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Voorwoord 
 

Graag wil ik mijn collega’s, schoolleiding en de begeleiders van de AOS-mb 
bedanken voor het meedenken en hun geduld. 
Na een langzame en moeizame start van dit onderzoek waarin ik de 
onderzoeksvraag in het begin veel te breed heb gemaakt ben ik uiteindelijk tevreden 
met het resultaat. 
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Samenvatting 

 

Eén van de uitdagingen waar scholen mee te maken krijgen is hoe we leerlingen 
kunnen voorbereiden op het leven in de multiculturele samenleving waar we allemaal 
onderdeel van zijn. Het belang is groot: met wederzijds begrip en waardering voor 
elkaars cultuur zullen leerlingen beter in staat zijn om een positieve bijdrage te 
leveren aan de multiculturele samenleving. (Ministerie van OCW, 2006) 
Met behulp van intercultureel onderwijs kunnen scholen hieraan werken:  
In een vervolgnotitie over Intercultureel onderwijs (1984) in 1986 worden de eerdere 
doelstellingen van ICO verder aangescherpt in een drietal subdoelstellingen (van der 
Niet, 2006): 
 - verwerven van kennis van elkaars achtergronden, omstandigheden en cultuur 
 - met elkaar leren samenleven 
 - voorkomen en tegengaan van vooroordelen, discriminatie en racisme. 
ICO wordt gezien als een tweezijdig proces van kennis maken met elkaar, elkaar 
accepteren en waarderen en het (leren) openstaan voor elementen uit de 
verschillende culturen van medeburgers (en medeleerlingen). Kortom, het samen 
leren opgroeien in een multiculturele samenleving. Het gaat om onderwijs voor álle 
leerlingen en scholen, ook die niet te maken hebben met een diversiteit aan culturele 
achtergronden. ICO zou geïntegreerd moeten worden in alle schoolvakken en door 
de hele school heen. 
 
De directe aanleiding voor dit onderzoek was de opmerking die een collega maakte 
tijdens het evalueren van de Cultuurdag in oktober 2015: ”Het is een Cultuurdag, 
maar ik vind dat er weinig aandacht is voor verschillende culturen”. 
Het klopt dat de Cultuurdag niet multicultureel van opzet is of uitgaat van culturele 
diversiteit, terwijl uit het onderzoek van het ministerie van OCW blijkt dat 
cultuureducatie er juist aan kan bijdragen dat leerlingen verschillende culturen en 
hun kunstuitingen leren waarderen. 
Dit heeft geleid tot de vraag hoe we binnen ons lesprogramma waar cultuureducatie 
aan bod komt en tijdens de Cultuurdag de culturele diversiteit van onze school 
zichtbaar kunnen maken.  
De kernwoorden voor dit onderzoek zijn burgerschap, burgerschapscompetenties,  
multiculturele samenleving, culturele diversiteit, cultuureducatie en cultuur. 
Door het beantwoorden van de deelvragen laat ik zien: 

- Hoeveel leerlingen van welke nationaliteit we schooljaar 2015 / 2016 ‘in huis’ 
hebben. 

- Wat het leergebied Mens en Maatschappij in de onderbouw aanbiedt en wat 
de thema’s zijn in leerjaar 3 en 4 bij geschiedenis en maatschappijleer waarin 
deze kernwoorden aan bod komen.  

- Dat bij het vak CKV het programma zo aangepast kan worden dat de culturele 
diversiteit van onze leerlingen ‘zichtbaar’ wordt.  

- Hoe de Cultuurdag cultureel divers kan worden. Hiervoor heb ik nagedacht 
over wanneer een workshop multicultureel is, of je daar voorwaarden aan kunt 
scheppen en zo ja welke. 

- Waar de Koers Nieuwe Jozefmavo en ons aanbod cultuureducatie 
raakvlakken hebben. 

- Waar in ons aanbod cultuureducatie burgerschapscompetenties aan bod 
komen. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 
 

1.1 Inleiding 

 
In augustus 2005 ben ik op 2College Jozefmavo gestart als docent 
tekenen/handvaardigheid en techniek. In de loop van de jaren zijn er taken en 
vakken bijgekomen en afgegaan en sinds 4 jaar geef ik nu de vakken CKV, NGT 
(natuur-gezondheid-techniek) en RTL (vakoverstijgende projectlessen), ben ik 
mentor van een tweede klas en cultuurcoördinator.  
Schooljaar 2014-2015 heb ik mijn eerste docentonderzoek afgerond (Noordhuis, 
2015). Het is een hele mooie, intensieve manier om met een andere blik naar mijn 
werk te kijken. Ook dit jaar zullen de begeleiders van de AOS-mb mij begeleiden bij 
de uitvoering van mijn onderzoek en samen met de andere deelnemers zullen we 
elkaar tijdens bijeenkomsten met raad en daad bijstaan en reflecteren op elkaars 
onderzoek.  
 
2College Jozefmavo is een multiculturele vmbo-gt school met 485 leerlingen, door de 
verhuizing naar de nieuwbouw die (als alles volgens planning verloopt) zal 
plaatsvinden rond juli 2017 kan het leerlingaantal uitgebreid worden tot ongeveer 
600.    
 
Op dit moment hebben wij 15% leerlingen met een niet-Nederlandse achtergrond, 
verwacht wordt dat door allerlei factoren dit in de komende jaren zal groeien naar 
20% - 25%. 
Vanwege de volgende argumenten, zou dit een goede inschatting kunnen zijn: 

 Op dit moment is al één op de vier leerlingen in de basisschool van niet 
autochtone komaf, we tellen de niet-westerse allochtoon en de westerse 
allochtoon bij elkaar op omdat beide voor die diversiteit zorgen.  

 Gaan we daarbij ook de talrijke vluchtelingen integreren dan is een geleidelijke 
verdubbeling van leerlingen met andere dan de Nederlandse etniciteit dan tot 
op heden op de Jozefmavo aanwezig zijn niet ondenkbaar.  

 Een ander argument is dat deze leerlingen in het verleden ook kozen voor 
2College Wandelbos en die school is weggevallen. 

 Wij zijn een school die zijn leerlingen voor een belangrijk deel trekt uit de 
binnenstad van Tilburg. Daar zie je in de lagere huurklasse en goedkopere 
koopwoningen een grotere concentratie van culturele diversiteit dan in de 
hogere huurklasse en duurdere koopwoningen, wij nemen aan dat dit zo zal 
blijven. 

 

1.2   Het praktijkprobleem 

 
Vorig schooljaar heb ik voor mijn onderzoek in beeld gebracht wat wij op 2College 
Jozefmavo aanbieden op het gebied van cultuureducatie en de opbrengsten daarvan 
zijn (Noordhuis, 2015). Dit is geïnventariseerd bij alle vakken/leergebieden en de 
Cultuurdag met behulp van vragenlijsten en enquêtes, weliswaar beperkt tot waar 
leerlingen een product maken (o.a. het schrijven van een verhaal of gedicht, het 
maken van een poster, spel of werkstuk). De uitkomsten van dat onderzoek zijn een 
goed uitgangspunt voor mijn onderzoek van dit schooljaar.  
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Door de opmerking die een collega maakte tijdens het evalueren van de Cultuurdag 
in oktober 2015: ”Het is een Cultuurdag, maar ik vind dat er weinig aandacht is voor 
verschillende culturen” is het duidelijk geworden dat hoewel wij een gevarieerd 
aanbod hebben op het gebied van cultuureducatie, wij met het huidige aanbod 
weinig aandacht besteden aan de culturele diversiteit van onze leerlingen.  
Ons aanbod van cultuureducatie zal daarom deels veranderd en aangepast moeten 
worden om zo meer recht te kunnen doen aan leerlingen met een andere culturele 
achtergrond. Kortom: cultuureducatie op 2College Jozefmavo moet meer cultureel 
divers worden. 

