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Abstract 

 

Scientific research seems not to fit in well with educational practice and in practice it 

seems that little use is made of scientific knowledge. In short, there is a gap between 

theory and practice. Researchers and educational professionals, who collaborate in 

research and development projects, so-called cross-professional collaboration, could 

contribute to bridging the gap between scientific research and practice. This research 

reports on how a cross-professional collaboration around the theme of diversity 

contributes to their vision on diversity and on teaching in a divers context. Semi-

structured interviews were conducted with 13 participants and they completed two 

questionnaires. The participants were five researchers, three coordinators of the 

research and five educational professionals. The results show that several research 

projects in de cross-professional collaboration, the organized discussion activities, 

team meetings, looking at visual material and reading literature have led to new 

insights. A recommendation for the practice is therefore to continue these parts of the 

cross-professional collaboration. In the discussion, other recommendations, reflection 

on the research results and suggestions for follow-up research are made. 
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Inleiding  

  

Leerkrachten in grote steden, zoals Amsterdam, hebben steeds meer te maken met een 

diverse context. De leerkrachten moeten niet alleen rekening houden met individuele 

verschillen tussen leerlingen op het gebied van de cognitieve en sociale ontwikkeling, maar 

ook met de kenmerken van de sociale context waarin leerlingen opgroeien en de verschillen 

die daarin bestaan omtrent bijvoorbeeld de etniciteit, cultuur, sociaaleconomische status, 

gender, religie, thuissituatie en gezinssamenstelling (Crul, Schneider & Lelie, 2013; 

Severiens, 2014). Al deze verschillen maken contexten dynamisch en complex. De term 

‘superdiversiteit’ wordt gebruikt om de dynamiek en complexiteit van diverse contexten te 

duiden (Vertovec, 2007). Het superdiverse karakter van onderwijscontexten leidt tot vragen 

over hoe het onderwijs moet worden ingericht en hoe men moet omgaan met diversiteit 

(Naber & Bijvoets, 2011). Leerkrachten weten soms niet goed hoe ze in diverse contexten 

moeten handelen; ze ervaren handelingsverlegenheid. Veel leerkrachten voelen de behoefte 

zich verder te professionaliseren op het gebied van diversiteit en het handelen in een diverse 

context (Kleijwegt, 2016). 

Een probleem dat hierbij optreedt is dat er op het gebied van onderwijs sprake is van 

een kloof tussen wetenschappelijke theorie en praktijk (Gay, 1992, aangehaald in Banks, 

1993; Korthagen, 2001; McIntyre, 2005). Deze kloof ontstaat vanuit twee kanten: aan de ene 

kant wordt in de praktijk weinig gebruik gemaakt van wetenschappelijke kennis over 

lesgeven en leren en aan de andere kant sluiten inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en 

theorievorming niet altijd aan op de behoeften vanuit de praktijk (Baumfield & Butterworth, 

2007; Hemsley-Brown & Sharp, 2003). Volgens Gay (1992, aangehaald in Banks, 1993) is er 

een kloof tussen wetenschap en praktijk op het gebied van multicultureel onderwijs, omdat de 

ontwikkeling van wetenschappelijk onderzoek de ontwikkeling van de praktijk heeft 

overtroffen. McIntyre (2005) spreekt over een kloof tussen twee sterk contrasterende soorten 

kennis op het gebied van leren en lesgeven als het gaat om de kloof tussen wetenschap en 

praktijk. Volgens hem bevinden de wetenschappelijke kennis en praktijkkennis zich aan de 

tegenovergestelde uiteinden van een spectrum van soorten kennis over het onderwijs en zou 

deze kloof overbrugd moeten worden. Een manier om dit te overbruggen is volgens hem een 

dialoog aangaan tussen mensen uit de wetenschap (onderzoekers) en mensen uit de praktijk 

(onderwijsprofessionals). Het is hierbij van belang dat beide partijen inzien dat ze allebei 

nodig zijn om tot vruchtbare resultaten te komen en dat ze beide moeten bewegen om van de 

uiteindes weg te komen. Vervolgens zijn er procedures nodig die een dialoog tot stand 
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brengen. Hiermee kunnen de relaties tussen de wetenschappelijke kennis en praktijkkennis 

ontdekt worden en kan er nieuwe kennis ontwikkeld worden. Onderzoekers en 

onderwijsprofessionals zouden dus moeten samenwerken om tot een dialoog te komen en dit 

zou kunnen bijdragen aan het overbruggen van de kloof tussen wetenschap en praktijk. 

Ook uit ander onderzoek blijkt dat als onderzoekers en onderwijsprofessionals 

samenwerken in onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten dit kan bijdragen aan het dichten van 

de kloof tussen wetenschappelijk onderzoek op het gebied van onderwijs en de 

onderwijspraktijk (Broekkamp & Van Hout-Wolters, 2007; Gore & Gitlin, 2004). De 

samenwerking tussen onderzoekers en onderwijsprofessionals wordt ook wel een cross-

professionele samenwerking genoemd (Amabile et al., 2001, aangehaald in Schenke, Van 

Driel, Geijsel, Sligte & Volman, 2016). Binnen een cross-professionele samenwerking wordt 

praktijkgericht onderzoek uitgevoerd en men hoopt hiermee bruikbare kennis over en voor de 

onderwijspraktijk te kunnen verkrijgen. Bovendien kijkt men naar de mogelijkheden om deze 

kennis te verspreiden (McLaughlin & Black-Hawkins, 2007; Vanderlinde & Van Braak, 

2010). Schenke et al. (2016) onderscheiden vier verschillende typen van cross-professionele 

samenwerkingen. Ze geven aan dat het voor toekomstig onderzoek interessant zou zijn om te 

kijken hoe en welke onderdelen van een cross-professionele samenwerking bijdragen aan de 

resultaten van die cross-professionele samenwerking.  

 

Context van dit Onderzoek 

De cross-professionele samenwerking die in dit onderzoek centraal staat is de pilot 

Werkplaats Diversiteit, die vanaf september 2016 in Amsterdam van start is gegaan. De 

deelnemers zijn onderzoekers vanuit drie kennisinstituten (Hogeschool van Amsterdam, 

Universiteit van Amsterdam en het Kohnstamm Instituut), onderzoekscoördinatoren van drie 

Amsterdamse schoolbesturen (ASKO, STAIJ en Sirius) en coördinatoren van twaalf 

leerteams binnen scholen van deze besturen. Deze onderzoekers en onderwijsprofessionals 

komen een paar keer per jaar op één van de kennisinstituten samen om gezamenlijk 

praktijkgericht onderzoek te ontwikkelen en informatie uit te wisselen in zogeheten 

‘onderzoeksteam bijeenkomsten’. Naast deze bijeenkomsten vinden er andere bijeenkomsten 

plaats, waaronder ‘leerteam bijeenkomsten’ op de scholen. Een leerteam bestaat uit een 

coördinator, een aantal collega’s van dezelfde school of van andere scholen van het 

schoolbestuur en een onderzoeker. Het idee is dat binnen deze leerteams, op basis van de 

ontwikkelingen in de school, gezamenlijk vragen geformuleerd worden rondom het thema 

‘diversiteit’, die vervolgens gezamenlijk onderzocht worden. De onderwerpen van de 
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leerteams lopen uiteen, van ouderbetrokkenheid in een diverse context tot het rekening 

houden met verschillen tussen leerlingen binnen onderzoekend en ontwerpend leren.  

De Werkplaats Diversiteit valt onder een school- en onderzoeksgerichte cross-

professionele samenwerking, omdat de interesses en taken van de onderwijsprofessionals en 

onderzoekers zijn verweven. De onderwijsprofessionals zijn betrokken bij de 

onderzoeksactiviteiten en de onderzoekers vervullen de rol van sparrende partners voor de 

onderwijsprofessionals (Schenke et al. 2016). In de rest van dit onderzoek zal de Werkplaats 

Diversiteit aangeduid worden als de cross-professionele samenwerking.  

