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Samenvatting
De pedagogische functie van het onderwijs behoeft structurele aandacht. 
Dit geldt nog sterker voor scholen die vanwege de toegenomen etnische di-
versiteit van hun leerlingpopulatie voor nieuwe pedagogische uitdagingen 
staan. Zowel binnenschools als tussen gezin en school kunnen spannin-
gen ontstaan die hoge eisen stellen aan hun pedagogische professionaliteit. 
Dit artikel beoogt, op basis van twee recente reviews van onderzoek naar 
diversiteit in het onderwijs, drie vragen te beantwoorden: Voor welke pe-
dagogische uitdagingen staan scholen bij het omgaan met diversiteit? Hoe 
reageren scholen op deze uitdagingen in hun pedagogische beleid? En hoe 
passen opleidingen hun curriculum aan om leerkrachten van de toekomst 
voor te bereiden op het werk in multi-etnische scholen? De slotparagraaf 
bevat conclusies en aanbevelingen over pedagogisch beleid, professionali-
sering en onderzoek.

Inleiding

De laatste decennia staat de pedagogische functie van het onderwijs vrijwel 
constant in de aandacht. Aan het begin van de jaren negentig stond de verhou-
ding tussen leerkrachten en leerlingen binnen en buiten de klas centraal. Er 
werden geen richtinggevende uitspraken gedaan over normen en waarden, van-
uit de angst voor moraliseren en staatspedagogiek (Leune, 1996). Tegenwoordig 
is de weerstand daartegen minder groot. Wel zijn er in het veld nog steeds ac-
centverschillen te zien in de nadruk op de bredere pedagogische taakstelling 
van de school. De grootste voorstanders ervan zijn vooral te vinden in scho-
len op levensbeschouwelijke basis, in het bijzonder onderwijs en pedagogisch-
didactische vernieuwingsscholen (Mooren, 2006). Scholen kennen een grote 
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mate van beleidsvrijheid wat hun pedagogische functie betreft. De inhoud en 
vormgeving ervan is bepaald geen uitgemaakte zaak (Onderwijsraad, 2011).

De toegenomen etnische diversiteit van de leerlingpopulatie brengt daarbij 
nieuwe vragen met zich mee. Zo ervaren allochtone voortijdige schoolverlaters 
het schoolklimaat en normoverschrijdend gedrag als negatiever dan autochto-
ne uitvallers. Ontevredenheid over de sfeer op school vormt bij hen een belang-
rijke reden voor schooluitval (Junger-Tas, 2002). Uitsluiting op etnische of reli-
gieuze basis en spanningen tussen leerlingen onderling of tussen leerlingen en 
leerkrachten, waarbij het onderscheid tussen ‘wij’ en ‘zij’ meespeelt, betekenen 
voor leerkrachten eveneens nieuwe pedagogische opgaven. Mede vanwege de 
toename van etnisch-culturele diversiteit en polarisatie op etnische of religieuze 
gronden is burgerschap op de politieke agenda gekomen, en is burgerschapsvor-
ming in 2006 toegevoegd aan de doelen van het onderwijs (Wet op het primair 
onderwijs, artikel 8 lid 3). Juist van het onderwijs wordt in dit verband veel 
verwacht, omdat het geldt als een van de weinige socialiserende instituties die 
hun vanzelfsprekendheid niet verloren hebben. Ook over de ontwikkeling van 
burgerschap en de daartoe benodigde competenties, en de vormgeving van het 
hierop gerichte onderwijs zijn nog de nodige vragen (bijv. Schuitema, Ten Dam, 
& Veugelers, 2008).

Niet alleen binnen school, maar ook tussen school en ouders kunnen zich 
pedagogische spanningen voordoen, vanwege verschillen van inzicht over bij-
voorbeeld de hoeveelheid huiswerk, gemengd zwemmen of de wijze van dis-
ciplinering van kinderen. De relatie tussen ouders en school vormt een on-
derwerp dat nauw samenhangt met de pedagogische functie van de school en 
dat de laatste decennia regelmatig in de aandacht staat. Dit houdt onder meer 
verband met het inzicht dat falen en slagen op school sterk afhangt van de 
aard van het cultureel kapitaal dat in het gezin aanwezig is (zie bijv. Meijnen 
& R iemersma, 1992; Nanhoe, 2012). Daarnaast is in het onderwijs de aandacht 
toegenomen voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerling (zie 
bijv. Dieleman et al., 1999; Wardekker, Ten Dam, Veugelers, & Miedema, 2004), 
waardoor pedagogische afstemming eveneens een groter belang heeft gekregen. 
Een deel van de ouders, vooral allochtone ouders van de eerste generatie en 
laagopgeleide ouders, laat zich echter weinig op school zien en reageert zelden 
op signalen vanuit de school. Gezin en school gelden voor hen als gescheiden 
domeinen met gescheiden verantwoordelijkheden (Pels, 2002a).