 
 

1.3   Het onderzoeksdoel 

 
Met de uitkomsten / bevindingen van dit onderzoek kunnen we ons huidige aanbod  
cultuureducatie en de Cultuurdag meer cultureel divers maken. Hierdoor krijgt 
culturele diversiteit binnen school meer aandacht en mede daardoor kunnen we onze 
leerlingen voorbereiden op de multiculturele samenleving waarvan we allemaal deel 
uitmaken.   
 
 

1.4   Onderzoeksvragen 

 
Onderzoeksvraag en deelvragen: 
 
Hoe kunnen wij ons huidige aanbod cultuureducatie en de Cultuurdag cultureel 
divers maken? 
Omschrijving kernbegrip:             -    Multiculturele samenleving 

- Burgerschap  
- Burgerschapscompetenties 
- Cultuur 
- Culturele diversiteit 
- Cultuureducatie 

1. Welke etnische achtergronden hebben onze huidige leerlingen?  
2. Wat biedt het leergebied M&M aan in de onderbouw, en wat wordt in leerjaar 3 

en 4 aangeboden bij geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer?  
3. Hoe kunnen we de bestaande opdrachten bij CKV cultureel divers maken?  
4. Hoe maak je een Cultuurdag cultureel divers? 

           Wanneer is een workshop of voorstelling multicultureel? 
5. Hoe verhoudt ons aanbod cultuureducatie zich tot de Koers Nieuwe 

Jozefmavo? 
6. Hoe verhoudt ons aanbod cultuureducatie zich tot 

burgerschapscompetenties? 
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Tabel 1: De kernbegrippen en de omschrijving van het kernbegrip. Voor de 
kernbegrippen heb ik uiteindelijk een omschrijving gekozen die het beste aansluit bij 
mijn onderzoek.  
 

Kernbegrip Omschrijving 
 

Multiculturele samenleving Samenleving waarin verschillende 
bevolkingsgroepen, elk met een onderscheiden 
cultuur, naast elkaar bestaan. De multiculturele 
samenleving kenmerkt zich door tolerantie, door de 
afwezigheid van racisme en rassendiscriminatie, en 
door garanties van de vrijheid van geloof en 
godsdienst. (Amnesty International, sd) 

Burgerschap  
 

De wijze waarop inwoners deel hebben en 
deelnemen aan de samenleving en zo die 
samenleving helpen vorm geven. Burgerschap heeft 
een politieke, een sociale, een culturele en een 
economische dimensie. Zij hebben betrekking op een 
uiteenlopende waaier aan (burger)plichten en 
deugden.  
(federatie sociaal-cultureel werk, sd)  

Burgerschapscompetenties Het vermogen tot adequaat handelen in sociale 
situaties die zich voordoen in het dagelijkse leven: 
democratisch handelen, maatschappelijk verantwoord 
handelen, omgaan met conflicten en omgaan met 
verschillen.  
Ik beperk me in  dit onderzoek tot: ‘omgaan met 
verschillen’. 
(ten Dam et al., 2010)                                                                                                                                                       

Cultuur 
 
 

De ruimste betekenis is: alles wat door menselijk 
handelen is gemaakt, oftewel alles behalve de 
`ongerepte` natuur. Een andere omschrijving is de 
leefstijl van een samenleving; de vorm, inhoud en 
geestelijke gerichtheid van menselijk handelen. 
(Cultuurnetwerk, sd) 

Culturele diversiteit 
 

Culturele diversiteit is de verscheidenheid aan 
culturen binnen een specifieke regio, of in de wereld 
in zijn geheel. De mate van culturele diversiteit 
binnen een regio of samenleving kan worden afgeleid 
van de mate van aanwezigheid van mensen met 
verschillende etnisch-culturele achtergronden  
(wikipedia, sd) 

Cultuureducatie 
 

Cultuureducatie omvat alle vormen van educatie 
waarbij cultuur als doel of als middel wordt ingezet. 
(wikipedia, sd) (Muller, Frijters, & Remmits, 2013) 
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Hoofdstuk 2                 

2.1 Mijn taak als cultuurcoördinator 

 
Na het spontaan en enigszins overhaast organiseren van een Cultuurdag 6 jaar 
geleden stond het schooljaar daarna ‘cultuurcoördinator’ als taak op mijn 
Normjaartaak. Bij buro CiST (Cultuur in School Tilburg)  heb ik 5 jaar geleden met 
collega’s van andere scholen uit Tilburg de cursus ‘cultuurcoördinator’ gevolgd om 
mijn netwerk te vergroten en inzicht te krijgen in de netwerken die je kunt aanspreken 
als cultuurcoördinator. 
Ik ben verantwoordelijk voor de organisatie van een aantal (na-)schoolse activiteiten, 
waarvan de Cultuurdag, Tilburg’s got Talent, het project ‘zero trash’ en de CJP-pas 
de belangrijkste zijn.  
 
Ik zal nu een korte beschrijving geven van de activiteiten die onder mijn 
verantwoordelijkheid vallen: 
 
De Cultuurdag. 
Een dag met workshops en activiteiten voor alle leerlingen.  
De leerlingen van leerjaar 1 en 2 volgen workshops die de leerlingen aan het einde 
van de dag aan elkaar presenteren.  
Leerjaar 3 en 4 hebben bijna jaarlijks een nieuw programma, afhankelijk van wat er 
op ons pad komt. Eigenlijk altijd buiten school, omdat het gebouw niet groot genoeg 
is om alle leerlingen onder te kunnen brengen in de kleine groepen van een 
workshop. Soms gaan de leerlingen naar musea in Tilburg met aansluitend een 
workshop in dat museum, of een rondleiding door poppodium 013 of de Schouwburg, 
een rondwandeling door de Spoorzone etc. 
Dat hebben we nu 6 jaar gedaan, vorig jaar heb ik voor mijn onderzoek een enquête 
afgenomen bij alle 486 leerlingen om de opbrengsten en resultaten van de 
Cultuurdag in kaart te brengen en om erachter te komen of het geld dat we eraan 
uitgeven goed besteed wordt volgens hen. 
Tijdens de voorbereidingen voor de Cultuurdag van dit jaar maakte een collega de 
opmerking: ”Het is een Cultuurdag, maar ik vind dat er weinig aandacht is voor 
verschillende culturen”. 
Dat is de directe aanleiding voor mijn onderzoeksvraag en de daarbij ontstane 
deelvragen. 
 
Tilburg’s got Talent! 
Dit is een wedstrijd tussen inmiddels 9 scholen in Tilburg, waarbij we leerlingen uit de 
onderbouw een podium bieden om hun talenten te laten zien op het gebied van 
zang, dans, toneel, film etc. Hoewel het een wedstrijd is ligt daar niet de nadruk op, 
dat leerlingen iets kunnen winnen is voor hun leuk maar het gaat om het meedoen. 
Promotie en enthousiasmeren van leerlingen uit de onderbouw is belangrijk om 
deelnemers te vinden, dit doen we door de mentoren te vragen er aandacht aan te 
besteden tijdens het mentoruur, door posters op te hangen en het laten zien van 
filmpjes van deelnemers van voorgaande jaren. Als leerlingen zich hebben 
opgegeven mogen ze samen oefenen om hun act zo leuk mogelijk te maken, 
hiervoor huren we soms workshopmensen in die de leerlingen in dit proces kunnen 
begeleiden. Van iedere deelnemende school mogen twee acts meedoen in de grote 
finale die nu al voor de derde keer gehouden gaat worden in de grote zaal van 
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Poppodium 013 in Tilburg. Dat is voor veel leerlingen de kers op de taart, optreden in 
013! 
 