De cross-professionele samenwerking heeft drie centrale doelen, waarvan twee 

relevant zijn voor dit onderzoek. Het eerste doel is om de samenwerking tussen de drie 

schoolbesturen en drie kennisinstellingen uit te bouwen en voort te zetten. Daarbij is het 

streven om een effectieve structuur en methoden voor duurzame samenwerking in onderzoek 

en schoolontwikkeling te bereiken. Dit heeft als doel om bij te dragen aan enerzijds de 

verbetering van de onderwijskwaliteit en anderzijds het dichten van de kloof tussen 

wetenschappelijk onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk. Dit sluit aan bij wat 

Vanderlinde en Van Braak (2010) concluderen, namelijk dat er meer samenwerking tussen 

onderzoekers en onderwijsprofessionals nodig is om de kloof tussen wetenschappelijk 

onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk te dichten. Een kenmerk van een succesvolle 

samenwerking is dat de deelnemers gedeeld professioneel jargon gebruiken (Davoli & Fine, 

2004). Bij een cross-professionele samenwerking kan er sprake zijn van verschillende 

vaktermen, doordat de deelnemers uit verschillende vakgebieden komen. Dit zou kunnen 

leiden tot miscommunicatie. Vandaar dat het van belang is dat er gemeenschappelijk jargon 

wordt gebruikt. Om een gemeenschappelijk jargon te ontwikkelen, heeft de cross-

professionele samenwerking als doel voor het eerste jaar om te streven naar een gedeeld 

begrippenkader.  

In andere onderzoeken worden gedeelde begrippenkaders gevormd. Zo bieden 

Cushner (1992) een begrippenkader aan op het gebied van culturele verschillen en hun 

invloed op de interactie tussen mensen. Zeidler, Sadler, Sommons en Howes (2005) zien ook 

het belang van een begrippenkader in en bieden een begrippenkader aan op het gebied van 

redeneren over sociaal wetenschappelijk onderzoek. McDonald, Kazami en Kavanagh (2013) 

ontwikkelden een begrippenkader waarin de voorbereiding van de leerkrachten rond de 

kernpraktijken concreet worden gemaakt. Zij denken dat dit begrippenkader de basis kan 

vormen voor grotere onderzoeken. Als de cross-professionele samenwerking een gedeeld 
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begrippenkader heeft, kan dit ook als basis dienen voor de onderzoeken die door de leerteams 

uitgevoerd worden en eventueel voor grotere onderzoeken rondom diversiteit.  

Het gedeelde begrippenkader komt onder andere tot stand door de visies van de 

betrokken actoren op diversiteit en het lesgeven in een diverse context. Tegelijkertijd kan het 

begrippenkader en de cross-professionele samenwerking in het algemeen bijdragen aan het 

verder ontwikkelen van deze visies. Vandaar dat visievorming rondom diversiteit en het 

lesgeven in een diverse context van belang is bij de cross-professionele samenwerking. In dit 

onderzoek wordt gekeken wat de visie op diversiteit en het lesgeven in een diverse context 

van de deelnemers is en in hoeverre de cross-professionele samenwerking hierbij van invloed 

is.  

Het tweede centrale doel van de cross-professionele samenwerking dat relevant is 

voor dit onderzoek, is onderwijspraktijkrelevante kennis ontwikkelen rondom diversiteit door 

middel van gezamenlijk onderzoek. Deze kennis komt voort uit vraagstukken die alle actoren 

van de cross-professionele samenwerking bindt. Deze kennis zal mogelijk leiden tot 

leerkrachten die zich bekwamer voelen om te handelen in een diverse context en daardoor 

minder handelingsverlegenheid ervaren. Leerkrachten kunnen namelijk 

handelingsverlegenheid ervaren en daardoor gevoelige thema’s rondom diversiteit niet ter 

sprake durven brengen (Kleijwegt, 2016). Andere uitdagingen rondom het lesgeven in een 

diverse context zijn bijvoorbeeld differentiëren (Severiens, 2014) en hoe leerkrachten kunnen 

omgaan met de verschillende verwachtingen rondom ouderbetrokkenheid (Lawson, 2003). 

Gezamenlijk onderzoek leidt mogelijk ook tot wetenschappelijke onderzoekers die meer 

inzicht hebben in wat er in de onderwijspraktijk speelt en hierdoor met wetenschappelijk 

onderzoek beter kunnen aansluiten bij de praktijk. Doordat deze praktijkrelevante kennis 

wordt ontwikkeld door middel van gezamenlijk onderzoek, zal dit mogelijk leiden tot 

wetenschappelijk onderzoek dat beter aansluit op de behoeften van de praktijk, wat de kloof 

tussen wetenschappelijke onderwijstheorie en de onderwijspraktijk zou moeten overbruggen.  

Samenvattend streeft de cross-professionele samenwerking onder andere na om de 

kloof tussen wetenschappelijk onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk te overbruggen, 

praktijkrelevante kennis te ontwikkelen, een succesvolle samenwerking tot stand te brengen 

en in het eerste jaar een gedeeld begrippenkader te vormen. De visies van de betrokken 

actoren op diversiteit en het lesgeven in een diverse context spelen een rol bij het vormen van 

dit begrippenkader en andersom kan de cross-professionele samenwerking een rol spelen bij 

het verder ontwikkelen van deze visies. Verschillende onderdelen van de cross-professionele 

samenwerking kunnen een bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van de visies en het is 
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interessant om te kijken in hoeverre welke onderdelen van de cross-professionele 

samenwerking hierbij een rol spelen (Schenke et al., 2016). Vandaar dat de volgende 

hoofdvraag centraal staat in dit onderzoek: In hoeverre en hoe beïnvloedt de cross-

professionele samenwerking tussen onderzoekers en onderwijsprofessionals uit het 

basisonderwijs op het gebied van diversiteit hun visie op diversiteit en op het lesgeven in een 

diverse context?’ 
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Theoretisch Kader 

 

Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag is er eerst gekeken wat bekend is 

vanuit de literatuur over wat mogelijk een rol speelt binnen een cross-professionele 

samenwerking als het gaat om verandering, diversiteit in het onderwijs en het lesgeven in een 

diverse context. Boundary objecten en boundary activiteiten zijn onderdelen van de cross-

professionele samenwerking die kunnen bijdragen aan verandering. Vandaar dat eerst 

besproken wordt wat boundary objecten en boundary activiteiten zijn. Vervolgens worden er 

drie benaderingen besproken die verschillende invalshoeken hebben op diversiteit: 

verschillende brillen, multiculturele educatie paradigma’s van Banks (2009) en het kritische 

en liberale multiculturalisme perspectief. Bovendien wordt er bekeken waar deze 

verschillende benaderingen elkaar overlappen. Er is gekozen voor deze drie benaderingen, 

omdat elke benadering een ander perspectief op diversiteit heeft. Daar komt bij dat de 

multidimensionale bril/multidimensionaal perspectief, dat een onderdeel van de verschillende 

brillen is, een veel gebruikt concept is (Bolhuis, 2003; Crul, Uslu & Lelie, 2016; Marsh & 

Craven, 2006). Bovendien is Banks een veel gebruikt theoreticus op het gebied van diversiteit 

(Banks, 1993, 2009; Banks & Banks, 2004; Fullinwider, 2001). Het kritische en liberale 

multiculturele perspectief vormen een mooie aanvulling op de verschillende brillen en de 

multiculturele educatie paradigma’s, omdat dit ingaat op hoe er om wordt gegaan met 

ongelijkheden en machtsverschillen die door diversiteit ontstaan (May & Sleeter, 2010, 

Nylund, 2006). Daarmee poogt dit theoretisch kader een meerzijdige blik weer te geven op 

hoe tegen diversiteit aangekeken kan worden. Ten slotte worden relevante expertisegebieden 

besproken die het meest van belang werden geacht voor leerkrachten in een diverse context. 

Hierbij wordt vooral gefocust op wat van belang is bij het lesgeven in een diverse context. 