Dit artikel, dat gebaseerd is op twee recente literatuurstudies (Pels, Jonkman, 
& Drost, 2011; Pels, 2011) plaatst de pedagogische functie van het onderwijs 
vooral in het licht van de toegenomen diversiteit van de leerlingpopulatie naar 
etnische achtergrond. Beoogd wordt, in de drie navolgende paragrafen, drie 
vragen te beantwoorden: Welke pedagogische uitdagingen doen zich voor in 
de omgang met diversiteit? Hoe spelen scholen op deze uitdagingen in in hun 
pedagogisch beleid? En hoe antwoorden de beroepsopleidingen op de toegeno-
men diversiteit van de leerlingpopulatie? In de slotparagraaf volgen conclusies 
en aanbevelingen gericht op beleid, leerkrachtopleidingen en onderzoek.
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Omgang met diversiteit

De toegenomen diversiteit van de leerling-populatie stelt scholen en leerkrach-
ten voor tal van nieuwe pedagogische opgaven. Deze hebben betrekking op 
cultuurverschillen, maar ook op interetnische verhoudingen en spanningen die 
zich daarin voordoen.

Nieuwe bevolkingsgroepen in Nederland hebben van huis uit vaak andere 
ideeën over en patronen van opvoeding, hoewel ze zich na verloop van tijd 
en met een toenemend opleidingsniveau meer richten op de mainstream (Pels, 
Distelbrink, & Postma, 2009). Niettemin kan het spanningen en conflicten op-
leveren als opvattingen of gedragingen botsen. Zo kan, vanwege een sterk auto-
ritaire opvoeding in het gezin, zowel sprake zijn van gebrek aan assertiviteit als 
van overassertiviteit van allochtone leerlingen (Pels, 1991, 2003). Ook komt het 
steeds vaker voor dat moslim ouders en/of leerlingen eisen stellen aan de school 
en leerkrachten waarbij zij zich beroepen op gedrags-, kleding- en voedingsvoor-
schriften ontleend aan de Koran (zie bijv. Pels, De Gruijter, &  Middelkoop, 2009).

Naast de culturele kloof tussen gezin en school kan ook die tussen school 
en peergroup zorg baren. Leeftijdgenoten spelen een grote rol in het accepteren 
of afwijzen van de autoriteit van de leerkracht (D’Amato, 1993). Dit geldt wel-
licht nog meer voor allochtone leerlingen vanwege hun sterkere gerichtheid op 
hun peers (Crul, 2000; Nanhoe, 2012). Over de gevolgen hiervan, bijvoorbeeld 
de kennis, vaardigheden en attituden die aan leeftijdgenoten, jeugdculturen of 
virtuele gemeenschappen worden ontleend, is evenwel nog weinig bekend   (Van 
Oenen, 2001). Alleen over Marokkaans-Nederlandse jongeren is op dit punt 
enig onderzoek beschikbaar, en dan meer specifiek over ‘hoe de straatcultuur 
de school binnendringt’ (El Hadioui, 2008; Pels, 2003). Bij een deel van deze 
jongeren is sprake van een gebrek aan binding met het gezin en andere insti-
tuties, waardoor de ‘straatsocialisatie’ (De Jong, 2007) de overhand neemt. Een 
cultuur van stoerheid en directe behoeftebevrediging bedreigt de binding met 
de school, waar juist discipline, geduld en inzet gevraagd worden. Jongeren 
nemen een rebelse houding aan, die tot zelfuitsluiting en daarmee uiteindelijk 
tot falen in het onderwijssysteem kan leiden. Vooral het ordeverstorende en 
machogedrag van jongeren stelt leerkrachten soms op de proef, evenals de nei-
ging van leerlingen om misstappen te ontkennen, of om te onderhandelen en 
discussiëren over regels en gedrag van de docent (Den Brok, 2004).

Dergelijke gedragingen zouden mede een reactie kunnen zijn op de onge-
lijkheid die leerlingen ervaren en het gebrek aan acceptatie in de Nederlandse 
samenleving (Leeman, 2003; Pels, 2008). Blijkens de literatuur kan in een der-
gelijke context een verzetshouding ontstaan, omdat aanpassing gelijk staat met 
acting white (Fordham, 1991; Aronson & Steele, 2005). Docenten worstelen met 
de vraag hoe zij daar mee om moeten gaan. Het erbij laten zitten kan leerlin-
gen het gevoel geven dat hun gedrag niet zo laakbaar is. Een harde aanpak kan 
leiden tot escalatie van conflicten, tijdsverlies vanwege reacties van leerlingen, 
of tot een verslechterde sfeer in de klas (Den Brok, 2004; zie ook Pels, 2002b). 
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Laatstgenoemd onderzoek bevat overigens aanwijzingen dat leerkrachten alerter 
kunnen zijn op het gedrag van sommige categorieën leerlingen: op vergelijkbare 
regelovertredingen werd bij allochtone jongeren vaker met sancties gereageerd.