Het project ‘zero trash’. 
Leerlingen leren tijdens dit project over de gevolgen van zwerfafval. Het initiatief tot 
ontwikkeling van dit project lag bij de gemeente Tilburg en Snens. 
Tijdens een mentoruur is de starter van het project: Zwerfvuil roulette  worden de 
groepjes ingedeeld en krijgen leerlingen tijd voor een brainstorm over het onderwerp.   
Als het project echt start hebben leerlingen vier lesuren de tijd om gemaakte foto’s en 
posters tot een filmpje te verwerken.  
Het project heeft op meerdere scholen in Tilburg gedraaid, iedere school kiest een 
winnend filmpje en uit die winnende filmpjes word  tijdens ‘Tilburg’s got Talent de 
grote winnaar bekend gemaakt. 
 
De Culturele Ladekast. (april 2013), vanaf schooljaar ’15 / ’16. 
Dit is een doorlopende leerlijn cultuureducatie en kent drie onderdelen: 
- Het basismodel dat berust op een theoretisch kader. 
- Een raamwerk waarin de algemene leerdoelen staan beschreven, en een 
uitwerking daarvan voor de verschillende kunstdisciplines. 
- Het programma van activiteiten dat elke school zelf ontwikkelt, deels in 
samenwerking met lokale culturele instellingen en aanbieders. 
Voor de beeldvorming gebruikt buro CiST de metafoor van de Culturele Ladekast: 
een kast met lades die een school per leerjaar en per cultureel vermogen met 
culturele activiteiten vult. De keuzes die zij daarbij maakt voor kunstdisciplines, voor 
culturele samenwerkingspartners en voor eventuele verbinding met andere 
schoolvakken en buitenschoolse activiteiten, bepalen de inhoud van de lades en 
daarmee de culturele loopbaan van de leerling. 
  

Mijn taak als cultuurcoördinator is erg leuk, interessant en uitdagend. Leuk en 
interessant omdat er zoveel moois en goeds op het gebied van cultuureducatie 
aangeboden wordt dat ik vaak zou willen dat het beschikbare budget vele malen 
groter was dan het is om onze leerlingen nog meer aan te kunnen bieden. Helaas is 
dat niet zo en dan is het een uitdaging om het beschikbare geld zo goed mogelijk in 
te zetten en er zoveel mogelijk uit te halen voor onze leerlingen. 
De hierboven genoemde activiteiten worden betaald uit een daarvoor gereserveerd 
bedrag van de Vrijwillige Ouderbijdrage, te weten €10,- per leerling. Ieder jaar is er 
een heel klein percentage ouders/verzorgers die het bedrag van de Vrijwillige 
Ouderbijdrage echt niet kunnen betalen en gelukkig worden de kinderen van deze 
ouders/verzorgers niet uitgesloten van deelname aan de activiteiten, er is 
schoolbreed gewoon iets minder geld om uit te geven aan culturele activiteiten. Het 
belang van deelname is groot voor de algemene ontwikkeling van leerlingen zoals ik 
heb aangetoond in mijn vorige onderzoek (Noordhuis, 2015), waaronder het 
vergroten van het zelfvertrouwen, leren samenwerken en presenteren.  
Wij hebben het geluk dat er in Tilburg een aantal opleidingen zijn met studenten die 
stageplekken zoeken waar ze (afstudeer-)projecten kunnen en mogen uitproberen. 
Opleidingen waarvan wij studenten mogen ontvangen zijn o.a. de Fontys Hogeschool 
voor de Kunsten, het Factorium, het Conservatorium, de Sportopleiding en de MBO 
Theaterschool. Zo kunnen wij ons Culturele aanbod  vergroten zonder het budget te 
overschrijden. 
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Hoofdstuk 3: Aanpak 

 
De aanpak van mijn onderzoek: 

 Deelvraag 1 wordt beantwoord door gegevens die ik uit de basisadministratie 
van onze leerlingen heb gehaald. 

 Deelvragen 2,3 en 4 worden beantwoord d.m.v. vraaggesprekken met 
collega’s, met als voorbereiding de literatuurstudie.  

 Deelvraag 5 heb ik beantwoord met behulp van de Koers Nieuwe Jozefmavo. 

 Deelvraag 6 heb ik beantwoord met behulp van burgerschapscompetenties. 
 

3.1 Deelvraag: Welke etnische achtergronden hebben onze huidige leerlingen? 

 
Deze vraag heb ik beantwoord door middel van documentanalyse. De informatie 
hiervoor komt uit de basisadministratie.  
Ik heb de leerlingen en ouders geselecteerd op het niet hebben van de Nederlandse 
nationaliteit, wat betekent dat de leerling of één óf beide ouders niet in Nederland 
geboren zijn. De definitie van het begrip allochtoon is volgens het CBS (Centraal 
Bureau voor Statistiek) 'een persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland 
is geboren’. 
 

 Deze vraag wil ik beantwoorden om inzicht te krijgen in hoe groot en 
gevarieerd deze groep leerlingen is en om in de komende schooljaren de 
ontwikkeling van ons programma cultuureducatie waar dat mogelijk en / of 
nodig is aan te passen.  

3.2 Deelvraag: Wat biedt het leergebied M&M aan  in de onderbouw, en wat 

wordt in leerjaar 3 en 4 aangeboden bij geschiedenis, aardrijkskunde en 

maatschappijleer? 

 
Ik heb voor mijn onderzoek voor deze vakken gekozen omdat mijn verwachting 
vooraf was dat leerlingen bij deze vakken onderwijs krijgen met in bepaalde 
hoofdstukken aandacht voor culturele diversiteit, burgerschap en de multiculturele 
samenleving. 
 
1* Respondenten: 
Ik heb 2 collega’s bevraagd die M&M, aardrijkskunde, geschiedenis en 
maatschappijleer geven in alle leerjaren. 
M&M wordt als leergebied (geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer en 
economie) aangeboden in leerjaar 1 en 2. 
Aardrijkskunde / geschiedenis en maatschappijleer staan in leerjaar 3 en 4 op het 
lesprogramma. 
Door de vraag bij deze 2 collega’s neer te leggen krijg ik inzicht in de lesprogramma’s 
van alle leerjaren. 
 
2* Onderzoeksinstrument : 
Wij hebben besloten om per leerjaar de volgende kernbegrippen door te nemen: 
multiculturele samenleving, burgerschap en culturele diversiteit en te kijken waar in 
het lesprogramma modules aan bod komen waarin deze kernbegrippen centraal 
staan of het thema zijn. (Omschrijving kernbegrippen op pagina 8) 
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3* Procedure :  
Ik heb 3 weken voor ons gesprek mondeling de vraag neergelegd waar in ons 
lesprogramma (M&M in de onderbouw en geschiedenis / aardrijkskunde en 
maatschappijleer in de bovenbouw) aandacht besteed wordt aan: Multiculturele 
samenleving, burgerschap en culturele diversiteit.  
Ik heb de collega’s een mail gestuurd met de omschrijving van de kernbegrippen 
zoals ik die gebruik. 
Daarna hebben wij een moment gekozen waarop we alle drie tijd hadden en op een 
dinsdagmiddag na lestijd zijn wij in een lokaal bij elkaar gekomen, daar heb ik 
nogmaals kort uitgelegd waarvoor we bij elkaar zaten, verteld wat de bedoeling was 
en nog een keer de kernbegrippen toegelicht. 
 
4* Analyse van de gegevens:  
De gegevens die ik tijdens het gesprek heb verzameld heb ik verwerkt in een tabel, 
per leerjaar en per module in beeld gebracht. 
 

 Door het beantwoorden van deze vraag laat ik zien hoe cultureel divers ( met 
aandacht voor culturele diversiteit, burgerschap en multiculturele samenleving) 
het aanbod is binnen deze vakken, dit zal helpen om leerlingen voor te 
bereiden op de multiculturele samenleving.  

3.3 Deelvraag: Hoe kunnen we de bestaande opdrachten bij CKV (alleen 

leerjaar 3) cultureel divers maken? 

 
1* Respondenten: 
Twee collega’s waarmee ik in gesprek ben gegaan over het vak CKV en de 
Cultuurdag. Met één collega heb ik een cultuurbeleidsstuk voor school geschreven. 
Met de andere collega verzorg ik nu voor het derde jaar de CKV-lessen op school.  
 