  

Boundary Objecten en Boundary Activiteiten 

Wat mogelijk een rol speelt binnen een cross-professionele samenwerking als het gaat 

om verandering zijn de boundary objecten en boundary activiteiten. Bij een cross-

professionele samenwerking werken mensen uit verschillende werelden, ook wel 

activiteitssystemen, samen. Een doel van de cross-professionele samenwerking die in dit 

onderzoek centraal staat is, zoals eerder genoemd, de kloof tussen de twee werelden: de 

onderwijswetenschap en de onderwijspraktijk te overbruggen. Om dit te kunnen bereiken is 

het van belang dat de deelnemers van de cross-professionele samenwerking kunnen schakelen 

tussen verschillende activiteitssystemen: de wetenschap (wetenschappelijk 
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onderwijsonderzoek) en de onderwijspraktijk (de school). Zo kan er een goede samenwerking 

ontstaan, uitwisseling plaatsvinden en geleerd worden. Dit proces waarbij de deelnemers 

wisselen tussen verschillende activiteitssystemen wordt ook wel ‘boundary crossing’ 

genoemd (Engeström, 2001). De deelnemers van de crossprofessionele samenwerking worden 

ook wel ‘boundary crossers’ genoemd, omdat zij een rol spelen in de interactie tussen de 

activiteitssystemen.  

‘Boundary crossing’ kan mogelijk gemaakt worden door boundary objecten en 

boundary activiteiten. Bij een boundary object wordt er eigenaarschap ervaren vanuit alle 

boundary crossers, heeft het betekenis in elk van de betrokken activiteitssystemen en brengt 

het een dialoog te weeg tussen de boundary crossers (Akkerman & Bakker, 2011; Snoek, 

Bekebrede, Hanna, Creton & Edzes, 2017). Boundary objecten kunnen concrete objecten zijn 

zoals een handeling of een beoordelingsformulier, maar het kan bijvoorbeeld ook een 

onderzoek zijn (Snoek et al., 2017). Boundary activiteiten zijn activiteiten die boundary 

crossing mogelijk maken, zoals bijeenkomsten of het kijken naar beeldmateriaal.  

In dit onderzoek wordt er gekeken welke boundary objecten en boundary activiteiten 

in perceptie van de deelnemers hebben bijgedragen aan de veranderingen van de visies van de 

deelnemers op het gebied van diversiteit en op het lesgeven in een diverse context (mits er 

veranderingen in de visies hebben plaatsgevonden). Dit zal inzicht verschaffen in hoe de 

cross-professionele samenwerking de visies beïnvloedt. Daarvoor zou er eerst gekeken 

moeten worden in hoeverre de cross-professionele samenwerking de visies beïnvloedt. Om 

meer achtergrond kennis te verkrijgen in hoe men tegen diversiteit kan aankijken, worden 

hieronder drie verschillende invalshoeken op diversiteit besproken. 

 

Visies op Diversiteit en Verschillende ‘Brillen’ 

In verschillende onderzoeken wordt het begrip ‘diversiteit’ op andere manieren 

uitgewerkt. Denessen, Driessen en Bakker (2010) definiëren diversiteit bijvoorbeeld als in 

hoeverre leerlingen verschillen binnen een school of klas op het gebied van één of meer 

individuele karakteristieken (zoals leeftijd, sekse, vermogen) of op het gebied van 

achtergrondkenmerken van familie (zoals sociaaleconomische status en etnische, culturele, 

taalkundige of religieuze achtergrond). New en Merry (2014) daarentegen stellen dat 

diversiteit in een educatieve context refereert naar een gemengde schoolomgeving op het 

gebied van etniciteit, vermogen en sociale klasse. Vertovec (2007) pleit voor een bredere kijk 

op diversiteit. Volgens hem zijn niet alleen de etnische kenmerken van belang als men spreekt 

over diversiteit, maar ook andere persoons- en groepskenmerken. Om de combinatie van deze 
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verschillen aan te duiden, gebruikt hij de term ‘superdiversiteit’. Superdiversiteit verwijst dus 

naar een combinatie van verschillen op verschillende aspecten, zoals leeftijd, sekse, 

vermogen, etniciteit, gender, religie, taal, cultuur, sociale klasse, sociaal-emotionele 

ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en thuissituatie (Crul, Uslu & Lelie, 2016; Vertovec, 

2007). 

Echter, het is niet vanzelfsprekend dat iedereen deze brede visie op diversiteit 

hanteert. Mensen kunnen als het ware door verschillende ‘brillen’ kijken. Zo noemen Crul, 

Uslu en Lelie (2016) de ‘etnische bril’. Mensen die vooral door een etnische bril kijken, 

hebben het bijvoorbeeld over ‘allochtone’ kinderen of een ‘zwarte’ school. Hierbij kijkt men 

niet naar de specifieke combinatie van kenmerken van de kinderen en hun ouders. Crul, Uslu 

en Lelie pleiten daarom voor het afzetten van de etnische bril en het opzetten van de 

multidimensionale of superdiverse bril. Als mensen door een multidimensionale bril kijken, 

nemen ze zowel individuele leerlingkenmerken als achtergrondkenmerken in samenhang met 

elkaar mee. 

Een andere kijk waarbij, net als bij de etnische bril, niet naar meerdere verschillen 

wordt gekeken is de ‘cognitieve bril’. Een leerkracht met een cognitieve bril zal alleen 

differentiëren op basis van de cognitieve vaardigheden van de leerlingen. Hierbij zal de 

leerkracht naar de voorkennis van de leerlingen kijken en alleen op basis van die voorkennis 

differentiëren (Tomlinson, 1999).  

Volgens Severiens (2014) is het van belang dat bij het differentiëren in superdiverse 

klassen niet alleen wordt gekeken naar de voorkennis van de leerlingen, maar dat er ook 

ingegaan wordt op processen van ongelijkheid en machtsverschillen, omdat er sprake is van 

verschillen in prestaties en er mogelijk ook sprake is van ongelijkheid. Dit houdt in dat een 

leerkracht in een superdiverse klas rekening moet houden met het sociale systeem waarin het 

kind zich bevindt (Cohen & Lotan, 2004, aangehaald in Severiens, 2014). Het uitgangspunt 

van Severiens voor gedifferentieerde instructie zijn de superdiverse achtergronden van de 

leerlingen. Deze achtergronden hebben invloed op het sociale systeem en op de individuele 

factoren (voorkennis, interesse en leerprofiel), wat de vertrekpunten zijn voor differentiatie. 

Aangezien Severiens uitgaat van een brede kijk op diversiteit, kan gesteld worden dat ze 

uitgaat van een multidimensionale bril.  

Kortom, er kan geconcludeerd worden dat mensen door verschillende soorten brillen 

naar leerlingen/anderen kunnen kijken. Mensen kunnen door een eendimensionale bril kijken, 

waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen mensen op basis van één verschil. Voorbeelden 

hiervan zijn de etnische bril (Crul, Uslu & Lelie, 2016) en de cognitieve bril (Tomlinson, 
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1999). Daarnaast kunnen mensen door een multidimensionale bril kijken waarbij men kijkt 

naar meerdere verschillen: individuele (leerling)kenmerken, achtergrondkenmerken en sociale 

systemen (Severiens, 2014). Crul, Uslu en Leli (2016) pleiten voor het opzetten van een 

multidimensionale bril. Het door een eendimensionale of multidimensionale bril kijken is een 

benadering van hoe mensen tegen verschillen op het gebied van diversiteit aankijken. 

 

Multiculturele Educatie Paradigma’s 

 Een andere manier waarop onderscheid gemaakt kan worden tussen hoe mensen tegen 

verschillen op het gebied van diversiteit aankijken zijn de acht multiculturele educatie 

paradigma’s van Banks (2009). Deze paradigma’s zijn reacties op de protesten vanuit 

bepaalde etnische groepen, die ontstaan zijn door uitsluiting en ongelijkheid op verschillende 

aspecten van diversiteit: op sociaal, economisch en/of politiek gebied in de samenleving. Als 

er sprake is van een bepaald paradigma kijkt men op een bepaalde manier naar diversiteit en 

gaat men op een bepaalde manier hiermee om.  

