
c
  

 u
it

g
e

v
e

r
ij

c
o

u
t

in
h

o 
 

Onderzoeksopdracht bij hoofdstuk 5 van Leefwerelden van jongeren

1 van 2

5 De school als leefwereld: diversiteit 
en inclusie

Machteld de Jong en Huub Nelis

Diversiteit in het onderwijs

De Nederlandse samenleving is de afgelopen zestig jaar steeds kleurrijker geworden; 
eerst door de komst van verschillende groepen migranten en hun kinderen uit de voor-
malige koloniën, later door arbeidsmigratie uit Zuid-Europa (Italianen), Noord-Afrika 
(Marokkanen) en Turkije. Op dit moment zijn het vooral vluchtelingen uit het Midden-
Oosten en Afrika (Syriërs, Afghanen, Irakezen en Eritreeërs) die naar Nederland komen. 
Veel van de immigranten die de afgelopen decennia in Nederland zijn komen wonen, 
hebben hier definitief hun plek gevonden: hun kinderen zijn hier geboren en stap voor 
stap vervlechten ze hun eigen culturele en religieuze achtergrond met die van de Neder-
landse samenleving.
Dé plek waar de realiteit van verschillende culturen en religies zich concentreert, is het 
onderwijs. Zeker in de Randstad komen veel jongeren op gemengde scholen terecht. 
Voor docenten kan een gemengde school ingewikkeld zijn. Veel docenten vinden het 
lastig om voor een klas jongeren te staan met verschillende culturele achtergronden. 
Ze hebben in de jaren dat ze voor de klas staan hun groepen zien veranderen, en vaak 
hebben ze de aansluiting met die veranderende groep gemist. Ze weten te weinig van 
de leefwereld, de opvattingen en de gedragingen van de jongeren met wie ze dagelijks 
omgaan. Ook het contact met de ouders ontbreekt soms. Daardoor ervaren docenten ge-
regeld handelingsverlegenheid. Sommige docenten ervaren bovendien dagelijks verve-
lende situaties, en missen de praktische kennis en vaardigheden om in zo’n superdiverse 
onderwijsomgeving goed te kunnen functioneren. Dit heeft een grote impact op de rela-
ties van deze docenten met de jongeren, en ook op hun werkplezier, maar het beïnvloedt 
daarnaast het studiesucces van de jongeren en de uitkomst van het streven naar gelijke 
kansen in het onderwijs. De talenten van jongeren met een migratieachtergrond worden 
niet altijd goed ingeschat, waardoor ze op een te laag niveau onderwijs volgen, met als 
gevolg dat hun opleiding hen niet voldoende motiveert of uitdaagt (uit Help, onze school is 
gekleurd! van Machteld de Jong en Huub Nelis, 2018).

Opdracht
a Verzamel relevante informatie over kansengelijkheid in het Nederlandse onderwijs.

b Maak een mindmap van de uitkomsten die je vindt en vermeld daarbij waar je de in-
formatie vandaan hebt.

c Maak in de mindmap ook inzichtelijk welke oplossingen er vanuit verschillende stake-
holders (onder meer de Nederlandse overheid (Ministerie van OCW, gemeentes), on-
derzoekers, docenten en jongeren zelf) worden aangedragen om kansenongelijkheid 
te verminderen.

d Zoek vier jongeren (met en zonder migratieachtergrond) en interview ze over hun 
schoolloopbaan. Breng in kaart hoe ze naar hun schoolloopbaan kijken en wat stimu-
lerende en belemmerende factoren waren in die schoolloopbaan. Waren er personen 
die bepalend zijn geweest (in positieve of negatieve zin) op hun schoolloopbaan (bij-
voorbeeld een docent in groep 8 die een te laag of juist een hoger advies gaf na de Cito, 
of iemand die het vertrouwen uitsprak dat ze het schoolniveau zouden aankunnen of 
moesten doorzetten)?
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e Werk het interview uit opdracht d uit en breng in kaart wat belangrijke momenten en 
personen zijn geweest tijdens de schoolloopbaan van de vier jongeren die je hebt geïn-
terviewd. 