2* Onderzoeksinstrument : 
Het was een spontaan gesprek naar aanleiding van de vraag waar ik mee bezig was 
voor mijn onderzoek. Ik heb er pen en papier bij gepakt en tijdens het gesprek heb ik 
opgeschreven waar wij over gesproken hebben. 
 
3* Procedure: 
Ik heb verteld wat dit jaar het onderwerp van mijn onderzoek was, waar ik tegen aan 
liep en hoe ik verder wilde met mijn onderzoek. Het kernwoord tijdens dit gesprek 
was culturele diversiteit. 
 
4* Analyse van de gegevens:  
We hebben besloten dat ik per opdracht in een tabel zou laten zien of en hoe de 
opdracht aan te passen was. 
 

 Door het beantwoorden van deze vraag kunnen wij gaan kijken óf en zo ja hoe 
de CKV-opdrachten aangepast kunnen worden om deze cultureel divers te 
maken om recht te doen aan de culturele diversiteit van onze leerlingen. 
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3.4 Deelvraag: Hoe maak je een Cultuurdag cultureel divers? Wanneer is een 

workshop of voorstelling multicultureel? 

 
1* Respondenten: 
Een collega waarmee ik in gesprek ben gegaan, deze collega heeft de afgelopen 
jaren regelmatig meegedacht over de workshops en ideeën aangedragen voor 
leerjaar 3 en 4.  
 
2* Onderzoeksinstrument: 
Tijdens dit gesprek hebben we geprobeerd onder woorden te brengen waaraan een 
workshop of voorstelling moet voldoen om cultureel divers / multicultureel te zijn.  

 
3* Procedure: 
Ik heb verteld wat dit jaar het onderwerp van mijn onderzoek was, waar ik tegen aan 
liep en hoe ik verder wilde met mijn onderzoek. Het kernwoord tijdens dit gesprek 
was culturele diversiteit binnen de Cultuurdag. 
 
4* Analyse van de gegevens: 
We hebben besloten dat ik een heldere omschrijving zou geven van de voorwaarden 
zoals wij die besproken hebben. Deze omschrijvingen zijn zo kort en duidelijk dat ze 
niet anders dan als omschreven geïnterpreteerd kunnen worden. 
 

  Door het beantwoorden van deze vraag krijgen wij criteria waaraan  
workshops moeten voldoen om cultureel divers te zijn. Hierdoor zullen we in 
de toekomst beter workshops kiezen die aansluiten bij de belevingswereld van 
onze leerlingen. 

 

3.5 Deelvraag: Hoe verhoudt ons aanbod cultuureducatie zich tot de Koers 

Nieuwe Jozefmavo? 

 
Deze vraag heb ik beantwoord door de Koers Nieuwe Jozefmavo en ons aanbod 
cultuureducatie (M&M, Geschiedenis, Maatschappijleer, CKV en de Cultuurdag) 
naast elkaar te leggen en te kijken naar: wat doen we al, wat zijn de raakvlakken en 
waar is ruimte voor aanpassing? 
De Koers Nieuwe Jozefmavo is tot stand gekomen met medewerking van alle 
collega’s en we gaan hiermee werken tot 2020. In deze Koers staan de kernwaarden 
van onze school: wie zijn we, waar staan we voor, hoe willen we ons onderwijs 
inrichten en hoe gaan we dat bereiken. 
 

 Door het beantwoorden van deze vraag zien we hoe culturele diversiteit, de 
multiculturele samenleving en burgerschap een plaats hebben (en zouden 
kunnen krijgen) op school kijkend naar de kernwaarden uit de Koers.  
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3.6 Deelvraag: Hoe verhoudt ons aanbod cultuureducatie zich tot 

burgerschapscomtetenties? 

 
Deze vraag heb ik beantwoord door de burgerschapscompetenties en ons aanbod 
cultuureducatie (M&M, Geschiedenis, Maatschappijleer, CKV en de Cultuurdag) 
naast elkaar te leggen. Deze vraag laat zien in hoeverre wij onze leerlingen 
voorbereiden op de multiculturele samenleving. 
 

 Door het beantwoorden van deze vraag laat ik zien hoe leerlingen binnen de 
vakken M&M, Geschiedenis, Maatschappijleer, CKV en de Cultuurdag leren 
omgaan met verschillen vanuit de componenten Kennis, Attitude, Vaardigheid 
en Reflectie.  
Door zich te ontwikkelen en te groeien binnen de componenten zullen 
leerlingen beter voorbereid zijn op het leven in de multiculturele samenleving.  
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Hoofdstuk 4: Resultaten 

 

              4.1: Etnische achtergrond van onze huidige leerlingen 

 
Zoals aangegeven in inleiding hebben wij de laatste jaren gemiddeld 15% leerlingen 
met een andere culturele achtergrond. Dit zijn leerlingen waarvan de ouders en/of 
grootouders niet in Nederland geboren zijn.  
 
Met de gegevens van onze administratie over schooljaar 2015 / 2016 kon ik 
leerlingen en ouders selecteren op nationaliteit. 
Hieruit blijkt dat van de 487 leerlingen,16 jongens en 14 meisjes zelf of één of beide 
ouders niet de Nederlandse nationaliteit hebben en dat is slechts 6,17% van alle 
leerlingen.  
Dat betekent dat van de resterende 8,83% van de leerlingen, ouders en/of 
grootouders wel de Nederlandse nationaliteit hebben, hoewel hun oorsprong niet in 
Nederland ligt. 
 
In de tabel is het aantal leerlingen, verdeeld in jongens en meisjes, in kaart gebracht 
die zelf óf waarvan één of beide ouders niet de Nederlandse nationaliteit hebben. 
 
De keuze om een tabel jongens en een tabel meisjes te maken is om zo nog beter in 
beeld te krijgen hoe de verdeling is en om hier bij het organiseren van activiteiten 
rekening mee te kunnen houden.  
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Jongens 

Tabel 2.1: In de tabel is het aantal mannelijke leerlingen in kaart gebracht die zelf óf 
waarvan één of beide ouders niet de Nederlandse nationaliteit hebben. 
 

Aantal Nationaliteit 
Kind 

Nationaliteit 
Moeder 

Nationaliteit 
Vader 

3 Turkse Turkse Turkse 

1 Poolse Poolse Poolse 

1 Portugese Portugese Portugese 

2 Nederlandse Turkse Turkse 

1 Nederlandse Marokkaanse Marokkaanse 

1 Nederlandse Chinees Nederlandse 

1 Nederlandse Burger van Bosnië-
Herzegovina 

Nederlandse 

1 Nederlandse Turkse Nederlandse 

1 Nederlandse Franse Nederlandse 

1 Nederlandse Nederlandse Nederlandse Antillen 

1 Nederlandse Nederlandse Turkse 

1 Nederlandse Nederlandse Venezolaanse 

1 Nederlandse Nederlandse Marokkaanse 

Totaal 
16 
(3,29%) 

   

 

Meisjes 

Tabel 2.2: In de tabel is het aantal vrouwelijke leerlingen in kaart gebracht die zelf óf 
waarvan één of beide ouders niet de Nederlandse nationaliteit hebben. 
 

Aantal Nationaliteit 
Kind 

Nationaliteit 
Moeder 

Nationaliteit 
Vader 

1 Poolse Poolse Nederlandse 

3 Nederlandse Turkse Turkse 

1 Nederlandse Antillen Nederlandse Antillen 

1 Nederlandse Spaanse Nederlandse 

1 Onbekend Nigeriaanse Onbekend 

3 Nederlandse Nederlandse Surinaamse 

1 Nederlandse Nederlandse Italiaanse 

1 Nederlandse Nederlandse Amerikaans Staatsburger 

1 Nederlandse Nederlandse Nederlandse Antillen 

1 Nederlandse Nederlandse Turkse 

Totaal 
14 
(2,88%) 
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4.2  Aanbod M&M aan in de onderbouw, en het aanbod bij geschiedenis, 

aardrijkskunde en maatschappijleer in leerjaar 3 en 4. 

