
 
11. Welke waarden vindt u belangrijk dat kinderen verwerven?  
      Hoe moeten kinderen deze waarden verwerven?  
 
12. Hoe heeft u vroeger van huis uit, geleerd om tegen verschillende levensovertuigingen aan te 
kijken? Kijkt u daar nog zo tegenaan? Hoe kwam het dat het is veranderd? 
 
Verwijderd: de vraag “Wat betekent het voor uw eigen levensovertuiging dat u kinderen in de klas heeft die een 
andere overtuiging hebben? Is uw overtuiging daardoor beinvloed?”Alle respondenten geven aan dat het hun 
overtuiging niet beinvloed heeft, of anders alleen versterkt in hun overtuiging. Het blijkt moeilijk om mensen te 
laten reflecteren op hoe iets hen heeft veranderd.  
 
Nieuw:  
13. Heeft u vrienden of familie die een andere levensovertuiging hebben dan die van u?  
Deze vraag is ingegeven door de contacthypothese; naarmate mensen meer interculturele of interreligieuze 
contacten hebben van meer dan oppervlakkige aard, zullen zij een grotere tolerantie hebben voor verschil. Met 
deze vraag wil ik ook kijken of de respondenten hier vooral over intra- of interreligieuze contacten spreken. 
 
Nieuw: 
14. Hoeveel ruimte moet de samenleving geven aan andere opvattingen over levensbeschouwing? 
Omdat de vraag enkele onbepaalde termen bevat ( ‘ruimte’, ‘’ de samenleving’ en ‘levensbeschouwing’) kan de 
interpretatie van de respondent hier volop aan bod komen. Mogelijk komen in het antwoord  ingroup- en 
outgroup categorieen aan het licht. 
 
15. Bent u gelovig? 
 Beschouwt u zichzelf als christen? Wat is volgens u een christen? 
De eigen definitie van christen wordt hier gemeten, deze kan daarna worden gerelateerd aan de eigen definitie 
van christelijke school (volgende vraag) 
 
16. Beschouwt u deze school als een christelijke school? Wat is volgens u een christelijke school? 
 
Verwijderd: Hoe gaat u er didactisch mee om dat u het met sommige overtuigingen van kinderen niet eens 
bent? Deze vraag is sturend en vooronderstelt dat dit gebeurt. Leidde bij een respondent uit de pilot tot irritatie. 
 
17. Sommigen vinden dat kinderen op een protestants-christelijke school ook protestants-
christelijk moeten zijn. Hoe kijkt u daar tegenaan? 
En leerkrachten? 
En ouders in de ouderraad? 
 
Nieuw: 
 18. Wat wilt u dat kinderen leren tijdens de godsdienstles? 
Belangrijk is hier of de leerktracht het vooralheeft over learning about religion, of over learning from religion. 
Relateer deze vraag aan de antwoorden die kwamen op vraag 2 en vraag 11. Mogelijk lijken de antwoorden op 
deze verschillende vragen straks in tegenspraak met elkaar, dat zou betekenen dat de respondent zowel een 
professioneel-didactisch, een pedagogisch als een religieus discours heeft om over lesgeven te praten.  
 
Nieuw:  
19. Welke methode voor godsdienstles gebruikt u? Vindt u dit een goede methode? Waarom wel/ 
niet? Eigen keuze? 
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Deze vraag is een hulpmiddel om wat specifieker informatie te krijgen op vraag 17 
 
Nieuw: 
20. Kunt u vertellen hoe u met de klas belangrijke feestdagen voorbereidt en viert? 
Ook deze vraag moet meer specifieke informatie opleveren, zowel op vraag 17 als op vraag 10. Het kan ook in die 
zin als controle fungeren.  
 
