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Plan 

Voor	  de	  pauze:	  een	  project	  op	  de	  Pabo	  van	  de	  HR	  
	  
	  
Na	  de	  pauze:	  verdieping	  van	  een	  gebied	  uit	  de	  “BOKS”:	  sociale	  interacBe	  
en	  idenBteit	  



Verschillen 

Welke	  verschillen	  zijn	  relevant	  in	  het	  onderwijs?	  	  



Welke van deze verschillen leiden tot ongelijke kansen? 
	  
	  
	  
	  
	  



In de overgang van verschillen naar ongelijkheid spelen VEEL 
factoren een rol: op micro, meso en macroniveau. 

 
 
Op microniveau: de leerling: processen rondom de leerling zelf: sociaal 

psychologische factoren zoals identiteit, interactie met docenten 
 
Op mesoniveau: de school: het curriculum, schoolbeleid, relaties met 

ouders en in de wijk 
 
Op macroniveau: maatschappelijke opvattingen over verschillen en 

integratie 



De docent 

Uitgangspunt	  	  
	  
SchooleffecBviteitsonderzoek:	  de	  docent	  speelt	  een	  cruciale	  rol	  
	  
En	  dit	  is	  nog	  sterker	  het	  geval	  in	  scholen	  met	  relaBef	  veel	  kansarme	  of	  

kwetsbare	  kinderen.	  
	  
Kinderen	  die	  de	  instrucBetaal	  niet	  perfect	  beheersen	  
Kinderen	  met	  laagopgeleide	  ouders	  
Kinderen	  uit	  probleemgezinnen	  
etc	  

	  
	  
	  



Lesgeven in de grote stad 

	  
De	  Pabo	  van	  de	  HR	  stelde	  ons	  de	  volgende	  vraag:	  
	  
Vraag	  1	  :	  Welke	  (aanvullende)	  competenBes	  hebben	  docenten	  in	  grote	  

steden	  nodig?	  
	  
Vraag	  2:	  Besteden	  we	  voldoende	  aandacht	  aan	  die	  competenBes	  in	  ons	  

curriculum?	  
	  



Vraag	  1	  is	  beantwoord	  door	  een	  overzicht	  van	  de	  literatuur	  op	  dit	  terrein	  
te	  maken.	  	  

Resultaat	  voor	  de	  Pabo	  was	  een	  BOKS:	  Body	  of	  knowledge	  and	  skills	  op	  
het	  gebied	  van	  lesgeven	  in	  de	  grote	  stad	  

	  
	  
Vraag	  2	  is	  beantwoord	  door	  een	  curriculum	  scan.	  



De literatuur: Vijf expertise gebieden 

•  Taal	  
•  DidacBek	  
•  Sociale	  interacBe	  en	  idenBteit	  
•  Ouderbetrokkenheid	  
•  School	  in	  de	  wijk	  



Taal 

Voor	  veel	  kinderen	  is	  Nederlands	  de	  tweede	  taal.	  
	  
(Review	  Ed	  Elbers)	  
	  
Veel	  docenten	  geven	  onvoldoende	  steun.	  
	  
Voorbeeld:	  de	  ondersteuning	  is	  er	  wel	  in	  de	  taal	  klassen,	  maar	  niet	  in	  de	  

wiskunde	  klassen.	  
	  
In	  het	  MBO:	  Taalgericht	  vakonderwijs	  
	  
	  
	  
	  
	  



Didactiek 

•  Geneva	  Gay:	  vier	  principes	  

1.  Ideeën	  over	  diversiteit	  bepalen	  hoe	  iemand	  lesgeeX	  
2.  Docenten	  moeten	  iets	  weten	  over	  de	  achtergronden	  van	  hun	  

studenten	  
3.  Gebruik	  verschillende	  type	  instrucBestrategieën	  
4.  Vertrek	  vanuit	  bestaande	  kennis	  

“Students	  from	  all	  ethnic/racial,	  cultural,	  linguis6c	  and	  socio-‐economic	  backgrounds	  come	  to	  school	  with	  
already	  constructed	  	  knowledge	  including	  their	  home	  languages,	  and	  cultural	  values,	  acquired	  in	  
their	  home	  and	  community	  environments.	  Such	  knowledge	  serves	  as	  the	  framework	  for	  
construc6ng	  new	  understandings.”	  (Lee	  &	  Luykx,	  2006,	  p.150).	  