 
In gesprek met een collega Mens en Maatschappij. De kernwoorden burgerschap, 
multiculturele samenleving, culturele diversiteit en pluriformiteit staan centraal in dit 
gesprek. We zijn op zoek gegaan naar waar in welk leerjaar lesstof aan bod komt 
waarin deze kernwoorden een rol spelen.  
 
Tabel 3: Modules per leerjaar.  
(Aangevuld met algemene en leerjaar specifieke informatie). 
 

Leerjaar 1 1 Module Toerisme: 
- Gastarbeiders, allochtoon-autochtoon 
- Christendom, Islam 
- Normen en waarden 

 2 Module Rampen en plagen: 
- Humanitaire rampen: aids, oorlogen, armoede 

 3 Bij levensbeschouwing: 
- Hoe kijk je naar jezelf en anderen? 
- Levensvragen 

 
 
 

Leerjaar 2 1 Module VOC: 
- Slavernij, Nederlands Indië 
- Naar vandaag de dag de link met o.a. de zwarte pieten 

discussie en de vluchtelingen 

 2 Module Burgerschap: 
- Democratie 
- Vluchtelingen 

 3 Module Godsdienst: 
- Godsdienst trilogie: bezoek aan de moskee, de synagoge en 

een kerk. 

 4 Module Oorlogen: 
- WO I, WO II, koude oorlog. 
- Jodenvervolging 
- Gesprekken over: hoe ‘makkelijk’ kun je een 

bevolkingsgroep opzij zetten? 

 5 Module Europa: 
- Oekraïne (MH17) 
- Vluchtelingen 

 6  Module Midden Oosten: 
- Conflict 
- IS 
- Mening vormen op basis van feiten 
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Leerjaar 3  Geschiedenis en Maatschappijleer: 
Wat is maatschappijleer: staatsinrichting + burgerschapsvorming 

  Algemeen: 
Standplaatsgebondenheid: afhankelijk van de tijd waarin en plaats 
waar je leeft heb je normen en waarden. De link naar het 
Nederland van nu wordt gelegd. 

 1 Module 20e eeuw: 
- Herhaling en verdieping van de stof van leerjaar 1 en 2 

 2 Externen de les inhalen: 
- Maatschappijleer: Amnesty 
- Geschiedenis: overlevende WO II 

 3 Module Cultuur en mentaliteit na ’45: 
- Consumptiemaatschappij en veramerikanisering 

 
 

Leerjaar 4 1 Bij Maatschappijleer:  
Module Multiculturele samenleving:  

- Inzicht in denkpatronen van mensen 

 2 Module Media en criminaliteit: 
- Inzicht in denkpatronen van mensen 

 3 Module Midden-Oosten conflict 

 4 Bij Maatschappijleer maken leerlingen een werkstuk over een 
maatschappelijk probleem, daarbij trekken ze conclusies op basis 
van argumenten. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



18 
 

4.3 Cultureel diverse opdrachten bij CKV 

 
Als we binnen ons huidige lesprogramma aanpassingen zouden maken, zou een 
deel van de opdrachten ruimte bieden om culturele diversiteit en de multiculturele 
samenleving aan bod te laten komen. 
Dit zijn dit jaar de opdrachten: 
 
 
Tabel 4: CKV opdrachten 
 

Opdracht 
 
 

Hoe is de opdracht nu? Is aanpassing mogelijk? 
Zo ja, hoe dan? 
Zo nee, waarom niet? 

Cultureel zelfportret 
 
 

Leerlingen beantwoorden 
vragen om erachter te komen 
op welke manier zij al met 
cultuur in aanraking zijn 
gekomen. 
Voorbeeld: heb je al eens 
een museum bezocht? 

Ja, deze opdracht zou 
aangepast kunnen worden 
door vragen toe te voegen 
of aan te passen. 
Voorbeeld: Heb je al eens 
een tentoonstelling bezocht 
waarin een andere cultuur 
centraal stond?  

Nederlandse Kunst-
en Cultuurmakers 
 
 

Leerlingen krijgen 3 namen 
van bekende Nederlanders 
die op het gebied van kunst 
en cultuur iets hebben 
betekend voor Nederland. 
Hierover beantwoorden ze 
vragen en maken een 
presentatie voor de klas. 

Ja, deze opdracht kan 
aangepast worden maar als 
we de nadruk willen leggen 
op culturele diversiteit en de 
multiculturele samenleving 
zullen we nogmaals goed 
naar de door ons gekozen 
mensen moeten kijken. 

Theater 
 
 

Leerlingen schrijven een 
verhaal, tekenen daar decors 
en kostuums bij en een 
toegangskaartje. 

Ja, deze opdracht is prima 
aan te passen: 
Leerlingen zouden vanuit 
een bepaalde cultuur deze 
opdracht kunnen maken. 

Stad met Smoel 
 
 
 

Leerlingen maken binnen het 
centrum van Tilburg een 
wandelroute met een door 
hen gekozen (kunstzinnig) 
thema 

Ja, deze opdracht is prima 
aan te passen: 
Ipv een kunstzinnig thema 
zouden leerlingen ook een 
cultuur in beeld mogen 
brengen. 

Film 
 
 
 

Leerlingen kijken de film ‘The 
Bucketlist’. Hierover 
beantwoorden ze vragen en 
ze maken een eigen 
bucketlist. 

Ja, deze opdracht is prima 
aan te passen: 
Omdat de dood centraal 
staat in de film kunnen we 
de leerlingen opdracht 
geven om te kijken hoe 
mensen in andere culturen 
omgaan met de dood. 
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4.4 Een multiculturele Cultuurdag. 

 

Aan het begin van dit onderzoek hoopte ik deze vraag door middel van 
literatuurstudie te beantwoorden, helaas heb ik geen relevante informatie en 
antwoorden kunnen vinden in de literatuur.  Door in gesprek te gaan met collega’s en 
culturele diversiteit binnen de Cultuurdag centraal te stellen hebben we vier korte, 
duidelijke en heldere omschrijvingen op papier kunnen zetten die aangeven waaraan 
voor ons een workshop of voorstelling moet voldoen. 
 
Bij het kiezen van workshops of voorstellingen voor de Cultuurdag letten we erop dat: 

o De betreffende voorstelling of workshop wordt aangeboden door iemand uit de 
betreffende cultuur. 

o De betreffende voorstelling of workshop echt hoort bij de betreffende cultuur. 
o De betreffende voorstelling of workshop wordt aangeboden door iemand die 

veel ervaring heeft met de betreffende cultuur. 
o De betreffende voorstelling of workshop wordt aangeboden door iemand die in 

grote mate affiniteit heeft met de betreffende cultuur. 
 
Enkele voorbeelden hiervan zijn: 
- Workshop Braziliaanse percussie: deze workshop wordt bij ons gegeven door 

iemand die grote affiniteit heeft met Brazilië, door regelmatig in Brazilië 
vrijwilligerswerk te doen, in Nederland geld in te zamelen voor kinderen in 
Brazilië, door de Braziliaanse profvoetballers van Willem II aan evenementen 
te verbinden waar geld in wordt gezameld voor de kinderen in Brazilië. 

- Kookworkshop: wordt gegeven door 2 collega’s die hun roots hebben in 
Indonesië en Frankrijk. 

 
Tijdens de introductie van de workshop tijdens de Cultuurdag (die de leerlingen 
krijgen in de ruimte waar zij de workshop volgen), worden de geschiedenis en de 
herkomst van de workshop aan de leerlingen uitgelegd.  
Als wij op zoek gaan naar workshops waarbij van het onderwerp (zoals: Braziliaanse 
percussie, African Mix met dans en percussie, Streetdance, Capoeïra) het ontstaan 
en de herkomst liggen buiten Nederland, kunnen deze workshops bijdragen aan de 
kennismaking van leerlingen met andere culturen en de Cultuurdag zal zo meer 
cultureel divers worden. 
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4.5 Ons aanbod cultuureducatie en de Koers Nieuwe Jozefmavo. 