21. Aanbidden moslims en christenen volgens u dezelfde God? 
Een vraag naar exclusivisme, inclusivisme en pluralisme 
 
22. Als u naar uw collega’s kijkt, heeft u het gevoel dat u wat geloof betreft ongeveer dezelfde 
opvattingen heeft, of bent u erg anders? Hoe wordt er op school mee omgegaan als een collega een 
andere opvatting over geloof heeft?  
Hoe heterodox is de school in de beleving van de leerkracht? Voelt de leerkracht zichzelf gesteund of een 
buitenbeentje? 
 
Nieuw: 
23. Op welke manieren wordt op uw school ervoor gezorgd dat de school een gezamenlijke 
gemeenschap wordt? 
Hopelijk nodigt deze vraag uit tot reflectie op projecten die meer met de bredere identiteit te maken hebben. 
 
Nieuw:  
24. Worden leerkrachten op uw school begeleid om met diversiteit in de klas om te gaan? Wat 
vindt u van deze begeleiding? 
 
25. Is het feit dat u een man/ vrouw bent, van invloed op de manier waarop u met verschillende 
kinderen in de klas kunt omgaan? 
. Is het feit dat u zelf (niet) van NL afkomst bent, van invloed op de manier waarop u met 
verschillende kinderen in de klas kunt omgaan? 
. Is het feit dat u zelf (gelovig/ ongelovig/ etc) bent, van invloed op de manier waarop u met 
verschillende kinderen in de klas kunt omgaan? 
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Bijlage III 
 

Vragenlijst Januari 2007 
Gebruikt voor interviews 8 tot en met 12 

 
Introductie 
In de komende anderhalf uur wil ik graag met u praten over uw visie en ervaringen als leerkracht met 
de verschillende leerlingen in uw klas. Ik stel daarbij verschillende soorten vragen, waarop u vrij kunt 
antwoorden. Ik ben benieuwd naar uw mening en naar uw persoonlijk verhaal. 
Om u de gelegenheid te geven open te spreken over uw persoonlijke ervaringen, worden uw 
antwoorden anoniem en vertrouwelijk verwerkt. Er is daarbij geen verwijzing naar uw school of de 
plaats waar u werkt. 
Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Als u nu of halverwege het gesprek liever wilt 
ophouden, kunt u dat aangeven. 
Om de gegevens goed te kunnen verwerken, zal dit gesprek zal op recorder worden opgenomen. De 
opname wordt na verwerking en analyse van de gegevens gewist. 
 
Heeft u nog vragen, voordat we aan het onderzoek beginnen? 
 
1. Ik zou graag iets weten over uw achtergronden. Daarom eerst wat korte vragen.  

 
- Wanneer bent u geboren? 
- Waar bent u geboren, opgegroeid? 
- Hoe zou u uw culturele achtergrond willen omschrijven? 
- Wat is uw geloofsachtergrond? 

 
2. Hoe bent u op deze school leerkracht geworden? 
 
3. Als leerkracht, wat vindt u het belangrijkste dat kinderen moeten leren? 
 
4. Kunt u uw klas beschrijven, wat voor soort klas is het? 
 
5 .Kunt u beschrijven wat voor verschillende kinderen er in uw klas zitten? 
Hoe zijn de onderlinge relaties tussen kinderen? 
 
6. Zijn er kinderen in uw klas waar u een bijzondere band mee heeft? 
 
7.Zitten in uw klas kinderen uit verschillende sociale klasse? Welke? 
 
8. Zitten in uw klas kinderen uit verschillende culturele groepen? Welke? 
 
9. Zitten in uw klas kinderen met verschillende levensovertuigingen? Kunt u beschrijven welke 
levensovertuigingen de kinderen in uw klas van huis uit meekrijgen? 
 
10. Hoe gaat u om met de diversiteit van kinderen in uw groep? 
 
11. Is het feit dat u een man/ vrouw bent, van invloed op de manier waarop u met verschillende 
kinderen in de klas kunt omgaan? 
. Is het feit dat u zelf van NL afkomst bent, van invloed op de manier waarop u met verschillende 
kinderen in de klas kunt omgaan? 
. Is het feit dat u zelf (gelovig/ ongelovig/ etc) bent, van invloed op de manier waarop u met 
verschillende kinderen in de klas kunt omgaan? 
 