Volgens onderzoek van het SCP (2005) zijn er geen etnische verschillen wat 
betreft ervaringen van kinderen met pesten op school. Ander onderzoek, zoals 
dat van Verkuyten en Thijs (2002), weerspreekt dit. Volgens hen zijn allochtone 
basisscholieren relatief vaak slachtoffer van pesterij en uitsluiting door mede-
leerlingen. Etnische afkomst hangt samen met gevoelens van onveiligheid en 
een geringer ‘schoolwelbevinden’ bij leerlingen (Leeman, Gijtenbeek, &  Roede, 
1999; Van der Vegt, Blanken, & Jepma, 2007). Allochtone uitvallers ervaren 
het schoolklimaat als negatiever dan autochtone uitvallers (Junger-Tas, 2002). 
Leeman (1994) en Saharso (1992) vonden op basis van etnografisch onderzoek 
in scholen uit het voortgezet onderwijs (vo) dat zowel autochtone leerlingen 
als leerlingen uit minderheidsgroepen etniciteit en discriminatie gebruikten in 
machtsspellen met peers en in het contact met leerkrachten, vooral als deze een 
autoritaire pedagogische stijl hanteerden.

Een nationaal survey-onderzoek in het vo (Radstake, Leeman, & Meijnen, 
2007) wijst eveneens uit dat er nogal wat spanningen voorkomen in multi-
etnische klassen. Deze zijn lang niet altijd geassocieerd met etnische diversiteit, 
maar allochtone leerlingen ervaren wel meer spanningsvolle situaties dan au-
tochtone leerlingen, bijvoorbeeld rondom culturele of religieuze kwesties. Dit 
geldt vooral voor leerlingen van Turkse en (in nog grotere mate) Marokkaanse 
afkomst.  Ook neemt het aantal interetnische confrontaties op scholen de laat-
ste jaren toe. Rechtsextremisme onder leerlingen vormt daarbij overigens vaker 
de achtergrond dan islamitisch extremisme (Moors, Balogh, Van Donselaar, & 
De Graaff, 2009).

Leerkrachten ervaren eveneens interetnische spanningen, zo laat onderzoek 
bij 25 Amsterdamse vo-scholen zien. Volgens dit onderzoek doen zich in toe-
nemende mate incidenten voor tussen (groepen) leerlingen van niet-wester-
se afkomst en leerkrachten, meer dan tussen leerlingen onderling (Gemeente 
Amsterdam, 2005). Ook de door Leeman (2003) geïnterviewde vo-leerkrachten 
getuigen hiervan. De leerkrachten noemen problemen zoals vastlopende dis-
cussies, waarin respect voor elkaar en consensus moeilijk te bereiken zijn. Les-
geven over politiek geladen onderwerpen als het Midden-Oosten, de Tweede 
Wereldoorlog of levensbeschouwing leveren regelmatig problemen op. Ook bij 
negatieve opmerkingen van leerlingen over bijvoorbeeld homo’s of de islam 
kunnen de emoties hoog oplopen. Regels voor een geordende discussie bieden 
vaak geen soelaas. Om de voortgang van de les te waarborgen en de lieve vrede 
te bewaren, laten docenten regelmatig onderwerpen links liggen die raken aan 
etnisch-culturele diversiteit. Anderen hebben in de loop der tijd zelf een aan-
pak ontwikkeld voor kritische situaties, zoals vastlopende discussies. Een docent 
geschiedenis experimenteert bijvoorbeeld met het aanbod van lesstof waarin 
een onderwerp vanuit meerdere gezichtspunten en bronnen benaderd moet 
worden (Leeman, ibid.).
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De literatuur maakt ook melding van meer of minder bewuste uitsluiting 
van allochtone leerlingen door leerkrachten. In etnografisch onderzoek in de 
onderbouw van het basisonderwijs liet Pels (1991) zien hoe hardhandig leid-
sters allochtone kleuters soms met hun ‘anders’ zijn confronteerden. Volgens 
meer recente observatieonderzoeken onder adolescenten komt het apart zetten 
van leerlingen nog steeds voor. Sommige leerkrachten spreken van ‘wij’ en ‘jul-
lie’, een ‘wij’ dus dat nieuwkomers uitsluit (Duits, 2008). Ook het toeschrijven 
van representaties en identiteiten, of het afdoen van afwijkende meningen als 
‘uitzonderingen’ is hen niet vreemd (Koole & Hanson, 2002). De negatieve in-
vloed van discriminatie en verschil in behandeling van kinderen uit minder-
heidsgroepen op hun schoolprestaties is breed gedocumenteerd (zie Dilworth & 
Brown, 2001). Vo-leerlingen van niet-westerse origine oordelen negatiever over 
het interpersoonlijk gedrag van leerkrachten, dat resulteert in lagere prestaties 
en motivatie (Wubbels, 2006). Allochtone studenten uit het wetenschappelijk 
onderwijs (wo) voelen zich minder vaak thuis op de opleiding dan hun autoch-
tone studiegenoten. Een meerderheid van de allochtone uitvallers rapporteert 
op enigerlei wijze geconfronteerd te zijn geweest met ongelijke behandeling 
tijdens de studie (De Graaf, De Jong, & Van der Veen, 2006; Severiens, Wolff, 
Meeuwisse, Rezai, & De Vos, 2008).