 
De Koers Nieuwe Jozefmavo is de koers waarmee wij als 2College Jozefmavo aan 
het werk gaan tot 2020. De richtlijnen voor deze koers zijn ontstaan tijdens twee 
studiemiddagen waaraan alle personeelsleden hebben mogen en kunnen 
deelnemen.  
We hebben deze middagen in groepen gewerkt, tijdens de eerste bijeenkomst was 
het de bedoeling dat we onze kernwaarden onder woorden probeerden te brengen: 
waar staan wij voor als school en wat willen wij in de toekomst? De opbrengsten van 
die middag zijn door 8 personeelsleden geïnventariseerd en samengevoegd. De 
studiemiddag erna kregen we de opdracht om bij iedere kernwaarde een doel / 
oogmerk, werkwoord en waarderende term te schrijven. Ook dit is weer door 
dezelfde 8 personeelsleden geinventariseerd en samengevoegd. De bijlage zoals 
bijgevoegd is het uitgangspunt Koers Nieuwe Jozefmavo tot 2020. Op 2College 
Jozefmavo blijft de koers altijd in ontwikkeling, de meest recente heb ik bijgevoegd.  
Voor mijn onderzoek wil ik de volgende kernwaarden uit de Koers gebruiken en 
kijken waar de vakken M&M, Geschiedenis, Maatschappijler, CKV en de Cultuurdag 
raakvlakken hebben met de kernwaarden. 
 

 Inspirerende ontmoetingsplaats:  
Doel / oogmerk: haal het beste uit jezelf en anderen 
Waarderende term: prikkelende uitdaging én 

 Gemeenschap waar iedereen gekend en erkend wordt:  
Doel / oogmerk: gezien worden 
Waarderende term: leren van en met elkaar 

- Dit geldt voor M&M, Geschiedenis, Maatschappijleer, CKV en de Cultuurdag. 
We zien het terug in de manier waarop docenten lesgeven n.l. door leerlingen 
te motiveren, complimenten te geven en uitdagingen te bieden, door 
verschillende werkvormen aan te bieden waardoor iedere leerling met de 
lesstof aan de slag kan.  
Daarnaast is er tijdens de Cultuurdag de kans om iets te leren over een 
onderwerp waar leerlingen nog niet bekend mee waren of anderen te helpen 
en te motiveren als het onderwerp van de workshop aansluit bij de interesse 
van die leerling. 

 Eigenaar van zijn persoonlijke ontwikkeling: 
Doel / oogmerk: zelfverantwoordelijkheid nemen 
Waarderende term: Intrinsieke motivatie 

- Dit geldt voor M&M, Geschiedenis, Maatschappijleer, CKV en de Cultuurdag. 
Vanaf leerjaar 1 in gaan we bij alle bovenstaande vakken en tijdens de 
Cultuurdag werken aan zelfverantwoordelijkheid.  
Bij de vakken komt het terug bij het opschrijven van het huiswerk in de 
agenda, het maken en leren van huiswerk, het inleveren van opdrachten op 
het juiste tijdstip, het afspreken van een inhaalmoment als de leerling ziek was 
op de dag van een SO of proefwerk, respectvol omgaan met andere leerlingen 
en het personeel, niet deelnemen aan pesten of het buitensluiten van 
leerlingen. 
Het kan zijn dat een leerling tijdens de Cultuurdag niet ingedeeld wordt bij de 
workshop die de voorkeur had of niet bij een vriendje of vriendinnetje is 
ingedeeld. Op dit soort momenten is het voor de leerling een uitdaging om 
tóch het beste van de dag te maken en er alles uit te halen wat hij / zij kan. 
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 Individuele kwaliteiten: 
Doel / oogmerk: eigen talenten ontdekken, ontwikkelen en benutten 
Waarderende term: worden wie je wilt zijn 

- Dit geldt voor M&M, Geschiedenis, Maatschappijleer, CKV en de Cultuurdag. 
Bij de vakken kunnen de leerlingen gaan ontdekken in hoeverre ze affiniteit 
hebben met de vakken M&M, Geschiedenis en Maatschappijleer en waar de 
interesse ligt.  
Bij het vak CKV krijgen leerlingen door de diversiteit van de opdrachten kans 
om hun teken – of ontwerptalent te benutten en hun creativiteit verder te 
ontwikkelen. 
Tijdens de Cultuurdag ontdekken sommige leerlingen dat ze best goed 
kunnen dansen, nepwonden maken of presenteren. Of dat ze leerlingen die 
moeite hebben met de workshop kunnen motiveren. 

 Eigentijdse ontwikkelingen:  
Doel / oogmerk: blijven veranderen om te verbeteren en aan te sluiten bij de 
maatschappij 
Waarderende term: de maatschappij, dat ben jij 

- Dit geldt voor M&M, Geschiedenis, Maatschappijleer, CKV en de Cultuurdag. 
Dit is een uitdaging voor het personeel en het is een uitdaging die we graag 
aangaan. Wat wij als docent aanbieden aan onderwijs en onderwerpen 
bepaalt grotendeels wat de leerlingen zullen leren, hoe de leerlingen kunnen 
groeien en hoe wij ze kunnen voorbereiden op de multiculturele samenleving 
waar wij allemaal onderdeel van zijn. 

 Ouder- en leerling-participatie:  
Doel / oogmerk: actieve betrokkenheid 
Waarderende term: samen verantwoordelijk 

- Dit geldt voor M&M, Geschiedenis, Maatschappijleer, CKV en de Cultuurdag. 
Hoewel het misschien niet heel voor de hand liggend is, kan ook hier een link 
naar de vakken en de Cultuurdag gelegd worden.  
Als ouders en leerlingen in gesprek gaan over de dag die de leerling op school 
gehad heeft, de vakken en inhoud ervan en als ouders meekijken met het 
maken en leren van het huiswerk zijn beide partijen actief betrokken bij school. 
Het is wel belangrijk dat ouders slechts een ondersteunende rol hierin nemen 
waardoor ze de leerling de kans geven om zichzelf te ontwikkelen.  
Als ouders actief betrokken zijn bij school zouden wij ouders meer en vaker in 
kunnen zetten, ik denk dan bijvoorbeeld aan het geven van workshops tijdens 
de Cultuurdag. Dit hebben wij tot nu toe nog niet gedaan, vorig jaar hebben 
voor het eerst collega’s en hun moeders een workshop gegeven maar dit 
kunnen we in de toekomst hopelijk uitbreiden met ouders. 
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4.6 Ons aanbod cultuureducatie en burgerschapscompetenties. 

 

Onderstaande tabel maakt onderdeel uit van het onderzoek 
‘Burgerschapscompetenties: de ontwikkeling van een meetinstrument’ (ten Dam, 
Geijsel, Reumerman, & Ledoux, 2010). In deze tabel is af te lezen wat leerlingen 
zouden moeten kunnen bij iedere sociale taak. Zoals ik eerder aangaf richt ik me op 
de sociale taken: omgaan met verschillen. 
 
Tabel 5 
Conceptuele definities burgerschapscompetenties per component per sociale taak. 
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Hieronder heb ik het deel uit de grafiek gehaald waarmee ik aan het werk wil gaan. 
Het gaat om het deel ‘omgaan met verschillen’ met de componenten kennis, attitude, 
vaardigheid en reflectie. 
 
Omgaan met verschillen: Bij ‘verschillen’ denken we hier met name aan sociale, 
culturele, religieuze en uiterlijke verschillen. 
 
Component Kennis: weten, begrijpen, inzicht hebben in. 
Een jongere met deze kennis kent verschillen van culturele aard, heeft kennis van 
gedragsregels in verschillende sociale situaties, weet wanneer er sprake is van 
vooroordeel en discriminatie. 
 