Bij vier van de acht paradigma’s (‘ethnic additive’, ‘self-concept development’, 

‘cultural deprivation’ en ‘language paradigm’) wordt uitgegaan van de ongelijkheid tussen 

verschillende groepen en het doel is dat deze ongelijkheid weggenomen wordt. Bij ‘ethnic 

additive’ (‘etnische toevoeging’) gaat men ervan uit dat de ongelijkheden kunnen worden 

weggenomen door simpelweg les te geven over etnische helden en door verschillende 

etnische feestdagen te vieren. Bij ‘self-concept development’ (‘zelfconcept ontwikkeling’) is 

het uitgangspunt dat bepaalde etnische groepen worden gediscrimineerd en daardoor hebben 

zij een negatief zelfconcept en groepsbeeld. Men streeft naar het verhogen van de 

zelfconcepten en groepstrots door speciaal aandacht te besteden aan hoe etnische 

minderheden hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het land. Bij ‘cultural deprivation’ 

(‘culturele ontbering’) is het uitgangspunt dat leerlingen die uit gezinnen komen met lage 

inkomsten slecht presteren door familie desorganisatie, armoede, intellectuele en culturele 

tekorten. Het doel is om hun cognitieve en intellectuele tekorten te compenseren door 

culturele en andere ervaringen aan te bieden. Bij de ‘language paradigm’ (‘taal paradigma’) 

wordt van verschillen tussen taal of dialect uitgegaan. Het idee hierbij is dat immigranten 

tegen leerproblemen aanlopen, omdat er verschillen zijn tussen hun moedertaal en de taal die 

gebruikt wordt op school. Als dit probleem wordt opgelost, zullen immigranten ook 

academisch succes behalen. 

Bij de overige vier paradigma’s worden andere uitgangspunten gebruikt. Het 

paradigma ‘cultural difference’ (‘cultureel verschil’) gaat er van uit dat verschillen tussen 
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groepen positief zijn. Dit paradigma gaat er van uit dat etnische groepen sterke, rijke en 

diverse culturen hebben. Echter, de school sluit niet aan bij deze culturen en zouden dit wel 

moeten doen. Bij het paradigma ‘cultural ecology’ (‘culturele ecologie’) wordt onderscheid 

tussen vrijwillige en niet-vrijwillige immigranten gemaakt. Men denkt hierbij dat de groep 

niet-vrijwillige immigranten een negatieve houding hebben tegenover de heersende cultuur. 

Het doel is om deze negatieve houding te veranderen. Als diversiteit in het onderwijs 

benaderd wordt vanuit het paradigma ‘protective desidentification’ (‘beschermende 

desidentificatie’) dan wordt er van uitgegaan dat wanneer individuen voelen aan een 

groepsstereotype te moeten voldoen of aan de hand daarvan te worden veroordeeld, het 

bedreigend wordt voor hun gevoel van eigenwaarde. Vandaar dat het doel is om de 

stereotypen te verkleinen. Bij het paradigma ‘structural’ (‘structureel’) wordt er van uitgegaan 

dat scholen beperkt zijn in de rol die zij kunnen spelen om racisme en discriminatie weg te 

werken en gelijkheid voor kinderen uit lage inkomensgroepen en etnisch culturele 

minderheidsgroepen te bevorderen. Hiervoor zijn politieke en culturele veranderingen nodig. 

Scholen hebben hier het doel om leerlingen de structurele factoren van de politieke economie 

leren te begrijpen en om hun inzet te ontwikkelen om radicale sociale en economische 

verandering te weeg te brengen. 

Bovenstaande acht multiculturele educatie paradigma’s geven een beeld van welke 

uitgangspunten men kan hebben als het gaat om diversiteit in het onderwijs. Banks (2009) 

stelt dat deze paradigma’s slechts één bepaalde factor als verklaring gebruiken waarom er 

verschillen zijn op schoolprestaties tussen leerlingen van diverse etnische en sociale 

achtergronden. Echter, uit onderzoek blijkt dat ongelijkheid in het onderwijs te complex is om 

op te lossen op basis van een verandering van één bepaalde factor (Banks & Banks, 2004; De 

Haan & Elbers, 2004). Vandaar dat Banks pleit voor een holistisch paradigma die de school 

als een onderling verbonden geheel ziet: het ‘multi-factor’ paradigma. Dit paradigma vertrekt 

vanuit het idee dat de school moet helpen om leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen te 

laten ontwikkelen om effectief te kunnen functioneren binnen de cultuur van hun 

gemeenschap, in de nationale cultuur en met en tussen andere etnische culturen.  

De negen multiculturele educatie paradigma’s van Banks (2009) vallen samen met de 

multidimensionale bril of de verschillende enkele brillen (Crul, Uslu & Leli, 2016; Severiens, 

2014). Zo valt de multidimensionale bril samen met het ‘multi-factor’ paradigma, omdat het 

‘multi-factor’ paradigma er van uit gaat dat niet een enkele dimensie (zoals etniciteit of 

sociale afkomst) een verklaring is voor verschillen op schoolprestaties tussen leerlingen, maar 

dat men het als geheel moet zien. Zo wordt ook bij de multidimensionale bril niet uitgegaan 
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van slechts één dimensie, maar een combinatie van individuele kenmerken van leerlingen en 

achtergrondkenmerken. De eendimensionale etnische bril valt samen met de ‘ethnic additive’, 

‘self-concept development’, ‘cultural difference’ en/of ‘structural’ paradigma’s, omdat bij 

deze paradigma’s er van uit wordt gegaan dat verschillen tussen mensen ontstaan op basis van 

etniciteit. De overige vier paradigma’s van Banks (‘cultural deprivation’, ‘language’, ‘cultural 

ecology’ en ‘protective disidentifiaction’) gaan ook uit van één bepaalde factor. Hier zijn 

andere eendimensionale brillen op te passen. Zo past bij het ‘language’ paradigma een 

eendimensionale bril waarbij men alleen kijkt naar het taalniveau van de leerlingen en op 

basis daarvan verschillen tussen leerlingen verklaart.  

 

Het Liberale Multiculturalisme Perspectief en het Kritische Multiculturalisme Perspectief 

 May en Sleeter (2010) beschrijven een benadering die gaat over hoe men aankijkt 

tegen multicultureel onderwijs en hoe dit wordt vormgegeven. Toen er naar manieren werd 

gezocht hoe men om zou kunnen gaan met veel culturele verschillen, kwam het multiculturele 

onderwijs op. May en Sleeter onderscheiden twee perspectieven: het liberale 

multiculturalisme perspectief en het kritische multiculturalisme perspectief. 

 Het liberale multiculturalisme perspectief gaat uit van een formele benadering van 

gelijke kansen. De focus ligt op het beter met elkaar kunnen omgaan. Dit wordt getracht te 

bereiken via erkenning en respect voor etnische, culturele en/of talige verschillen en 

diversiteit. Als mensen met verschillende culturele achtergronden niet goed met elkaar om 

kunnen gaan, wordt dit als misverstand gezien tussen verschillende culturen en niet als een 

gevolg van onrechtvaardige machtsrelaties. Cultuur wordt gezien als een onveranderlijk 

kenmerk van individuen waarover theorieën bestaan die men tot zich kan nemen als zijnde 

vaststaande kennis. Vandaar dat bij het onderwijs volgens het liberale multiculturalisme 

perspectief lesgegeven wordt over de zichtbare culturele verschillen. Als gevolg van het 

gebruik maken van de bevestigde discoursen over ‘cultuur’ en culturele erkenning, krijgen 

zaken als uitsluiting, discriminatie, ongelijke machtsrelaties en racisme geen aandacht. Dit is 

volgens May en Sleeter (2010) het zwakke van het liberale multiculturalisme perspectief. 