Interacties tussen en met leerlingen verdienen eveneens aandacht vanwe-
ge hun (toenemend) belang in de onderwijsdidactiek. In observatieonderzoek 
over samenwerkend leren in de basisschool vonden De Haan en Elbers (2005) 
dat autochtone leerlingen neigden tot een zeker paternalisme in de interactie 
met allochtone medeleerlingen. Allochtone leerlingen stelden zich juist vaker 
afhankelijk op tegenover autochtone klasgenoten. De auteurs veronderstellen 
dat naast culturele ervaringen ook verschillen in status tot het ontstaan van 
dergelijke praktijken leiden.

Over de pedagogische afstemming tussen gezin en school blijkt aan beide kan-
ten nogal wat ongenoegen te bestaan. Allochtone ouders die de drempel naar 
school hebben weten te nemen zien opvoedingsondersteuning meer als taak van 
leerkrachten dan autochtone ouders, en ook meer dan de leerkrachten zelf (Pels 
et al., 2009). Docenten verwijten ouders nonchalance in het toezicht op hun 
kinderen of in de zorg voor een zekere discipline van hun kinderen op school 
(Distelbrink & Pels, 2000). De klacht dat de school te veel van de opvoeding 
moet overnemen geldt overigens zowel voor hoogopgeleide tweeverdieners met 
hun ‘sleutelkinderen’, als voor laagopgeleide autochtone en allochtone ouders 
die te lijden zouden hebben van kennisgebrek en cultuurverschil. Zelf weten 
leerkrachten overigens vaak weinig van de opvoedingssituatie van de kinderen 
thuis en de opvattingen van de ouders (Studulski & Van der Zwaard, 2002).

Zoals reeds gezegd is er nauwelijks contact tussen een deel van de alloch-
tone ouders en school. Leerkrachten interpreteren deze houding nogal eens als 
een gebrek aan interesse (Pels, 2002a; zie ook Suárez-Orozco & Suárez-Orozco, 
2001). Eerder lijken een gebrek aan bagage, zelfvertrouwen en soms ook wan-
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trouwen een rol te kunnen spelen. Hoe hoog hun opleidingsaspiraties vaak ook 
zijn, ouders kunnen de culturele mores vrezen waarvan de school volgens hen 
is doortrokken (Pels et al., 2009). De genoemde kwesties noodzaken tot meer 
investering in de communicatie en het pedagogisch partnerschap met ouders 
en hun gemeenschappen.

Pedagogisch Beleid

De vraag is nu of en hoe de nieuwe opgaven die de veranderende leerlingpopu-
latie meebrengen vertaald worden in het pedagogisch beleid van scholen. Alvo-
rens deze vraag te beantwoorden bezie ik eerst enkele algemene kenmerken van 
dat beleid. Wat betreft de invulling ervan kennen scholen een grote mate van 
vrijheid; zij zijn vrij te kiezen voor eigen inhoudelijke en pedagogisch-didacti-
sche accenten. Niet alleen tussen, maar ook binnen scholen laat de invulling 
van het pedagogische beleid dan ook grote verschillen zien. Volgens de door 
Veugelers (1998) onderzochte docenten hangt het laatste samen met gebrek 
aan gelegenheid om als team een pedagogisch beleid te formuleren en om de 
uitvoering daarvan kritisch te beschouwen. Het is belangrijk dat er op school 
en/of sectieniveau gesproken wordt over het handelen in pedagogisch lastige si-
tuaties; dit gebeurt in de praktijk vaak niet (Biesta, Korthagen, &  Verkuyl, 2002). 
Zonder voortdurende bezinning en onderlinge communicatie over pedagogi-
sche doelen en waarden komt een schoolteam echter niet verder. Management 
in scholen is vooral beheersmanagement, terwijl er behoefte is aan onderwijs-
kundig en pedagogisch management.

Een bewuste aanpak is overigens niet de enige voorwaarde om de pedago-
gische functie van de school gestalte te geven. Zo kunnen de eindtermen en 
exameneisen die tegenwoordig aan het onderwijs worden opgelegd een be-
lemmering vormen. Docenten menen dat ouders en de overheid, ook al is er 
veel instemming met de pedagogische functie van het onderwijs, de school 
tegenwoordig toch vooral afrekenen op de cognitieve prestaties van leerlingen 
 (Onstenk, 2006). Er bestaat een regime van gedetailleerde kerndoelen, Cito-
toetsen en de marktwaarde die de buitenwereld daaraan toekent. Daarbij vin-
den docenten het lastig om voldoende aandacht te besteden aan hun pedago-
gische taak, omdat deze in hun ogen bovenop andere taken komt en bijdraagt 
aan de werkdruk door de invoering van steeds weer nieuwe onderwijsinnovaties 
(Van Crombrugge & Van Obbergen, 2001; Roede, 2004).