12. Welke waarden vindt u belangrijk dat kinderen verwerven?  
      Hoe moeten kinderen deze waarden verwerven?  
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13. Hoe heeft u vroeger van huis uit, geleerd om tegen verschillende levensovertuigingen aan te 
kijken? Kijkt u daar nog zo tegenaan? Hoe kwam het dat het is veranderd? 
 
14. Heeft u vrienden of familie die een andere levensovertuiging hebben dan die van u?  
 
15. Hoeveel ruimte moet de samenleving geven aan andere opvattingen over levensbeschouwing? 
 
16. Beschouwt u zichzelf als christen? Wat is volgens u een christen? 
 
17. Beschouwt u deze school als een christelijke school? Wat is volgens u een christelijke school? 
 
18. Sommigen vinden dat kinderen op een protestants-christelijke school ook protestants-
christelijk moeten zijn. Hoe kijkt u daar tegenaan? 
En leerkrachten? 
En ouders in de ouderraad? 
 
19. Wat wilt u dat kinderen leren tijdens de godsdienstles? 
 
20. Welke methode voor godsdienstles gebruikt u? Vindt u dit een goede methode? Waarom wel/ 
niet? Eigen keuze? 
 
21. Kunt u vertellen hoe u met de klas belangrijke feestdagen voorbereidt en viert? 
 
22. Aanbidden moslims en christenen volgens u dezelfde God? (en hindoes/ boeddhisten?) 
 
23. Als u naar uw collega’s kijkt, heeft u het gevoel dat u wat geloof betreft ongeveer dezelfde 
opvattingen heeft, of bent u erg anders? Hoe wordt er op school mee omgegaan als een collega een 
andere opvatting over geloof heeft? Wordt er veel over geloof gesproken? 
 
24. Op welke manieren wordt op uw school ervoor gezorgd dat de school een gezamenlijke 
gemeenschap wordt? 
  
25. Worden leerkrachten op uw school begeleid om met diversiteit in de klas om te gaan? Wat 
vindt u van deze begeleiding? 
 
26. Wat betekent het voor uw eigen levensovertuiging of geloof dat u kinderen in de klas heeft met 
een andere overtuiging? Heeft het u beinvloed, heeft u dingen geleerd? 
 
27. Wat zou u voor advies willen geven aan leerkrachten die voor het eerst kinderen in de klas 
krijgen met een andere levensovertuiging? 
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Bijlage IV 
 

(Verkorte) vragenlijst februari 2007 
Gebruikt voor interviews 13 t/m 18 

 
Cursief: verklaart de methodologische achtergrond, achterliggend doel van de vraag 

Ook cursief: nummering TUSSEN HAAKJES geeft aan, passend bij subvraag 1, 2, 3, 4 
 

Ondernomen actie:  
Na het aanpassen van de probleemstelling en de hoofdstukindeling, heb ik de laatste versies van de vragenlijst 
doorgenomen. De interviews duren nu te lang. Daarom zijn  alleen die vragen overgehouden die duidelijk 
gerelateerd zijn aan een van de vier subvragen die bij de probleemstelling horen, namelijk: 

1. Wat zijn de groepsidentificaties die leerkrachten maken bij het spreken over leerlingen in hun klas? 
2. Welke didactische en normatieve overwegingen maken leerkrachten in hun omgang met diversiteit?  
3. Welke rol speelt de levensbeschouwing van de leerkracht in deze overwegingen? 
4. Welke relatie ziet de leerkracht tussen de schoolidentiteit en de levensbeschouwelijke diversiteit van de 

leerlingen? 
Nummering TUSSEN HAAKJES geeft aan, passend bij subvraag 1, 2, 3, en/ of 4 
  
NB Cursieve delen van deze tekst waren niet aanwezig op de vragenlijsten die gebruikt zijn tijdens de 
interviews. 
 