	  





Didactiek, deel 2 

The	  mulBdimensional	  classroom	  (Cohen	  and	  Lotan,	  2004)	  
	  
The	  concept	  of	  “status	  posiBons”	  in	  the	  classroom.	  



Sociale interactie en identiteit 

Stereotypen:	  the	  stereotype	  threat	  
	  
	  
Docent	  verwachBngen:	  het	  Pygmalion	  effect	  
	  
	  
Ethnisch	  culturele	  identeit	  
(theorie	  uit	  de	  sociologie:	  Berry’s	  acculturaBe	  model)	  



Ouderbetrokkenheid 

Een	  van	  de	  fundamenten	  van	  “urban	  school	  improvement”	  
	  
Zes	  componenten	  in	  het	  model	  van	  Epstein	  (2001):	  
1.  Een	  acBeve	  ouder	  zijn	  
2.  Communiceren	  met	  docenten	  en	  scholen	  
3.  AcBviteiten	  op	  school	  doen	  
4.  Kinderen	  helpen	  met	  leren	  
5.  ParBciperen	  in	  beslisprocessen	  (de	  MR	  etc)	  
6.  Samenwerken	  in	  de	  lokale	  gemeenschap	  
	  



De school in de wijk 

Wat	  gebeurt	  er	  in	  de	  wijk	  en	  hoe	  kunnen	  scholen	  en	  organisaBes	  in	  de	  
lokale	  gemeenschap	  samenwerken?	  

	  
	  
Voorbeelden:	  	  
Brede	  scholen	  
De	  Wijkschool	  
De	  Harlem	  Children’s	  Zone	  
	  
	  



De BOKS: excellente docenten in grote steden: 

Zijn	  competent	  in	  de	  volgende	  vijf	  experBse	  gebieden:	  
	  
1.  Taalontwikkeling	  in	  klassen	  met	  een	  grote	  taaldiversiteit	  
2.  DidacBek:	  varieer	  en	  differenBeer	  
3.  Sociale	  interacBe	  en	  idenBteit	  
4.  Ouderbetrokkenheid	  
5.  De	  school	  in	  de	  wijk	  



Deel 2: the curriculum scan 

Vraag:	  in	  welke	  mate	  besteedt	  het	  curriculum	  aandacht	  aan	  de	  BOKS?	  
	  
Het	  curriculum	  draait	  om	  vijf	  competenBes:	  elke	  bestaat	  uit	  een	  serie	  

subcompetenBes	  en	  een	  aantal	  gedragsindicatoren.	  
	  
Bijvoorbeeld	  	  
CompetenBe:	  de	  interpersoonlijke	  competenBe	  
SubcompetenBe:	  de	  docent	  beinvloedt	  de	  sociale	  interacBe,	  groepsprocessen	  en	  de	  

communicaBe	  in	  zijn/haar	  groep	  om	  een	  goede	  samenwerrking	  met	  de	  kinderen	  te	  
bewerkstelligen.	  

Gedragsindicator:	  de	  student	  bestudeert	  de	  persoonlijkheid,	  het	  karakter	  en	  de	  
geschiedenis	  van	  opvallende	  kinderen	  zodat	  hij/zij	  het	  gedrag	  beter	  kan	  interpreteren	  



Methode 

Tellen	  van	  gedragsindicatoren	  die	  geassocieerd	  zijn	  met	  de	  BOKS	  
“lesgeven	  in	  de	  grote	  stad”.	  

	  



Results 

BOKS	  thema’s	   Taal	   Didac3ek	   Sociale	  
interac3e	  

Ouders	   Wijk	  

Competences	  
	  
	  
Interpersoonlijk	  

	  
	  
	  
-‐	  

	  
	  
	  
13	  

	  
	  
	  
7	  

	  
	  
	  
-‐	  

	  
	  
	  
-‐	  

Pedagogisch	   -‐	   15	   5	   -‐	   -‐	  

Vakinhoud	  en	  
didacBek	  

3	   16	   -‐	   -‐	   -‐	  

OrganisaBe	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   1	  

Werken	  met	  de	  
omgeving	  

-‐	   -‐	   1	   10	   4	  

Totaal	   3	   44	   13	   10	   5	  



Advies: 

•  Meer	  aandacht	  voor	  taal	  ontwikkeling,	  in	  de	  taalvakken	  maar	  ook	  in	  
de	  andere	  vakken	  

•  Sociale	  interacBe,	  ouderbetrokkenheid	  en	  de	  school	  in	  de	  wijk	  
verdienen	  ook	  meer	  aandacht	  