Terwijl het nogal eens ontbreekt aan de voorwaarden om een pedagogische 
visie te ontwikkelen en om deze gestalte te geven in het onderwijs, is een uit-
gekristalliseerde kijk op de omgang met diversiteit en met spanningen op reli-
gieuze, culturele en etnische basis nog verder te zoeken. In het integratiebeleid 
is veel aandacht uitgegaan naar beïnvloeding van het sociaal en cultureel kapi-
taal van allochtone ouders en leerlingen voor het schoolsucces van de laatsten 
(Rijkschroeff, Ten Dam, Duyvendak, De Gruijter, & Pels, 2005). De sociale ver-
houdingen tussen leerkrachten en leerlingen en hun ouders, en tussen leerlin-
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gen onderling kregen veel minder sys tematische aandacht. Het ‘intercultureel 
onderwijs’ heeft altijd een marginale positie ingenomen ten opzichte van het 
achterstandsbeleid (Pels, 2004). Hoewel het basis- en voortgezet onderwijs al 
sinds 1984 en 1996 bij wet verplicht is leerlingen voor te bereiden op de multi-
etnische samenleving, constateerde de Onderwijsinspectie in 2005 dat daar nog 
weinig van is te zien. Het blijkt voor scholen niet eenvoudig om aan deze op-
dracht praktisch een goede invulling te geven (Veugelers, 2002).

Wel is er toenemende aandacht voor burgerschapsvorming, maar daarbij ligt 
de focus op individuele rechten, plichten en algemene sociale competenties en 
minder op vraagstukken van multi-etnisch samenleven (Leeman & Pels, 2006). 
Om burgerschapsvorming ook pedagogisch relevant te maken in de multi-etni-
sche context is inzicht nodig in wat burgerschap en burgerschapscompetenties 
voor jongeren van verschillende etnische afkomst betekenen, in hun bereid-
heid om deze competenties in te zetten al naar gelang de context (gezin, peer-
group, school, ethnische gemeenschap, wijdere samenleving) en in de rol die 
hun opvoeding en socialisatie daarbij speelt. Als jongeren scherpe scheidslijnen 
trekken tussen hun ingroups and outgroups, kan dat hun bereidheid tot burger-
schapsgedrag sterk beïnvloeden (bijv. Pels, 2003).

Intussen kampen docenten met de vraag hoe ze met diversiteit en span-
ningen op religieuze, culturele en etnische basis om moeten gaan (Leeman & 
Ledoux, 2003; Leeman & Pels, 2006). Zij vinden met vallen en opstaan uit hoe 
ze de nieuwe problemen en uitdagingen die de toenemende etnische diversiteit 
met zich mee heeft gebracht aan kunnen pakken. Maar er zijn er ook die profes-
sionele tekortkomingen ervaren, of die de pedagogische verantwoordelijkheid 
hiervoor afwijzen en wegkijken, zich verschansend achter een instrumentele 
opvatting over de onderwijsopdracht. Afzonderlijke leerkrachten die proberen 
er het beste van te maken staan er vaak alleen voor, zonder steun en rugdek-
king van de schoolleiding (Radstake & Leeman, 2008; Veugelers, 2002). Ook 
leerlingen en studenten vinden dat het onderwijs achterblijft in het omgaan 
met culturele en levensbeschouwelijke pluriformiteit (Leenders, Veugelers, & 
De Kat, 2007; Pels, De Gruijter, & Lahri, 2008).