Introductie 
In de komende anderhalf uur wil ik graag met u praten over uw visie en ervaringen als leerkracht met 
de verschillende leerlingen in uw klas.  In het kader van mijn dissertatieonderzoek aan de Universiteit 
Utrecht probeer ik meer inzicht te krijgen in de relatie tussen leerkrachten en hun groep, op 
verschillende scholen. Ik stel daarbij verschillende soorten vragen, waarop u vrij kunt antwoorden. Ik 
ben benieuwd naar uw mening en naar uw persoonlijk verhaal. 
Om u de gelegenheid te geven open te spreken over uw persoonlijke ervaringen, worden uw 
antwoorden anoniem en vertrouwelijk verwerkt. Er is daarbij geen verwijzing naar uw school of de 
plaats waar u werkt. 
Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Als u nu of halverwege het gesprek liever wilt 
ophouden, kunt u dat aangeven. 
Om de gegevens goed te kunnen verwerken, zal dit gesprek zal op recorder worden opgenomen. De 
opname wordt na verwerking en analyse van de gegevens gewist. 
 
Heeft u nog vragen, voordat we aan het onderzoek beginnen? 
 
1. (1) Ik zou graag iets weten over uw achtergronden. Daarom eerst wat korte vragen.  

 
- Wanneer bent u geboren? 
- Waar bent u geboren, opgegroeid? 
- Hoe zou u uw culturele achtergrond willen omschrijven? 
- Wat is uw geloofsachtergrond? 

 
Verwijderd; hoe bent u op deze school leerkracht geworden. Deze vraag kost veel tijd in de interviews en leverde 
weinig op, in de zin dat het weliswaar iets zegt over keuzes bij sollicitaties en de link met christelijke pabo’s,, 
maar niets dat in de lijn ligt van dit onderzoek. 
 
KLAS/ GROEP 
 
2. (1) Kunt u uw klas beschrijven, wat voor soort klas is het? 
- als groep  
De respondent wordt uitgenodigd de klas als een groep te zien. Let op of hier al soorten diversiteit aan bod 
komen. Ga na, als dit het geval is, of dit komt door ‘voorkennis’ over de aard van het onderzoek. 
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3 . (1) Kunt u beschrijven wat voor verschillende kinderen er in uw klas zitten? 
- relaties onderling? 
 
4.  (2) Hoe gaat u om met de diversiteit van kinderen in uw groep? 
      - didactisch? 
 
NB Nu pas volgen vragen specifiek over diversiteit. Ik heb de vraag naar levensbeschouwelijke diversiteit bewust 
aan het eind van de drieslag gezet. 
 
5. (1) Zitten in uw klas kinderen uit verschillende: 
-  sociale klasse? Welke? 
-  culturele groepen? Welke? 
-  levensbeschouwingen of religies? Welke? 
 
Verwijderd: welke waarden moeten kinderen verwerven? Deze vraag geeft vage antwoorden. De vraag kan beter 
in de wat specifiekere context van diversiteit worden gesteld (zie vraag 19) 
 
EIGEN LEVENSOVERTUIGING LEERKRACHT 
 
nieuw 
6. (3) Hoe zou u uw geloofsovertuiging willen typeren? 
Deze drie vragen worden vergeleken met de theoretische uitgangspunten van godsdienstpsychologie. De mate 
van individualisme/ groepslidmaatschap, in termen van inclusivisme, exclusivisme, (Allports schema). Ook te 
relateren aan Hutsebaut(1996)  en Streib (2001). 
 
7. (3) Beschouwt u zichzelf als christen? Wat is volgens u een christen? 
 
8. (1, 3) Hoe heeft u vroeger van huis uit, geleerd om tegen verschillende levensovertuigingen aan 
te kijken? Kijkt u daar nog zo tegenaan? Hoe kwam het dat het is veranderd? 
 