Component Attitude: vinden, willen, bereid zijn. 
Een jongere met deze attitude wil andermans opvattingen en leefstijl leren kennen, 
staat positief tegenover verschillen. 
 
Component Vaardigheid: een inschatting maken van wat je kunt. 
Een jongere met deze vaardigheid kan zich bewegen in onbekende sociale situaties, 
zich aanpassen aan andermans wensen of gewoonten. 
 
Component Reflectie:nadenken over onderwerpen. 
Een jongere met deze reflectie denkt na over aard en gevolgen van verschillen 
tussen mensen, culturele achtergronden van gedrag en processen van in- en 
uitsluiting. 
 

M&M, CKV, Cultuurdag: ik kijk per leerjaar waar de componenten aan bod komen. 
 
Leerjaar 1 (M&M en de Cutuurdag) 
 
Component Kennis, Attitude en Reflectie: 
*Bij M&M komt bij module 1 (Toerisme) in alle onderdelen en module 3 
(Levensbeschouwing) in beide onderdelen aan bod wat de gedragsregels zijn in 
verschillende sociale situaties,  wanneer er sprake is van vooroordeel en 
discriminatie, waarom iemand reageert en denkt zoals hij / zij reageert en denkt en 
waarom iemand wordt in- of uitgesloten. 
De docent kan door in gesprek te gaan met leerlingen, leerlingen bewust maken van 
en kennis bijbrengen over vooroordelen en discriminatie, reacties en in- of uitsluiting. 
 
Component Kennis, Attitude, Vaardigheid en Reflectie: 
*Bij de Cultuurdag komen alle componenten indirect aan bod: leerlingen komen bij 
leerlingen in de groep die ze niet kennen maar waarmee ze wel de workshop / dag 
tot een goed einde moeten brengen. Sommige leerlingen zijn ingedeeld bij een 
workshop waarvan ze de inhoud al kennen (denk aan dans of fotografie), andere 
leerlingen hebben nog nooit kennis gemaakt met de inhoud. Ze moeten 
samenwerken, rekening houden met elkaar en de onderlinge verschillen om aan het 
einde van de dag een leuke presentatie te kunnen geven. 
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Leerjaar 2 (M&M en de Cultuurdag) 
 
Component Kennis, Attitude, Vaardigheid en Reflectie: 
Bij M&M: In alle modules wordt de link gelegd naar de actualiteiten die vandaag de 
dag overal ter wereld plaatsvinden en komen alle componenten aan de orde.  
Voor sommige leerlingen betekent dit dat ze (voor het eerst) hun mening leren 
vormen op basis van feiten. Belangrijk hierin is dat de leerlingen zelf leren nadenken 
en dat wat ze de van huis uit meegekregen waarden en normen ter discussie kunnen 
/ mogen worden gesteld. 
Bij de Cultuurdag komen alle componenten indirect aan bod: leerlingen komen bij 
leerlingen in de groep die ze niet kennen maar waarmee ze wel de workshop / dag 
tot een goed einde moeten brengen. Sommige leerlingen zijn ingedeeld bij een 
workshop waarvan ze de inhoud al kennen (denk aan dans of fotografie), andere 
leerlingen hebben nog nooit kennis gemaakt met de inhoud. Ze moeten 
samenwerken, rekening houden met elkaar en de onderlinge verschillen om aan het 
einde van de dag een leuke presentatie te kunnen geven. 
 
Leerjaar 3 (Geschiedenis / Maatschappijleer, de Cultuurdag en CKV) 
 
Component Kennis, Attitude, Vaardigheid en Reflectie: 
Na leerjaar 2 splitst M&M zich op in Geschiedenis, Aardrijkskunde en 
Maatschappijleer. Voor mijn onderzoek heb ik een collega geïnterviewd die 
Geschiedenis en Maatschappijleer geeft, daarom beperk ik me tot deze twee vakken.  
Bij Geschiedenis / Maatschappijleer: Door kennis te maken met het vak 
Maatschappijleer krijgen leerlingen kennis over staatsinrichting en 
burgerschapsvorming, door daaraan deel te nemen wordt bewustwording gecreëerd 
over de rol / taak van de leerling in Nederland (en daardoor wereldwijd) en gaan 
leerlingen nadenken over hoe ze die rol / taak willen gaan invullen. 
Zowel wat in het deel ‘algemeen’ beschreven staat als in de modules die behandeld 
worden komen alle componenten aan bod. 
Door de verdieping van de stof van leerjaar 1 en 2 én het binnenhalen van externen 
in de les (Amnesty en overlevende WO II) krijgen leerlingen de kans om zich verder 
te verdiepen in burgerschapsvorming. De component reflectie zal sterker ontwikkeld 
worden doordat de gesprekken in de les verder de diepte in gaan en leerlingen hun 
standpunt leren verdedigen op basis van feiten. Door de klasgesprekken die 
leerlingen tijdens de jaren M&M en in leerjaar 3 gehouden hebben onder leiding van 
de docent hebben ze ook geleerd hoe ze hun gevoel onder woorden kunnen brengen 
zonder anderen te kwetsen.  
 
Componenten Attitude en Reflectie: 
Cultuurdag: in leerjaar 3 is het programma wisselend. Afhankelijk van interessante 
aanbiedingen wordt de invulling van de Cultuurdag voor leerjaar 3 lopende het 
schooljaar ingevuld. De volgende combinaties zijn de afgelopen jaren aan bod 
gekomen: - bezoek aan een museum + workshop in dat museum.  

      - rondleiding door een culturele instelling en workshop 
      - voorstelling met klassikaal nagesprek 
      - bezoek aan museum buiten Tilburg en stadswandeling met foto-opdracht 
        CKV 
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Doordat de klassen gemengd worden tijdens deze dag (behalve bij de voorstelling 
met klassikaal nagesprek) zullen leerlingen rekening moeten houden met de 
beginsituatie van de andere leerlingen.  
De evaluatie van de Cultuurdag volgt tijdens de eerste les CKV met een vragenlijst 
en klasgesprek. 
 
CKV: als ik kijk naar de componenten waarmee ik in dit onderzoek aan het werk ben 
gegaan zie ik duidelijk dat er veel winst te behalen is bij het vak CKV. Zoals ik eerder 
in dit onderzoek heb laten zien kunnen opdrachten betrekkelijk eenvoudig aangepast 
worden zodat ze meer cultureel divers worden, maar dit staat los van de 
burgerschapscompetenties waarmee ik in dit deel werk.  
 
Leerjaar 4 (Maatschappijleer, Geschiedenis en de Cultuurdag) 
 
Component Kennis, Attitude, Vaardigheid en Reflectie 
Zowel bij Maatschappijleer als bij Geschiedenis gaat het in schooljaar, buiten 
feitenkennis, om inzicht krijgen in denkpatronen en gedrag van andere mensen. Door 
de diversiteit in de modules Multiculturele samenleving en Media en criminaliteit 
komen alle componenten aan bod.  
Tegen het einde van het schooljaar hebben leerlingen geleerd om op basis van feiten 
en argumenten conclusies te trekken en deze conclusies op een respectvolle manier 
te communiceren naar anderen. Wat ze hier geleerd hebben kunnen ze in hun 
dagelijkse leven, zowel binnen als buiten het klaslokaal, verder gaan toepassen.  
In de module over het Midden-Oosten conflict wordt kort aandacht besteed aan het 
verleden, daarna gaat het over de hedendaagse situatie en de problemen die nu aan 
de orde zijn. Hier komt de standplaatsgebondenheid opnieuw ter sprake: normen en 
waarden hier in Nederland ten opzichte van de normen en waarden in het Midden 
Oosten.  
 