 Waar het liberale multiculturalisme perspectief niet ingaat op ongelijke machtsrelaties 

en racisme, ligt de focus bij het kritische multiculturalisme perspectief hier wel op. Dit 

perspectief gaat uit van een holistische benadering van gelijke kansen. Structurele analyses 

van ongelijke machtsrelaties, het analyseren van de rol van ongelijkheden inclusief (maar niet 

noodzakelijk beperkt tot) racisme staan centraal bij het kritische perspectief. Echter, er is 

weinig aandacht besteed aan hoe dit perspectief kan worden toegepast in de onderwijspraktijk 
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(May & Sleeter, 2010). Dit is een reden waarom mensen meer moeite hebben met het 

kritische multiculturalisme dan met het liberale multiculturalisme. Een andere reden is dat 

sommige scholen vinden dat het kritische multiculturalisme perspectief een ontwrichtend 

effect kan hebben en dat ze daarom dit perspectief mijden. Bovendien is volgens Barry (2000) 

het liberale multiculturalisme perspectief meer een mainstream ideologie dan het kritische 

multiculturalisme perspectief. Aangezien mensen meer moeite hebben met het kritische 

multiculturalisme perspectief dan met het liberale multiculturalisme perspectief (May & 

Sleeter, 2010), zou dit ook naar voren kunnen komen in dit onderzoek door opmerkingen van 

de deelnemers die eerder kenmerken vertonen van het liberale multiculturalisme perspectief 

dan van het kritische multiculturalisme perspectief.  

 Het liberale multiculturalisme perspectief komt overeen met de eerste zeven 

paradigma’s van Banks (2009), omdat er bij deze paradigma’s geen aandacht wordt 

geschonken aan de ongelijke machtsrelaties en racisme, maar er wordt gefocust op 

oplossingen die er voor zorgen dat mensen beter met elkaar om kunnen gaan. Bovendien 

kunnen hier verschillende enkele brillen aan gekoppeld worden, zoals hiervoor is besproken. 

Het kritische multiculturalisme perspectief komt naar voren in het structurele paradigma van 

Banks, omdat dit paradigma ingaat op ongelijke machtsrelaties en racisme. Hierbij staat 

centraal dat men leert om structurele factoren van de politieke economie te begrijpen en om 

inzet te ontwikkelen om radicale, sociale en economische veranderingen te weeg te brengen. 

Iemand met een multidimensionale bril kan vanuit het liberale multidimensionale perspectief 

kijken of vanuit het kritische multiculturalisme perspectief, omdat er niet wordt genoemd of 

iemand met en multidimensionale bril ook rekening houdt met waarom verschillende 

(machts)relaties op een bepaalde manier zijn.  

 

Het Begrip ‘Diversiteit’ in de Praktijk 

In dit onderzoek wordt gekeken of en hoe de drie besproken benaderingen 

(verschillende brillen; paradigma’s van Banks; liberale en kritische multiculturalisme 

perspectieven) terugkomen in de visies op diversiteit die de onderzoekers en 

onderwijsprofessionals formuleren. Onderzoeken die gaan over hoe onderwijsprofessionals 

aankijken tegen diversiteit, gaan voornamelijk over leerkrachten in opleiding (Causey, 

Thomas & Armento, 2000; Gay, 2010). Zo constateert Gay (2010) dat leerkrachten in 

opleiding niet diep genoeg nadenken over hun houding en overtuigingen over etnische, 

culturele en raciale diversiteit. Sommigen weigeren zelfs met opzet om hierover na te denken. 

Volgens haar zouden leerkrachten zich moeten beseffen dat culturele diversiteit niet kan 
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worden opgelost voordat ze zelf geconfronteerd hiermee worden en hun eigen 

karakteristieken begrijpen.  

Zoals eerder genoemd, kunnen leerkrachten handelingsverlegenheid ervaren rondom 

diversiteit en daardoor gevoelige thema’s rondom diversiteit niet ter sprake durven brengen 

(Kleijwegt, 2016). Leerkrachten kunnen diversiteit dus zien als een lastig onderwerp en dit 

zou ook terug kunnen komen in de visies op diversiteit van de deelnemers van dit onderzoek. 

Naast dat er wordt gekeken naar de visies op diversiteit en de eventuele veranderingen hierin 

door de cross-professionele samenwerking, wordt er ook gekeken naar wat de visies van de 

deelnemers zijn op het lesgeven in een diverse context. 

 

Lesgeven in een Diverse Context 

 Uit een literatuurstudie van Severiens, Wolff en Van Herpen (2014) komen vijf 

relevante expertisegebieden naar voren die het meest van belang werden geacht voor 

leerkrachten in een diverse context: ‘language development’ (taalontwikkeling), ‘didactics’ 

(didactiek), ‘parent involvement’ (relatie met ouders), ‘social interaction and identity’ (sociale 

interacties en identiteit) en ‘schools and community’ (de school in de wijk). In het kader van 

lesgeven in een diverse context, zijn voornamelijk (onderdelen van) de eerste drie 

expertisegebieden van belang. De andere twee expertisegebieden (‘social interaction and 

identity’ en ‘schools and community’) gaan niet specifiek in op het lesgeven. Hieronder staan 

(onderdelen van) de drie expertisegebieden beschreven die van belang zijn voor het lesgeven 

in een diverse context.  

 ‘Language development’ (taalontwikkeling). Leerkrachten in een diverse context 

krijgen te maken met kinderen die een andere moedertaal spreken. Als leerkracht moet je er 

rekening mee houden dat deze kinderen moeite kunnen hebben met het begrijpen van de 

instructietaal. Volgens Elbers (2010) zijn hier verschillende oorzaken voor. Ten eerste wordt 

er op school vaak een ander cultuurframe gehanteerd, waardoor het kind wellicht niet over de 

achtergrondkennis beschikt waarvan de school uitgaat. Bovendien kunnen de kinderen moeite 

hebben met het verschil tussen de instructietaal en alledaags taalgebruik. Ten slotte kunnen de 

regels van hoe je met elkaar omgaat en welke regels van toepassing zijn voor bepaalde lessen 

het moeilijk maken. Als de frames van de leerkracht en het kind te verschillend zijn, kunnen 

er communicatieproblemen optreden. Leerkrachten in een diverse context zouden dus 

rekening moeten houden met de verschillende ‘frames’ die ze zelf en de kinderen met een 

andere moedertaal hanteren.  
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 ‘Didactics’ (didactiek). Gay (2009, aangehaald in Severiens, Wolff & Van Herpen, 

2014) beschrijft vier algemene didactische principes waar leerkrachten rekening mee zouden 

moeten houden. Twee didactische principes hiervan gaan specifiek in op het lesgeven in een 

diverse context. Ten eerste is dit het principe variatie en differentiatie. Als een leerkracht 

varieert en differentieert, is het mogelijk om meer leermomenten te creëren voor verschillende 

groepen in de klas. Severiens (2014) beschrijft een model voor gedifferentieerde instructie in 

een superdiverse klas. Volgens haar zou de leerkracht als uitgangspunt voor differentiatie de 

superdiverse achtergronden van de leerlingen moeten nemen. Deze achtergronden hebben 

invloed op het sociale systeem en individuele factoren, wat de vertrekpunten vormen voor 

differentiatie. Of en op welk(e) vlak(ken) gedifferentieerd de leerkracht differentieert, is 

afhankelijk van de behoefte van de leerlingen en de leerkracht die inschat of de differentiatie 

zal leiden tot een beter begrip.  

 Het tweede didactische principe dat ingaat op het lesgeven in een diverse context is 

dat leerkrachten de culturele grens oversteken en een link leggen tussen wat kinderen al weten 

en begrijpen en de academische taal die gebruikt wordt in de klas (Gay, 2009, aangehaald in 

Severiens, Wolff & Van Herpen, 2014). Nieuwe kennis is namelijk makkelijker te onthouden 

als dit voortbouwt op bestaande kennis. De bestaande kennis die aanwezig is bij de kinderen 

kan verschillen per kind. Leerkrachten in een diverse context zouden dus moeten weten welke 

voorkennis bij de kinderen aanwezig is en leerkrachten zouden hierop in moeten spelen bij het 

aanbieden van nieuwe kennis. 