Nieuw:  
9. (3)  Heeft u vrienden of familie die een andere levensovertuiging hebben dan die van u?  
Deze vraag is ingegeven door de contacthypothese; naarmate mensen meer interculturele of interreligieuze 
contacten hebben van meer dan oppervlakkige aard, zullen zij een grotere tolerantie hebben voor verschil. Met 
deze vraag wil ik ook kijken of de respondenten hier vooral over intra- of interreligieuze contacten spreken. 
 
10. (3) Aanbidden moslims en christenen volgens u dezelfde God? 
Een vraag naar exclusivisme, inclusivisme en pluralisme 
 
Verwijderd: de vraag “Wat betekent het voor uw eigen levensovertuiging dat u kinderen in de klas heeft die een 
andere overtuiging hebben? Is uw overtuiging daardoor beinvloed?”Alle respondenten geven aan dat het hun 
overtuiging niet beinvloed heeft, of anders alleen versterkt in hun overtuiging. Het blijkt moeilijk om mensen te 
laten reflecteren op hoe iets hen heeft veranderd.  
 
SCHOOL IDENTITEIT 
 
11. (4) Wat is kenmerkend voor deze school?  
Beschouwt u deze school als een christelijke school? Wat is volgens u een christelijke school? 
Eerst een Anneke de wollff benadering, en dan op zoek naar de definitie van het concept christelijke school voor 
deze leerkracht 
 
Verwijderd: Hoe gaat u er didactisch mee om dat u het met sommige overtuigingen van kinderen niet eens 
bent? Deze vraag is sturend en vooronderstelt dat dit gebeurt. Leidde bij een respondent uit de pilot tot irritatie – 
fascinerend, maar gevaarlijk voor het verloop van het interview. 
 
12. ( 4) Sommigen vinden dat kinderen op een protestants-christelijke school ook protestants-
christelijk moeten zijn. Hoe kijkt u daar tegenaan? 
En leerkrachten? 
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En ouders in de ouderraad? 
 
nieuw 
13. ( 4)  Wanneer past iemand niet op deze school? 
Hiermee wil ik nog iets scherper krijgen waar voor de respondent de grens ligt van het passen bij de 
schoolidentiteit 
 
14. (3, 4) Als u naar uw collega’s kijkt, heeft u het gevoel dat u wat geloof betreft ongeveer dezelfde 
opvattingen heeft, of bent u erg anders? Hoe wordt er op school mee omgegaan als een collega een 
andere opvatting over geloof heeft?  
Hoe heterodox is de school in de beleving van de leerkracht? Voelt de leerkracht zichzelf gesteund of een 
buitenbeentje? 
 
Nieuw: 
15. (2, 3)  Wat wilt u dat kinderen leren tijdens de godsdienstles? 
- over christelijk geloof? 
- over andere godsdiensten? 
- methode?  
Belangrijk is hier of de leerkracht het vooral heeft over learning about religion, of over learning from religion. 
Deze vraag kan worden gerelateerd aan de vraag “Spreekt u met kinderen in de klas over hoe kinderen met elkaar 
en hun verschillen moeten omgaan?”  Mogelijk lijken de antwoorden op deze verschillende vragen straks in 
tegenspraak met elkaar, dat zou betekenen dat de respondent zowel een professioneel- didactisch, een pedagogisch 
als een religieus discours heeft om over lesgeven te praten. Dat zou dan betekent dat het op scholen belangrijk is 
om na te gaan welk discours bij het samen leren over godsdienst de doorslag moet geven. 
 
Verwijderd: Kunt u vertellen hoe u met de klas belangrijke feestdagen voorbereidt en viert? 
Dit thema komt doorgaans ook al in andere vragen aan de orde 
 
REFLECTIE OP DIVERSITEIT 
 
Nieuw:  
16. (2) Worden leerkrachten op uw school begeleid om met diversiteit in de klas om te gaan? Wat 
vindt u van deze begeleiding? 
 