Component Vaardigheid en Reflectie 
Tijdens de Cultuurdag is het programma voor klas 4 niet ieder jaar hetzelfde. We 
hebben 2 jaar de Coach Heroes binnen kunnen halen: 3 of 4 semi-bekende 
Nederlanders die workshops komen geven, variërend van deelnemers van So You 
Think You Can Dance tot een stylist van bekende Nederlanders en de broer van 
Gers Pardoel. Deze mensen geven een workshop die aansluit bij hun talent. 
In de jaren daarvoor gingen de leerlingen van klas 4 naar een culturele instelling of 
museum en volgden een workshop (bijv. fotografie, dans of rap) met presentaties 
aan elkaar aan het einde van de dag.  
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Conclusies 

 

Door inzicht in onze leerlingenpopulatie wat betreft culturele achtergrond kunnen wij 
als school het aanbod cultuureducatie aanpassen en verbeteren door: 

- de opdrachten bij CKV aan te passen zodat ze meer cultureel divers worden. 
- goed te kijken naar welke workshops we boeken voor de Cultuurdag in 

leerjaar 1 en 2, hierdoor kunnen we de Cultuurdag meer cultureel divers 
maken. Een mogelijkheid hiervoor is ouders met een andere culturele 
achtergrond te vragen een workshop te komen geven. 

 
Bij de vakken M&M, Geschiedenis en Maatschappijleer komen veel verschillende  
onderwerpen aan bod, waarbij leerlingen uitgedaagd worden om na te denken over 
de verschillen en overeenkomsten tussen mensen en de normen en waarden die bij 
een land of tijdperiode horen. 
Daarnaast leren leerlingen om hun mening met feiten of argumenten te onderbouwen 
waardoor ze respectvol met elkaar leren omgaan, hierdoor zullen leerlingen beter 
kunnen deelnemen aan de multiculturele samenleving waarin wij leven. 
 
Door als school actief te blijven werken aan de Koers Nieuwe Jozefmavo kunnen wij 
alle leerlingen goed en passend onderwijs bieden met aandacht voor culturele 
diversiteit, waarbij persoonlijke ontwikkeling in een inspirerende ontmoetingsplaats 
centraal staat.  
 
Burgerschapscompetenties ‘omgaan met verschillen’:  
Bij de vakken die ik voor dit onderzoek heb gebruikt en de Cultuurdag blijkt dat de 
componenten Kennis, Attitude, Vaardigheid en Reflectie in ons onderwijs verweven 
zitten waardoor leerlingen beter voorbereid worden op de multiculturele samenleving 
waarin wij leven. 
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Vooruitblik 

 

De komende jaren kunnen wij op 2College Jozefmavo met een aantal onderwerpen 
aan het werk gaan: 
 

- De Cultuurdag meer cultureel divers maken. 
- De opdrachten CKV aanpassen en in de les toepassen. 
- Ons als school voorbereiden op meer leerlingen met een andere culturele 

achtergrond: deels doordat ons leerlingaantal de komende jaren kan gaan         
groeien door de nieuwbouw en deels door de toename van mensen met een 
andere culturele achtergrond in Tilburg door de vluchtelingenstroom. 

- De uitdaging ligt niet alleen bij de vakken die ik in dit onderzoek centraal heb 
gesteld maar bij alle vakken en buitenschoolse activiteiten. 
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Evaluatie 

 

Het was een hele uitdaging om het onderwerp voor mijn onderzoek geschikt te 
maken voor een onderzoek van een jaar. Ik begon veel te groot, op 
managementniveau, waardoor ik niet goed wist waar ik moest beginnen. 
Door gesprekken met mijn begeleiders en mede-onderzoekers is het onderwerp 
overzichtelijk geworden met een duidelijke onderzoeksvraag en bijbehorende 
deelvragen. 
In het begin wilde en hoopte ik dat ik een goede en uitgebreide literatuurstudie kon 
gaan doen maar uiteindelijk bleek door de richting die ik voor mijn onderzoek koos 
dat ik mijn informatie vooral uit vraaggesprekken met mijn collega’s moest halen. 
Wat heel erg interessant bleek te zijn omdat ik daardoor weer anders ben gaan kijken 
naar de vakken die zij geven, wat een enorme verrijking is. 
De keus om me te beperken tot de vakken M&M, Geschiedenis, Maatschappijleer, 
CKV en de Cultuurdag is voor mij een goede geweest omdat het anders een te groot 
onderzoek zo9u zijn geworden. 
 
Ik heb er veel van geleerd en vond het opnieuw een uitdaging om het verslag helder, 
begrijpelijk en concreet te schrijven.  
 
De allerlaatste uitdaging is om een artikel te schrijven wat beknopt is en waarin staat 
wat erin moet staan.  
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Bijlagen 

 

Bijlage 1: Koers nieuwe Jozefmavo.  

Koers Nieuwe Jozefmavo  

Werkvisie 2College Jozefmavo:  

2College Jozefmavo is een inspirerende ontmoetingsplaats en gemeenschap waar iedereen gekend 

en erkend wordt.  

Individuele groei staat centraal, waarbij leren gaat met vallen en opstaan.  

Iedereen is eigenaar van zijn persoonlijke ontwikkeling. 

Wij stimuleren leerlingen om zich over de hele breedte te ontwikkelen waardoor zij voorbereid zijn 

op de vervolgopleiding en de maatschappij. Dat doen wij door onderwijs aan te bieden dat recht 

doet aan: 

Individuele kwaliteiten, wat kan en wat moet, eigentijdse ontwikkelingen, leren leren, ouder- en 

leerlingparticipatie, zorg-, leer- en ontwikkelingsbehoeften. 

 

Wat zijn onze KERNWAARDEN? 

inspirerende 
ontmoetingsplaats 

Doel/oogmerk Haal het beste uit jezelf en anderen 

Werkwoord Inspireren 

Waarderende term Prikkelende uitdaging 

 

gemeenschap 
waar iedereen 
gekend en erkend 
wordt 

Doel/oogmerk Gezien worden 

Werkwoord Respecteren 

Waarderende term Leren van en met elkaar 

 

leren gaat met 
vallen en opstaan 

Doel/oogmerk Zelfvertrouwen ontwikkelen 

Werkwoord Stimuleren en reflecteren 

Waarderende term Werken aan jezelf is investeren in de toekomst 

 

eigenaar van zijn 
persoonlijke 
ontwikkeling 

Doel/oogmerk Zelfverantwoordelijkheid nemen 

Werkwoord Voelen en nemen 

Waarderende term Intrinsieke motivatie 

 

individuele 
kwaliteiten 

Doel/oogmerk Eigen talenten ontdekken, ontwikkelen en benutten 

Werkwoord Waarderen 

Waarderende term Worden wie je wilt zijn 

 

wat kan en wat 
moet 
 

Doel/oogmerk Kiezen 

Werkwoord Kiezen 

Waarderende term Kiezen wat bij je past 
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eigentijdse 
ontwikkelingen 
 

Doel/oogmerk Blijven veranderen om te verbeteren en aan te sluiten 
bij de maatschappij 

Werkwoord Beschouwen 

Waarderende term De maatschappij, dat ben jij 

 

leren leren Doel/oogmerk Identiteit ontdekken en verder ontwikkelen 

Werkwoord Delen en spiegelen 

Waarderende term (staat nog open) 

 

ouder- en leerling-
participatie, 
 

Doel/oogmerk Actieve betrokkenheid 

Werkwoord Samenwerken 

Waarderende term Samen verantwoordelijk  

 

zorgbehoeften Doel/oogmerk Welzijn 

Werkwoord Zorgen 

Waarderende term (staat nog open) 

 

leerbehoeften Doel/oogmerk Blijven ontwikkelen 

Werkwoord Uitdagen 

Waarderende term Uitgaan van mogelijkheden en kansen 

 

ontwikkelings-
behoeften 

Doel/oogmerk Op de Jozef wordt ruimte geboden aan de 
ontwikkelingsbehoefte van leerling en personeelslid 

Werkwoord Zien,  ruimte scheppen,  gunnen,  groeien,  bouwen 

Waarderende term Blijf je ontwikkelen 
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