 ‘Parent involvement’ (relatie met ouders). Bij het lesgeven in een diverse context is 

het ook van belang dat leerkrachten een goede relatie hebben met ouders. Als leerkrachten 

persoonlijk worden aangesproken door de leerkracht, zullen ze meer deelnemen aan 

activiteiten en betrokken worden bij de school (Severiens, Wolff & Van Herpen, 2014).  

 Kortom, leerkrachten in een diverse context zouden bij het lesgeven: rekening moeten 

houden met de verschillende ‘frames’ die ze zelf en de kinderen met een andere moedertaal 

hanteren (‘language development’ expertise); moeten variëren en differentiëren en aansluiten 

bij de voorkennis van de leerlingen (‘didactis’ expertise); een goede relatie met ouders hebben 

(‘parent involvement’ expertise) (Severiens, Wolff en Van Herpen, 2014). In dit onderzoek 

wordt er gekeken welke expertisegebieden naar voren komen bij de visies van de deelnemers 

op het lesgeven in een diverse context en de eventuele veranderingen hierin door de cross-

professionele samenwerking. 
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Specifieke Focus van dit Onderzoek 

 Zoals eerder genoemd, zal dit onderzoek kijken naar in hoeverre en hoe de cross-

professionele samenwerking tussen onderzoekers en onderwijsprofessionals uit het 

basisonderwijs op het gebied van diversiteit hun visie op diversiteit en op het lesgeven in een 

diverse context beïnvloedt. Het onderzoek is in twee delen opgesplitst. Eerst wordt er gekeken 

naar welke veranderingen de deelnemers van de cross-professionele samenwerking 

rapporteren in het denken over diversiteit en het lesgeven in een diverse context. Vervolgens 

wordt er gekeken hoe de deelnemers deze veranderingen verklaren en specifiek welke 

boundary objecten en boundary activiteiten hierbij een rol hebben gespeeld. Kortom, om 

antwoord de geven op de hoofdvraag: ‘In hoeverre en hoe beïnvloedt de cross-professionele 

samenwerking tussen onderzoekers en onderwijsprofessionals uit het basisonderwijs op het 

gebied van diversiteit hun visie op diversiteit en op het lesgeven in een diverse context?’ zal er 

eerst antwoord gegeven worden op de eerste deelvraag: ‘Welke veranderingen in het denken 

over diversiteit en het lesgeven van leerkrachten in een diverse context rapporteren 

onderzoekers en onderwijsprofessionals die deelgenomen hebben aan de cross-professionele 

samenwerking?’ en vervolgens antwoord gegeven worden op de tweede deelvraag: ‘Hoe 

verklaren zij deze veranderingen? Welke specifieke boundary objecten en boundary 

activiteiten hebben hierbij een rol gespeeld?’ 
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Methode 

 

Onderzoeksdesign 

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de veranderingen van de visies 

op diversiteit en op het lesgeven in een diverse context van de onderzoekers en 

onderwijsprofessionals die hebben deelgenomen aan de cross-professionele samenwerking en 

welke boundary activiteiten en boundary objecten daaraan hebben bijgedragen gedurende het 

eerste jaar van de cross-professionele samenwerking. Om achter de visies, veranderingen van 

deze visies gedurende het eerste jaar van de cross-professionele samenwerking en de rol die 

de cross-professionele samenwerking hierin speelt te komen, is er voor kwalitatief onderzoek 

met semigestructureerde interviews gekozen. De methode die gebruikt is voor dit onderzoek 

is een case study, omdat het gaat om een diepgaande verkenning van een specifieke activiteit 

(namelijk het vormen van een visie rondom diversiteit in de context van de cross-

professionele samenwerking) en dit wordt gebaseerd op uitgebreide dataverzameling 

(Cresswell, 2014). Bovendien is het doel van dit onderzoek om iets te zeggen over de cross-

professionele samenwerking die in dit onderzoek centraal staat. De inzichten hierover zullen 

niet (direct) te generaliseren zijn naar andere cases, maar ze zullen wellicht waardevol zijn 

voor andere vergelijkbare contexten (Baarda et al., 2013). Zo kan dit onderzoek bijvoorbeeld 

mogelijk inzicht geven in welke aspecten van een cross-professionele samenwerking 

bevorderend kunnen werken voor veranderingen in visies rondom diversiteit.  

 

Deelnemers 

Bij dit onderzoek zijn drie groepen deelnemers te onderscheiden: de 

onderzoekscoördinatoren van de besturen (OCB), de onderzoekers van de kennisinstituten 

(OK) en de coördinatoren van de leerteams (CL). Drie OCB’s, vijf OK’s en twaalf CL’s 

vormen samen de cross-professionele samenwerking die een paar keer per jaar samenkomt. 

Een OCB heeft als taak om de scholen van zijn/haar schoolbestuur en de drie kennisinstituten 

met elkaar te verbinden. Daarnaast maken de OCB’s deel uit van de groep die de 

bijeenkomsten van de cross-professionele samenwerking (onderzoeksteam bijeenkomsten) 

voorbereidt.  

Een CL is iemand die op een school werkt als bijvoorbeeld leerkracht of 

(adjunct)directeur. Op de school van een CL is een leerteam aanwezig waarvan CL de 

coördinator is. Het leerteam bestaat uit meerdere collega’s van de CL en zij doen onderzoek 

rondom het thema diversiteit. De onderwerpen van de verschillende leerteams lopen uiteen: 
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van ouderbetrokkenheid in een diverse context tot het rekening houden met verschillen tussen 

leerlingen binnen onderzoekend en ontwerpend leren. Een CL gaat als vertegenwoordiger van 

het leerteam en daarmee van de betreffende school naar de onderzoeksteam bijeenkomsten. 

Bepaalde onderwerpen die besproken worden tijdens de bijeenkomsten kunnen zij meenemen 

en bespreken binnen hun leerteams en andersom kunnen zij besproken onderwerpen binnen 

leerteam bijeenkomsten meenemen naar de onderzoeksteam bijeenkomsten.  

Een OK is een onderzoeker die vanuit de Hogeschool van Amsterdam, het 

Kohnstamm Instituut of de Universiteit van Amsterdam betrokken is bij de cross-

professionele samenwerking. Een OK is dus een vertegenwoordiger van zijn/haar 

kennisinstituut. Een OK is betrokken bij één of meerdere leerteams. De rol van een OK 

binnen het leerteam is o.a. meedenken en helpen met het onderzoek. 

Aangezien de OCB’s, CL’s en OK’s de cross-professionele samenwerking vormen en 

dit onderzoek wil achterhalen wat de visies van deze personen zijn en in hoeverre en hoe de 

cross-professionele samenwerking hieraan bijdraagt, is er gekozen om een deel van deze 

personen als deelnemers van dit onderzoek te nemen. Er is dus gekozen voor een doelgerichte 

sample (Cresswell, 2014). Volgens Creswell is het gebruikelijk om een paar individuen te 

nemen in een onderzoek. Te veel deelnemers worden volgens hem onhandelbaar en kunnen 

leiden tot oppervlakkige perspectieven. Om een goed beeld te krijgen van de visies van de 

OCB’s, CL’s en OK’s en hoe de cross-professionele samenwerking hierin een rol speelt, is er 

gekozen om alle drie de OCB’s, alle vijf de OK’s en vijf van de twaalf CL’s als deelnemers te 

nemen voor dit onderzoek. Naast de inhoudelijke overweging voor het aantal deelnemers 

speelt voor de CL’s ook de werkdruk en ander lopend onderzoek mee. Vijf van de twaalf 

CL’s zijn gericht geselecteerd (Baarda et al., 2013) door te kijken bij welke schoolbesturen de 

scholen van de leerteams zijn aangesloten. In totaal zijn er dus dertien deelnemers aan dit 

onderzoek. De deelnemers kregen geen beloning. 