Wat betreft het ouderbeleid stelt de Onderwijsraad (2010) dat in onderwijs-
beleid meer nadruk nodig is op de ontwikkeling van pedagogisch partnerschap 
met ouders. Veel scholen worstelen met de vraag hoe de relatie met en betrok-
kenheid van ouders te bevorderen, zeker scholen met een naar etnische ach-
tergrond divers samengestelde leerlingpopulatie (zie voor een recent overzicht 
Distelbrink, Pels, Jansma, & Van der Gaag, 2012). Scholen moeten voorwaarden 
scheppen om de communicatie met en tussen ouders te verbeteren. Daarbij lijkt 
echter de nodige weerstand te moeten worden overwonnen. De meeste scholen 
trachten ouders goed te informeren, maar zien het veelal niet als hun taak om 
echt te communiceren over de verwachtingen die ouders van school hebben en 
over de afstemming tussen gezin en school (bijv. Smit, Doesborg, & Van Kes-
sel, 2001). Onderzoek toont aan dat het partnerschap in de praktijk nog weinig 
structureel is ingevuld (Studulski & Van der Zwaard, 2002).
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Wel zijn de laatste jaren tal van initiatieven ontwikkeld om dergelijk beleid 
lokaal vorm te geven, zoals het Rotterdamse ‘Garantplan’, waarbij een ‘brede’ 
school, kinderopvang en ouders wederzijdse verwachtingen en wensen ken-
baar maken en gezamenlijk afspraken maken over de pedagogische werkwijze 
(Onstenk, 2005). In Almere is de ‘ondernemende school’ opgericht, waarin do-
centen en ouders samen een ‘pedagogische bricolage’ hebben ontwikkeld, door 
elementen van verschillende pedagogisch-didactische stromingen te combine-
ren (Studulski, 2003). Den Haag kent het programma ‘Meer Kansen Met Ouders’ 
dat zowel de organisatie en cultuur van de school adresseert als de competenties 
van de leden van het schoolteam. Te noemen zijn verder platforms als www.ou-
derbetrokkenheid.nl en het Platform Allochtone Ouders en Onderwijs (PAOO), 
dat ook lokale platforms kent in ongeveer 20 gemeenten. Deze platforms ont-
wikkelen activiteiten en interventies, zoals ouderkamers of themabijeenkom-
sten over opvoeding (zie De Gruijter, Bijvoets, & Naber, 2011).

Pedagogische professionalisering

In lerarenopleidingen is jarenlang weinig aandacht besteed aan de pedagogi-
sche opdracht (Klaassen, 1999). Willemse, Lunenberg, Beishuizen, en  Korthagen 
(2007) onderzochten hoe het tegenwoordig hiermee staat. Zij kwamen tot de 
conclusie dat een gemeenschappelijke pedagogische taal ontbreekt en dat do-
centen er nogal eens van uit gaan dat ‘waarde’vol opleiden vooral een zaak is 
voor de pedagogen en theologen onder hen. De voorbereiding van studenten 
op hun pedagogische opdracht is volgens Willemse et al. (ibid.) echter een op-
leidingsbrede verantwoordelijkheid, die in alle onderdelen van het opleidings-
programma aan bod moet komen. Dit noodzaakt tot verdere professionalisering 
van lerarenopleiders.

Net als in het onderwijs zelf vormt de druk om cognitieve prestaties te leve-
ren een hinderpaal: pabo’s worden vooral afgerekend op de instrumentele ken-
nis en vaardigheden van de afgestudeerde leerkrachten (Onstenk, 2006). Oplei-
ders en begeleiders op opleidingsinstituten en in scholen zouden (aanstaande) 
leraren in staat moeten stellen om te experimenteren en op hun ervaringen te 
reflecteren (Biesta et al., 2002). Ook zouden studenten van de lerarenopleiding 
beter moeten worden voorbereid op de communicatie met ouders (Studulski & 
Van der Zwaard, 2002).

Verschillende onderzoeken duiden er op dat de voorbereiding van leerkrach-
ten op onderwijs in de multi-etnische context nog in de kinderschoenen staat. 
Dit blijkt bijvoorbeeld uit een recente evaluatie van trainingen voor het onder-
wijs in Amsterdam, gericht op het herkennen van en omgaan met radicalisering 
(Pels et al., 2009). De onderwijsprofessionals hebben, ook als zij in hun werk te 
maken hebben met een gemengde leerlingpopulatie, vaak nog weinig kennis 
van de achtergronden van hun leerlingen. Zij kunnen slecht uit de voeten met 
gedrag dat voortkomt uit andere accenten in de socialisatie, puberaal verzet of 
radicalisering.
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In lerarenopleidingen is geen sprake van structurele aandacht voor diversi-
teit naar etnische afkomst en de nieuwe pedagogische vraagstukken rondom 
lesgeven in de multi-etnische context. Uit interviews met landelijke organisa-
ties en negen lerarenopleidingen blijkt dat er wel het een en ander gebeurt, 
maar meestal op ad hoc basis, waarbij financiering en menskracht slechts tijde-
lijk beschikbaar is, en continuïteit dus verre van vanzelfsprekend. De aandacht 
op managementniveau is wisselend, en het primaire proces krijgt vaak voor-
rang. Buiten de Randstad geldt dit alles nog meer dan daarbinnen. Er is geen 
sprake van borging en integratie in het bestaande beleid (Jettinghoff, Chitan, & 
G rootscholte, 2010). Dit beeld rijst eveneens op uit onderzoek van de Inspectie 
van het onderwijs (2007) onder 188 hbo- en wo-opleidingen, en is overigens 
ook tekenend voor tal van andere beroepsopleidingen in de jeugdsector (Berger 
et al., 2010a). Wel is er veel na- en bijscholingsaanbod beschikbaar dat gericht 
is op deskundigheidsbevordering op het punt van diversiteit. Een inventarisa-
tie van het aanbod voor professionals in jeugdvoorzieningen wijst uit dat er 
veelal geen sprake is van externe kwaliteitstoetsing (Berger, Ince, Van Rossum, 
&  Stevens, 2010b). Ook is er een gebrek aan overzicht van het scholingsaanbod 
op dit terrein, en is het weinig bekend in het veld. Het lijkt aannemelijk dat 
hetzelfde geldt voor het scholingsaanbod voor onderwijsprofessionals.