Enkele opmerkingen over het Pabo project 

•  BOKS	  te	  algemeen/abstract	  
•  InnovaBe	  top	  down	  
•  Scan	  alleen	  “curriculum	  op	  papier”	  
•  De	  verkenning	  werd	  gezien	  als	  controle	  



Na de pauze 

Sociale interactie en identiteit 
 
•  Stereotype threat 

•  Theorie van Berry en etnische identiteit 



Stereotype threat 

Claude Steele Het is een sociaal-psychologische 
“bedreiging” die zich voordoet als een 
persoon zich in een situatie bevindt 
waarover een negatief stereotype bestaat. 
En de persoon past in de categorie van 
dat stereotype. De bedreiging resulteert 
erin dat de persoon zich gaat gedragen 
naar het stereotype. 

Voorbeeld 
African Americans en studiesucces 



Voorbeeld van een onderzoek 

	  
	  Spencer,	  Quin	  &	  Steele,	  1997	  
	  
Onderzoeksvraag:	  Beinvloedt	  het	  stereotype	  dat	  meisjes	  minder	  goed	  zijn	  

in	  wiskunde	  de	  prestaBes	  van	  meisjes	  die	  op	  een	  eerdere	  toets	  even	  
goed	  zijn	  als	  jongens?	  

	  
	  
	  



Twee condities vergeleken:  
•  De “sekseverschil” conditie waarbij vrouwen en mannen te horen 

kregen dat ze getest werden op een wiskunde test die 
sekseverschillen laat zien. 

•  De “geen sekseverschil” conditie, vrouwen en mannen kregen te 
horen dat ze getest werden op een wiskunde test die geen 
sekseverschillen laat zien. 

 
Hypothese: vrouwen scoren slechter dan mannen in de “sekseverschil” 

conditie, en in de “geen sekseverschil” conditie scoren vrouwen even 
goed als mannen. 

 
 
 
 
 



Resultaten 



Nog een voorbeeld van een onderzoek 

	  
	  
Steele	  &	  Aronson,	  1995	  
	  
Onderzoeksvraag:	  Beinvloedt	  het	  stereotype	  dat	  African	  Americans	  

minder	  goed	  scoren	  op	  cogniBeve	  testen	  met	  een	  minimale	  “primer”	  
de	  prestaBes	  van	  African	  Americans	  die	  even	  goed	  scoren	  als	  White	  
Americans	  op	  een	  eerdere	  toets?	  	  

	  



Twee condities vergeleken:  
•  De “race prime” conditie waarbij respondenten gevraagd wordt om hun 

etnische achtergrond in te vullen voordat ze aan de toets beginnen. 
•  De “no race prime” conditie, waarbij respondenten deze vraag niet krijgen. 
 
Hypothese: African Americans scoren minder goed in de “race prime” conditie 

en even goed in de “no race prime” conditie.  
 
 



Resultaat 



Stereotype threat 

•  hjp://www.youtube.com/watch?v=ASDzcvyatgw&feature=related	  



Accultura3e	  theorie	  van	  John	  W	  Berry	  

AcculturaBe	  omvat	  die	  fenomenen	  die	  ontstaan	  als	  groepen	  individuen	  
uit	  verschillende	  culturen	  met	  elkaar	  in	  contact	  komen	  waardoor	  
originele	  culturele	  patronen	  van	  een	  van	  de	  twee	  of	  van	  beide	  
groepen	  veranderen.	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  



AcculturaBestrategieën	  van	  migranten	  

Twee	  issues	  
	  
Issue	  1:	  hoe	  belangrijk	  is	  het	  om	  idenBteit	  en	  cultuurkenmerken	  te	  

behouden?	  
	  
Issue	  2:	  hoe	  belangrijk	  is	  het	  om	  relaBes	  met	  het	  ontvangende	  land	  te	  

hebben?	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



geen 
contact 

veel 
contact 

sterk behoud van 
etnische identiteit 

nauwelijks behoud van 
etnische identiteit 

integratie 

assimilatie marginalisatie 

separatie/ 

segregatie 



Opmerkingen 
 
 
*Er	  is	  een	  beperkte	  keuze	  voor	  migranten:	  amankelijk	  van	  hoe	  gastvrij	  het	  land	  

is	  waar	  je	  naar	  toe	  migreert.	  
	  
*Accultureren	  is	  een	  longitudinaal	  proces.	  
	  