 

Materialen 

 Bij de dertien deelnemers zijn data verzameld aan de hand van semigestructureerde 

interviews en vragenlijsten. Tijdens het afnemen van de interviews gebruikte de onderzoeker 

een interviewleidraad waarin de belangrijkste concepten om antwoord te kunnen geven op de 

deelvragen en hoofdvraag zijn opgenomen (zie bijlage 2 voor de interviewleidraad). Na een 

korte introductie werden er eerst een paar algemene vragen gesteld naar de achtergrond van 

de deelnemer, zoals wat zijn/haar rol is binnen de cross-professionele samenwerking en bij 

welke onderzoeksteam bijeenkomsten hij/zij aanwezig is geweest. Hierna volgden vragen 
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over verschillende onderwerpen: ‘visie op diversiteit in het onderwijs’, ‘perspectief op het 

leerkrachthandelen in een diverse context’ en ‘toekomst’. 

Om antwoord te kunnen geven op welke veranderingen in het denken over diversiteit 

de deelnemers rapporteerden, is er eerst gevraagd naar wat hun visie op diversiteit op het 

moment van afname was (het moment van afname was aan het einde van het eerste jaar van 

de cross-professionele samenwerking) en wat ze verstaan onder diversiteit in het onderwijs. 

Om te weten te komen of hun visies op diversiteit zijn veranderd gedurende het eerste jaar 

van de cross-professionele samenwerking, werd tijdens het interview teruggegrepen naar het 

begin van de cross-professionele samenwerking. De deelnemers hadden bij de start van de 

cross-professionele samenwerking een vragenlijst ingevuld waarbij ze onder andere hebben 

opgeschreven wat ze verstaan onder diversiteit. De onderzoeker ging tijdens het interview 

samen met de deelnemer kijken of wat de deelnemer had opgeschreven over wat hij/zij onder 

diversiteit verstaat, overeen kwam met wat de deelnemer op dat moment had verteld over wat 

zijn/haar visie op diversiteit is. In de vragenlijst zijn suggesties voor vervolgvragen 

opgenomen voor de onderzoeker, waaronder: ‘Begrijp ik goed dat […] een nieuw inzicht is?’, 

‘Klopt het dat ik nu meer dit of dat aspect terug hoor? Zo ja, hoe komt dat?’ en ‘Wat heeft 

bijgedragen aan een verandering van wat u onder diversiteit verstaat?’ Deelnemers zouden 

hierbij verschillende boundary objecten of boundary activiteiten van de cross-professionele 

samenwerking kunnen noemen.  

 Om inzicht te verkrijgen in welke veranderingen in de visies over het lesgeven van 

leerkrachten in een diverse context de deelnemers rapporteerden, werd er eerst gevraagd naar 

wat van belang is volgens de deelnemer als het gaat om leerkrachthandelen en diversiteit. 

Vervolgens werd er, net zoals bij de vragen over de visie op diversiteit in het algemeen, 

teruggegrepen naar de vragenlijst die de deelnemer aan het begin van de cross-professionele 

samenwerking had ingevuld. Hierbij werd er gekeken naar de vragen ‘Wat verstaat u onder 

diversiteit in en om de klas?’ en ‘Waar zitten volgens u de knelpunten en/of uitdagingen voor 

leerkrachten rondom diversiteit?’. De onderzoeker ging, net als bij het bespreken van de visie 

op diversiteit van de deelnemer, samen met de deelnemer kijken wat er overeen kwam en of 

er eventueel veranderingen op het gebied van zijn/haar visie op het lesgeven in een diverse 

context waren gedurende het eerste jaar van de cross-professionele samenwerking.  

Bij zowel de vragen over de visie op diversiteit als bij de vragen over de visie op het 

lesgeven in een diverse context, vroeg de onderzoeker hoe de deelnemer tot deze visie is 

gekomen. Ook als de deelnemer van visie veranderd was gedurende het eerste jaar van de 

cross-professionele samenwerking, vroeg de onderzoeker wat aan deze verandering heeft 
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bijgedragen. Na het afnemen van de eerste vier interviews kwam naar voren dat sommige 

deelnemers niet vanuit zichzelf aangaven hoe de cross-professionele samenwerking heeft 

bijgedragen aan veranderingen rondom hun visie op diversiteit en op het lesgeven in een 

diverse context. Aangezien dit een belangrijk onderdeel is van dit onderzoek, is bij de andere 

interviews de vraag ‘Hoe draagt de Werkplaats Diversiteit bij aan uw visie op diversiteit in 

het onderwijs/uw perspectief op het leerkrachthandelen in een diverse context?’ toegevoegd.  

Aan het einde van het interview werden er vragen over de toekomst gesteld. Hieronder 

vielen vragen wat de behoeften van de deelnemer zijn in het verder ontwikkelen van zijn/haar 

visie op diversiteit en het leerkrachthandelen in een diverse context. Daarnaast werd er 

gevraagd waar de cross-professionele samenwerking stond in het vormen van een 

gezamenlijke visie.  

Naast interviews werd er gebruik gemaakt van vragenlijsten. Deze vragenlijsten 

werden ook afgenomen voor andere doeleinden. Bij de start van de cross-professionele 

samenwerking hebben de deelnemers een vragenlijst ingevuld waarin de volgende vragen 

werden gesteld die relevant zijn voor dit onderzoek: ‘Wat verstaat u in het algemeen onder 

diversiteit?’; ‘Wat verstaat u onder diversiteit in en om de klas?’ en ‘Waar zitten volgens u de 

knelpunten en/of uitdagingen voor leerkrachten rondom diversiteit?’. Bij de laatste 

bijeenkomst van het eerste jaar van de cross-professionele samenwerking werd er nog een 

vragenlijst afgenomen met als doel om de ontwikkeling van de deelnemers in kaart te 

brengen. De volgende vragen uit de vragenlijst zijn gebruikt in dit onderzoek: ‘In welke mate 

was er volgens jou in de afgelopen fase sprake van nieuwe inzichten rondom diversiteit bij 

jezelf?’; ‘Waar leid je uit af dat er wel of geen nieuwe inzichten rondom diversiteit zijn?’; 

‘Kan je kort omschrijven welke nieuwe inzichten dat zijn?’; ‘Welke activiteiten (of activiteit) 

hebben volgens jou bijgedragen aan deze nieuwe inzichten rondom diversiteit?’; ‘Welke 

instrumenten (of instrument) hebben volgens jou geleid tot deze nieuwe inzichten rondom 

diversiteit?’. CL3 heeft deze tweede vragenlijst niet ingevuld, omdat CL3 niet aanwezig was 

tijdens deze bijeenkomst en vanaf dat moment niet meer deelnam aan de cross-professionele 

samenwerking. Aangezien de resultaten voor het grootste gedeelte uit de interviews zijn 

gehaald, heeft het missen van de vragenlijst van CL3 nauwelijks invloed op de resultaten.  

 

Procedure 

De vragenlijsten werden tijdens de onderzoeksteam bijeenkomsten afgenomen op 5 

september 2016 en 3 juli 2017. De deelnemers hadden ook de mogelijkheid om de vragenlijst 

van te voren in te vullen of later digitaal in te leveren. Alle deelnemers werden geacht om 
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deze vragenlijst in te vullen. Zoals eerder aangegeven, werden deze vragenlijsten ook 

afgenomen voor andere doeleinden.  

Om een afspraak te plannen voor een interview werden de deelnemers per e-mail 

benaderd. In de e-mail stond dat het onderzoek gaat over hoe deelnemers van de cross-

professionele samenwerking tegen diversiteit aankijken en hoe de cross-professionele 

samenwerking daaraan heeft bijgedragen. De volledige e-mail staat in bijlage 1. Alle dertien 

benaderde deelnemers hadden gereageerd en met elk van deze deelnemers is een interview 

afgenomen op locatie naar keuze van de deelnemer.  

Aan het begin van het interview werd er een korte introductie gegeven. Hierin werd 

verteld waar het onderzoek over ging, hoe lang het interview zou duren, dat de gegevens zo 

anoniem mogelijk verwerkt zouden worden en er werd toestemming gevraagd om het 

interview op te nemen. Vervolgens werd het interview afgenomen aan de hand van de 

interviewleidraad (zie bijlage 2: interviewleidraad). Het interview werd opgenomen met 

opnameapparatuur en tijdens het interview maakte de onderzoeker aantekeningen op papier. 