Nieuw 
17. (1, 2, 3, 4) Kunt u zich een situatie/ gebeurtenis herinneren waarbij verschillen in 
levensbeschouwing een probleem opleverden? 
- aanleiding 
- waar lag het aan? 
- rol van leerkracht in oplossing? 
Naast het verhaal/ de anekdote zelf, is het belangrijk hoe de respondent dit verhaal vormgeeft. Welke attributies 
hanteert hij of zij bij het beschrijven van het probleem? (zie Tajfel) 
 
Nieuw 
18. (1, 2, 3, 4) Kunt u een situatie of gebeurtenis herinneren waarbij verschillen in 
levensbeschouwing iets waardevols opleverden/ 
- aanleiding 
- waar lag het aan? 
- rol van leerkracht 
 
Nieuw 
19. (2, 4) Spreekt u in de klas over hoe kinderen met elkaar en met hun verschillen moeten 
omgaan? 
- wat vertelt u? 
- grenzen aan respect? 
- voorbeelden? 
- is de christelijke identiteit van de school daarin van belang? 
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20. Ik noem nog tot slot enkele woorden of zinnen. Kunt u zeggen wat er spontaan bij u opkomt als 
u die woorden of zinnen hoort? 
 
Protestants versus katholiek 
Integratie 
Inter-religieus 
Islam 
Hindoeisme 
Ongelovig. 
Verschil tussen jongens en meisjes 
Diversiteit op school is… 
Christelijk betekent voor mij… 
Bij het woord allochtoon denk ik… 
Religieuze en culturele verschillen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curriculum Vitae 
 
Inge Versteegt (1972) werd geboren in Ede, Gelderland. Haar eigen lagere school, 'De 
Baggelaar', was een kleine, 'witte', 'Christelijke nationale' school in het dorpje 
Scherpenzeel, in Friesland. De diversiteit in de klas had onder andere betrekking op 
thuistaal (Stellingwerfs dialect, Fries of 'Hollands'). 
Na een verhuizing doorliep zij op het Marnix College in Ede het atheneum.  Zij 
studeerde vervolgens aan de Universiteit Utrecht aanvankelijk psychologische 
functieleer, en later interculturele psychologie, met als bijvakken godsdienst-
psychologie en enkele vakken Modern Turks. In het kader van een stageproject 
werkte ze in het jaar 2000 mee aan het ontwikkelen van een landelijke 
inburgeringscursus voor imams aan het Centrum voor Innovatie van Opleidingen, 
CINOP, in 's Hertogenbosch. In het afstudeeronderzoek 'Orthodoxe meiden onder 
druk' (2003) vergeleek Versteegt orthodox-islamitische en orthodox-christelijke, 
reformatorische jonge vrouwen met elkaar. Zij werkte vervolgens in opdracht van 
het Trimbos Instituut te Utrecht als interviewer voor een onderzoek naar Blijf-van 
mijn-Lijf-huizen en een schoolinterventieprogramma.  Sinds 2001 werkt zij ook part-
time in het Kröller-Müller Museum te Otterlo, als medewerker dagbewaking. Tevens 
nam zij enquêtes af voor de museummonitor van TNS-NIPO.  
Gedurende dit promotieonderzoek was Versteegt als AIO verbonden aan de 
Universiteit Utrecht, Faculteit Geesteswetenschappen, departement Religieweten-
schap en Theologie. Zij nam tevens gedurende twee jaar plaats in de Begeleidings-
commissie Onderwijs en Onderzoek van de landelijke onderzoeksschool voor 
theologie en religiestudies, NOSTER.  
Inge Versteegt is in 2002 getrouwd met kunstschilder Herbert van der Lugt. Zij 
hebben een zoon, Nathan (2009). 



 268 

 