*Er	  zijn	  diverse	  fenomenen	  die	  de	  uitkomst	  bepalen,	  vrijwillige	  versus	  

gedwongen	  migraBe,	  mobiliteit	  (kan	  je	  makkelijk	  weer	  terug),	  Bjdelijk	  
versus	  permanent,	  maar	  ook	  sociaal	  psychologische	  fenomenen:	  Stereotype	  
threat	  



Drie typen etnische identiteiten  
 
Vanuit theorie van Berry, Suarez-Orozco & Suarez-Orozco, 2001:  
 
•  “etnische vlucht”: afstand nemen van je achtergrond 

•  “afwijzend”: blijft vasthouden aan eigen etnische achtergrond 

•  “transcultureel”: combinatie van eigen achtergrond en ontvangende 
land 



Phalet en Andriessen 
 
Onderscheid publiek en privaat domein: 
 
Kinderen met de hoogste schoolprestaties, hoogste welbevinden 
 
Private domein: separatie 
Publieke domein: integratie 
 





	  
Gedrag	  dat	  binnen	  de	  eigen	  etnische	  groep	  (in	  veel	  onderzoek	  African	  

American)	  gezien	  wordt	  als	  gedrag	  behorende	  bij	  een	  andere	  
etnische	  groep	  (White	  Americans)	  en	  wordt	  afgewezen.	  

Acting white 



Citaat	  Obama	  uit	  2006	  
	  
	  
“Go	  into	  an	  inner-‐city	  neighbourhood,	  and	  folks	  will	  tell	  you	  that	  

government	  can’t	  teach	  kids	  to	  learn.	  They	  know	  that	  parents	  have	  to	  
parent,	  that	  children	  can’t	  achieve	  unless	  we	  raise	  their	  expectaBons	  
and	  turn	  off	  the	  television	  sets	  and	  eradicate	  the	  slander	  that	  says	  a	  
black	  youth	  with	  a	  book	  is	  acBng	  white”	  	  



Voorbeelden	  van	  AcBng	  White	  
	  
Netjes	  Engels	  praten	  
Je	  opgeven	  voor	  een	  ‘honours’	  	  groep	  
Oplejen,	  vragen	  stellen	  aan	  de	  docent	  
Je	  best	  doen	  



Verklaring	  
	  
Theorie	  van	  opposiBonele	  idenBteiten	  



Recent	  onderzoek	  naar	  AcBng	  White:	  Fryer	  (2006)	  
	  
VS:	  NaBonal	  longitudinal	  study	  of	  Adolescent	  Health	  Data	  
	  
Gemiddelde	  rapportcijfers	  (GPA)	  
Populariteitsindex:	  optelsom	  van	  de	  aantallen	  keren	  dat	  je	  klasgenoten	  

aangeven	  dat	  ze	  jouw	  vriend	  zijn.	  





Op	  zwarte	  scholen	  geen	  verband	  populariteit	  en	  cijfers.	  
	  
Op	  privé	  scholen	  ook	  niet.	  	  
	  
Op	  gemengde	  scholen	  is	  het	  verband	  sterker!	  	  



Verklaring:	  	  
Algemeen	  principe	  in	  groepsgedrag:	  Groepen	  zijn	  geneigd	  hun	  idenBteit	  

te	  beschermen,	  vooral	  als	  er	  een	  dreiging	  bestaat.	  	  
	  
Dreiging	  in	  dit	  geval	  is	  dat	  de	  meest	  succesvolle	  leden	  uit	  de	  groep	  

stappen.	  Dit	  geldt	  nog	  sterker	  in	  meer	  divers	  samengestelde	  scholen.	  	  



Dit	  betekent	  dat	  pas	  als	  de	  groep	  als	  geheel	  beter	  gaat	  presteren,	  
individuen	  uit	  die	  groep	  er	  niet	  op	  worden	  afgerekend.	  	  

	  



DUS, dit college ging over 
 
Complex aan factoren gerelateerd aan etnische identiteit (psychologische en 

sociologische) 
 
Acting white: proces waarbij verschil tussen etnische groepen wordt 

benadrukt en individuen worden gestimuleerd binnen de groep te blijven. 
Acculturatie theorie: hoeveel contact en behoud eigen cultuur, en wat is de 

houding van het ontvangende land 
 
 
En voor de pauze 
Stereotype threat: effecten van stereotypen (over etnische groepen en sekse) 

op eigen identiteit en prestaties 
 
 
 


