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Wat maakt ons zo verschillend: 
Habitus

• Habitus (Bourdieu, 1990:53) : is een duurzame wijze van bekijken, 
denken en handelen; 

• waarop door iedere generatie verder kan worden gebouwd. 

• die wordt aangeleerd door het deel uitmaken van, het ervaren; het 
gewend raken aan de patronen van het normale dagelijkse leven

• Mensen ontwikkelen een habitus onbewust, als het volgen van een
voorbeeld-script. 

• De habitus beperkt mensen in hun doen en laten, en vorm geeft
aan hun ervaringen;

• Hoe langer mensen in een ‘veld’ zijn, hoe meer ze de habitus 
daarvan internaliseren [bijv. erin geboren]. 



Welke metafoor werkt voor u?

Sylvester Toekaja



Habitus in relatie tot cultuur
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Institutie onderwijs niet neutraal 

• Leerplicht in Suriname eerder ingesteld [1876] dan in 
Nederland [1900]. Waarom?

• 1863 afschaffing slavernij, 

• 1873 aflopen Staatstoezicht;

• Meerderheid Afrikanen, binnenstroom Aziaten; 

• Onderwijs als assimilatiemiddel

• Om culturele diversiteit te beheersen;
• En de kolonie als Nederlandse kolonie 

te behouden



Citaat 2e Koloniaal Onderwijs 
Congres 1919 Den Haag

De heer W. van Bellen, oud onderwijzer:

“Breng, door het onderwijs, door de taal, eenheid in de 
heterogene massa, die de bevolking uitmaakt van de 
kolonie Suriname. Laat ons ervoor zorgen dat Suriname 
eene Nederlandsche kolonie blijve, en laat ons, 
onderwijzers, het onderwijs in Suriname zodanig inrichten, 
dat al die menschen Nederlanders worden in denken 
voelen en spreken.”



Suriname: Inheemse en tribale volkeren



Wat is intercultureel onderwijs?
UNESCO

• BEGINSEL I. Het respecteren van de culturele identiteit van de 
leerling door het aanbieden van cultureel passend 
kwaliteitsonderwijs voor iedereen. 

• BEGINSEL II. Verschaffen van culturele kennis, houding en 
vaardigheden die nodig zijn voor een actieve en volledige 
participatie in de samenleving. 

• BEGINSEL III. Verschaffen van culturele kennis, houding en 
vaardigheden om een bijdrage te leveren aan eerbied, begrip en 
solidariteit tussen personen, bevolkingsgroepen en naties. 

Nodig voor een veilige leeromgeving waarin kinderen voelen 
dat zij uniek zijn en gewaardeerd worden: Basisprincipe van 

de pedagogiek



Wat vraagt intercultureel onderwijs in 
de praktijk 

• Open en flexibele curricula (leerinhoud) die daadwerkelijk rekening 
houden met het profiel van de leerlingen;

• Een fysieke inrichting van het klaslokaal (leeromgeving) die de 
diversiteit van de leerlingen weerspiegelt;

• Het bevorderen van het gebruik van zowel de moedertaal als de 
nationale taal op school en op het schoolplein, door leerkrachten, 
leerlingen en ouders;

• Bevorderen van participatie van familie en 
gemeenschap aan de schoolactiviteiten;

• Leerkrachten die intercultureel competent zijn



Benodigde competenties (1)
Cognitief

• Kennis van de concepten van intercultureel onderwijs. 

• Kennis van de culturen en talen waar een docent in de 
leeromgeving mee te maken krijgt. Leerkrachten dienen 
een minimum niveau van kennis te hebben over de 
culturen en talen van de leerlingen in hun klas.



Benodigde competenties (2)
Intercultureel

• Respect (waarderen van ‘de ander’)

• Zelfbewustzijn van eigen identiteit, taal en status; 
ervaringen met in- en uitsluiting

• Aanpassingsvermogen

• Culturele bescheidenheid (bewust zijn van eigen 
perceptie; en de talloze mogelijkheden om op een andere 
manier tegen de werkelijkheid aan te kijken



Benodigde competenties (3)

Pedagogisch

• Diversiteit beschouwen als een positieve, verrijkende en 
waardevolle bron van leren 

• Buiten je comfortzone

• Buiten het boekje; buiten de school; buiten je eigen 
kennis; buiten je status van allesweter; buiten je taal



Thuistaal inzetten

• Nederlands: Woordjes aanleren en 
goed uitspreken. 

• zes tekeningen van herkenbare 
objecten op het bord.

• leerlingen benoemen eerst in het 
Saramakaans.  Uitleg bij wat ze 
niet herkennen. 

• Daarna in het Nederlands. De 
leerkracht geeft de juiste woorden 
met de juiste uitspraak aan, en 
laat de kinderen het nazeggen. 

• Evaluatie: kinderen moeten juiste 
woord bij juiste plaatje opnoemen, 
of vice versa. 



Leeromgeving inzetten 

Redactie-sommen met 
onderwerpen uit de 

leeromgeving



Opdracht pedagogische competentie

• Hoe maak je intercultureel lesmateriaal?

• a) Hoe zou je de inhoud van je vak/lesonderwerp 
intercultureel kunnen maken?

• b) Hoe zou je de methode van overdracht 
intercultureel kunnen maken?

• Hoe zou je ouders/gemeenschap meer bij de les 
kunnen betrekken?

• Tip: voor homogene groepen is dit makkelijker dan 
heterogene groepen. Hoe heterogener de groep, hoe 
opener je lesaanbod moet zijn. 



Voorbeeld oefening: het 
onderwerp gender 

• Methodiek: ontdekken wat 
verschillende leerlingen/deelnemers 
geleerd hebben over genderrollen

• Interview elkaar in tweetallen. Eerst de 
1, dan de ander. Per persoon 5 minuten

• Voor jongens: Wat mocht je als jongen
wel wat je zus niet mocht? Wat moest
je als jongen wat je zus niet hoefde? 

• Voor meisjes:Wat mocht je als meisje
wel wat je broer wel mocht? Wat 
moest je als meisje wat je broer niet
hoefde?

• Enkele vrijwilligers delen plenair



Voorbeeld oefening: het onderwerp 
gender 

• Leerinhoud: is voor een ieder relevant maar waarschijnlijk per 
(sub)cultuur / generatie / land verschillend

• Methodiek: ontdekken wat verschillende leerlingen/deelnemers 
geleerd hebben over genderrollen

• Leerinhoud: verschillende aangeleerde rollen en gedragingen voor 
vrouwen en mannen; beperkt meisjes en jongens in hun 
mogelijkheden en talenten; houdt machtsongelijkheid in stand; wat 
aangeleerd is kan ook afgeleerd worden.
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