Vanuit de wetenschap is, veelal in samenwerking met de onderwijspraktijk, 
de laatste jaren wel een toenemende aandacht te zien voor pedagogische profes-
sionalisering in het onderwijs, of specifieker op het terrein van burgerschaps-
vorming (zie bijv. Peschar, Hooghoff, Dijkstra, & Ten Dam, 2010; Veugelers et 
al., 2002) en omgaan met diversiteit (zie onder meer Leeman & Pels, 2006; 
Den Brok, Van Eerde, & Hajer, 2010; Hajer, Hanson, Hijlkema, & Riteco, 2007; 
 Severiens, 2010). Er zijn enkele lectoraten en leerstoelen gecreëerd die de peda-
gogische opdracht of diversiteitsbeleid in het onderwijs centraal stellen. ZonMw 
(Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) heeft 
in opdracht van het ministerie van VWS een onderzoeksprogramma ‘Intercul-
tureel vakmanschap’ (2009-2011) opgezet dat diversiteitsgevoeliger opleiden 
van pedagogische professionals beoogde te stimuleren (zie Naber &  Bijvoets, 
2011). Een van de recente producten is de Meetladder Diversiteit Onderwijs 
(Pels,  Naber, Peeters, & Radstake, 2012), een overzicht van aandachtspunten 
voor het screenen van hbo- en wo-opleidingen op diversiteitgevoeligheid.

Conclusies en aanbevelingen

Wat betreft de invulling van hun pedagogisch beleid zien we grote verschillen 
tussen en binnen scholen. Vaak ontbreekt een expliciete pedagogische visie, 
terwijl het eveneens nogal eens ontbreekt aan de voorwaarden om zo’n visie 
te ontwikkelen en in de praktijk gestalte te geven. Een uitgekristalliseerde kijk 
op de omgang met diversiteit en met spanningen op religieuze, culturele en 
etnische basis is nog verder te zoeken. Ook het pedagogisch partnerschap met 
ouders staat nog in de kinderschoenen, terwijl er eveneens nog weinig voeling 
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is met de socialisatiecontext van de peergroup. De pedagogische opdracht heeft 
nog weinig vorm gekregen in leerkrachtopleidingen en in de professionalise-
ring van de docenten van deze opleidingen. Leerkrachten zijn in hun opleiding 
doorgaans ook nog weinig toegerust op onderwijs in de multi-etnische context, 
al staat diversiteitgevoelig vakmanschap toenemend in de belangstelling.

De kennis over de processen die zich in en om het onderwijs afspelen neemt 
toe, maar er zijn nog veel lacunes. Hoewel de aandacht voor de ‘pedagogische 
opdracht’ en diversiteitsgevoelig werken toeneemt, ontbreekt het nog veelal 
aan explicitering van de waarden en pedagogische visies in curricula en het 
handelen van leerkrachten, aan inzicht in de sociale interacties in de klas, in 
de communicatie en pedagogische wisselwerking tussen school en gezin. Laat 
staan dat de toegenomen diversiteit als gevolg van etnische heterogeniteit van 
leerlingpopulaties hierbij verwerkt is.

Aanbevelingen voor beleid en opleiding 

Het is van belang dat scholen meer structureel werken aan hun pedagogische 
visie, aan de verkenning en verdieping van hun gezamenlijke pedagogische ide-
alen, rekening houdende met de samenstelling van hun leerlingpopulatie en 
pedagogische opgaven die daarmee verband houden. Ouderbeleid dient een 
wezenlijk onderdeel te zijn van een dergelijk pedagogisch beleid. Intercollegiale 
pedagogische reflectie, het gezamenlijk reflecteren op pedagogische idealen, is 
daarbij noodzakelijk, evenals communicatie met ouders. Aan de schoolleiding 
de taak om dit te faciliteren en te stimuleren; ook systematische ondersteu-
ning vanuit pedagogische centra en schoolbegeleidingsdiensten is nodig. Meer 
structurele aandacht in leerkrachtopleidingen voor de pedagogische opdracht 
van het onderwijs, en voor de diversiteitgevoeligheid van het onderwijs aan 
toekomstige leerkrachten, is eveneens gewenst.

Aanbevelingen voor onderzoek

Ik besluit met het noemen van enkele specifieke thema’s die nader onderzoek 
verdienen. Maar eerst moet een lans worden gebroken voor een andere, meer 
interactieve, benadering van onderwijsonderzoek. Onderzoek, de onderwijs-
praktijk en onderwijsontwikkeling staan in Nederland op afstand van elkaar 
(Ten Dam & Rijkschroeff, 2010): scholen zijn onvoldoende eigenaar van het 
onderzoek en ontwikkelwerk. Hierdoor worden resultaten uit wetenschappelijk 
onderzoek niet vertaald naar en verbonden met schoolspecifieke kennis en er-
varing. Om te komen tot effectieve onderwijspraktijken achten de voornoemde 
auteurs het essentieel dat kennis ontwikkeld, gedeeld en benut wordt in de 
schoolpraktijk. Scholen moeten niet alleen gebruik (kunnen) maken van elders 
ontwikkelde kennisproducten, ze moeten ook elkaar informeren over innova-
tieve effectieve praktijken, en een proces van ‘leren van en met elkaar’ op gang 
brengen. De moderne, veelkleurige maatschappij vraagt ook van het onderwijs 
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permanente (zelf)reflectie en aanpassing. Een nauwe samenwerking en wissel-
werking tussen de onderwijspraktijk en wetenschappelijk en toegepast onder-
zoek is hiertoe van groot belang (zie bijv. de Alliantie Burgerschap, Peschar et 
al., 2010).

Specifieke thema’s die nader onderzoek verdienen

Pedagogische praktijk en beleid 
Er bestaan grote verschillen tussen scholen in de invulling van hun pedago-
gische functie. Onderzoek is van belang naar goede praktijken van ontwikke-
ling van een pedagogische visie, van intercollegiale pedagogische reflectie en 
pedagogische afstemming met ouders, met name ook waar het de omgang met 
diversiteit betreft. Daarnaast is ook onderzoek nodig naar de praktijken van 
scholen en leerkrachten in de omgang met diversiteit en de dilemma’s die deze 
kan meebrengen, evenals naar behoeften aan en goede praktijken van onder-
steuning en deskundigheidsbevordering. 

Pedagogische afstemming tussen gezin en school
Een beter samenspel tussen gezin en school is eveneens van belang. Naast de 
onderwijscarrière van kinderen is er de gedeelde opgave om kinderen tot bur-
gerschap op te voeden. Ook de cohesie en veiligheid op school is bij een betere 
samenwerking gebaat. De integrerende taak van het onderwijs is nog belang-
rijker geworden vanwege de toenemende etnische diversiteit in de schoolpo-
pulatie. Onderzoek is nodig naar uiteenlopende praktijken - van contractering 
tot pedagogische wisselwerking - van afstemming tussen gezin en school. Het 
onderzoek zou zicht moeten bieden op de beleving van deze praktijken door de 
verschillende partijen (ouders, leerlingen, leerkrachten) en op slaag- en faalfac-
toren, mede op basis van bestaande goede praktijken.

Peersocialisatie en school
Inzicht in de socialisatie onder peers is van groot pedagogisch belang. Hoe kij-
ken autochtone en nieuw-Nederlandse meisjes en jongens aan tegen presteren 
op school, welke verwachtingen hebben zij van het rendement van onderwijs, 
mede in het licht van hun beroepsperspectief en maatschappelijk succes, wat en 
wie (de)motiveert hen: hoe beïnvloeden leeftijdgenoten hun percepties en (on-
derwijsgerelateerd) gedrag? Onder welke condities zijn jongeren geneigd hun 
best te doen op/voor school? 

Burgerschapsvorming 
Burgerschapsvorming is een nieuwe wettelijke taak van het onderwijs. Bur-
gerschap betreft de bereidheid en vaardigheid om actief te participeren in een 
community, zoals de school. Voor het slagen van burgerschapsvorming is aan-
dacht nodig voor het referentiekader van jongeren. Er is weinig bekend over 
de betekenissen die jongeren hechten aan burgerschap(scompetenties), over de 
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contexten waarin zij geneigd zijn hun competenties te gebruiken, over de in-
vloed van gezin en peers en over de vraag hoe educatieve praktijken kunnen 
aansluiten bij hun leefwereld. Om de (bereidheid tot) participatie op school 
van jongeren te kunnen stimuleren is meer inzicht nodig in hun percepties, de 
invloeden van belangrijke anderen, en van mogelijkheden voor sociaal leren 
die daarbij aansluiten. Hiertoe zou kwalitatief onderzoek moeten plaatsvinden 
onder leerlingen, en daarnaast hun peers en leerkrachten. 

Abstract
The pedagogical function of the educational system demands structural atten-
tion. This applies even more to schools that face new pedagogic challenges due 
to the increased ethnic diversity of their students. Both within schools and 
between schools and parents tensions may occur which ask a lot of schools’ 
pedagogical professionalism. Based on two recent reviews of the scholarly lit-
erature on diversity in education, this article aims at answering three questions: 
What pedagogical challenges do schools face in dealing with diversity? How 
do schools react to these challenges in their educational policies? And how do 
training institutions adapt their curriculum to prepare future teachers to work-
ing in multi-ethnic schools? The final section contains conclusions and recom-
mendations with respect to educational policies, teacher training and research.
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