Een interview duurde ongeveer een uur. De interviews zijn afgenomen in de periode van 11 

mei t/m 1 juni 2017.  

Om de betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek te vergroten zijn er een aantal 

maatregelen genomen die door onder andere Baarda et al. (2013 en Cresswell (2014) worden 

aangegeven. In dit onderzoek is er sprake van triangulatie door verschillende individuen te 

interviewen die verschillende rollen hebben. Bovendien is er gebruik gemaakt van 

verschillende manieren van data verzameling, namelijk vragenlijsten en interviews. Na afloop 

zijn de interviews getranscribeerd.  

Aan het einde van het interview konden de deelnemers aangeven of ze het fijn vonden 

om het transcript terug te lezen. Vijf deelnemers gaven aan dat ze het fijn vonden om het 

transcript terug te lezen, zodat ze konden controleren of ze daadwerkelijk bedoelden wat ze 

hadden gezegd. OK3 had een paar aanpassingen terug gemaild. Dit waren kleine 

aanpassingen die geen invloed hadden op de kern van de visie van de deelnemer.     

Docenten van de Universiteit van Amsterdam fungeerden deels als externe auditoren. 

Zij hebben namelijk feedback gegeven en meegedacht van het formuleren van de 

onderzoeksvragen, de interviewleidraad en het codeerschema.  

 

Analyse 

Voor het coderen van de data zijn de stappen die worden aangeraden door Tesch 

(1990, aangehaald in Creswell, 2014) en Cresswel (2007, aangehaald in Cresswell, 2014) 
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aangehouden, namelijk: de transcripten nauwkeurig lezen; verschillende fragmenten 

selecteren met relevante informatie; coderen; ordenen en reduceren van codes; en de codes 

groeperen onder een aantal overkoepelende thema’s. Als eerste zijn de transcripten 

nauwkeurig gelezen met als doel om een beeld te krijgen van het geheel van de data. 

Vervolgens zijn er drie transcripten gekozen (van een OK, OCB en CL) en hierbij zijn 

verschillende fragmenten geselecteerd waarin relevante informatie stond voor dit onderzoek. 

Daarna zijn er codes toegekend aan deze verschillende geselecteerde fragmenten. Eerst zijn 

de codes gemaakt op basis van de eerder besproken begrippen in het theoretisch kader, zoals 

‘etnische bril’ en ‘multidimensionale bril’. Vervolgens zijn er nieuwe codes toegevoegd, zoals 

‘religieuze bril’ en ‘containerbegrip’. Hierna werd een lijst gemaakt van alle codewoorden en 

werd er gekeken naar overeenkomsten en overtollige codes. Een code was overtollig als deze 

niet relevant was voor het onderzoek en/of deze code het beste onder ‘overig’ geschaard kon 

worden, omdat er anders te veel codes zouden zijn wat zou leiden tot onoverzichtelijkheid. 

Met deze lijst aan codes werd weer naar de data gekeken of nieuwe codes optraden. Als 

laatste zijn de definitieve codes bepaald en deze codes zijn gegroepeerd onder een aantal 

overkoepelende thema’s. Een thema is bijvoorbeeld ‘visies op diversiteit’. Hieronder vallen 

verschillende codes (zoals ‘verschillende brillen’), sub-codes (zoals ‘eendimensionale bril’) 

en eventueel sub-sub-codes (zoals ‘cognitieve bril’). In bijlage 3 staat het codeerschema. Dit 

codeerschema is zowel bij het analyseren van de interviews als bij het analyseren van de 

vragenlijsten gebruikt.  

In de interviewleidraad komen de thema’s gestructureerd naar voren. Echter, tijdens 

het coderen bleek dat deelnemers niet binnen de codes van het betreffende thema wat ter 

sprake was antwoord gaven. Bij het coderen moest dus niet alleen gekeken worden welk 

thema ter sprake was, maar ook of er misschien andere (sub-)thema’s ter sprake kwamen, 

zodat er op een volledige manier werd gecodeerd. Het coderen gebeurde met gebruik van 

atlas.ti, een computer analyse programma voor kwalitatieve data. Hiermee werden de codes 

en sub-codes toegekend en kon er snel een overzicht per code verkregen worden. De 

resultaten zijn vervolgens gepresenteerd en gerapporteerd in het hoofdstuk over de resultaten.  
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Resultaten 

 

Veranderingen van de Visie op Diversiteit 

 Ongeveer de helft van de deelnemers geeft tijdens het interview aan dat ze nieuwe 

inzichten hebben opgedaan rondom hun visie op diversiteit gedurende het eerste jaar van de 

cross-professionele samenwerking. Bij de vragenlijst, die aan het einde van het eerste jaar van 

de cross-professionele samenwerking is ingevuld, geven bijna alle deelnemers aan dat ze 

nieuwe inzichten rondom diversiteit hebben opgedaan. Voordat er ingegaan wordt op wat 

deze veranderingen op hun visies inhouden, wordt eerst kort weergegeven wat de visies op 

diversiteit aan het einde van het eerste jaar van de cross-professionele samenwerking van de 

deelnemers zijn. Vervolgens worden de veranderingen weergegeven en daarna wat volgens de 

deelnemers heeft bijgedragen aan die veranderingen. 

 Visie op diversiteit aan het einde van het eerste jaar van de cross-professionele 

samenwerking. Aan het einde van het eerste jaar van de cross-professionele samenwerking 

zien alle deelnemers diversiteit als een breed begrip waar meerdere aspecten onder vallen. Zo 

geven alle deelnemers aan dat ze bij diversiteit niet alleen denken aan etnische verschillen, 

maar diversiteit breder zien dan dat. Ze denken bijvoorbeeld ook aan verschillende 

achtergronden, cognitieve verschillen, sociaal economische verschillen en verschillen tussen 

seksen. OK1 ziet diversiteit als: ‘Verschillen tussen mensen, in brede zin: cultureel, 

opleidingsniveau, leerstijl, belangstelling, achtergronden, etc.’.  

 Acht deelnemers noemen expliciet dat ze diversiteit als iets positiefs zien. Ze zien 

verschillen als verrijking en een mogelijkheid om van elkaar te leren. OCB3: ‘En dan zeg ik 

ook: zoek de verschillen en vier ze.’ Bovendien geven negen deelnemers aan dat het bij 

diversiteit van belang is dat je elkaars verschillen respecteert. Door elkaar te respecteren en te 

erkennen kunnen mensen beter met elkaar omgaan. CL5: ‘Het accepteren van verschillen en 

het leren omgaan met verschillen; respect.’ Echter, OK3 heeft een andere invalshoek op 

diversiteit. OK3 geeft namelijk aan dat er ook ongelijkheid is. Mensen geven betekenis aan 

verschillen, waardoor er onderscheid gemaakt wordt. ‘Er bestaat ook ongelijkheid, want ik 

denk dat op basis van die verschillen ook onderscheid gemaakt wordt op bepaalde manieren.’  

 Sommige deelnemers vertellen dat ze diversiteit een lastig onderwerp vinden. Zo 

geven drie deelnemers aan dat ze diversiteit een lastig te definiëren concept vinden. Vier 

deelnemers zeggen dat het begrip ‘diversiteit’ op een gegeven moment een containerbegrip 

kan worden, omdat het zo breed wordt. Men moet oppassen dat het niet een onhanteerbaar 

begrip wordt. Drie deelnemers vertellen dat het lastig is om te bepalen in hoeverre je moet 
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inspelen op de verschillen en in hoeverre je moet zoeken naar overeenkomsten. Zo vertelt 

OK1: 

Maar de vraag is: hoe ver moet je nou inzoomen op alles wat ons onderscheidt 

en op al die verschillen en wanneer zeg je: nou, daar hebben we nu genoeg 

mee gedaan, we gaan nu op zoek naar wat bindt, wat verbindt ons eigenlijk? 

Wat bindt ons? 

Veranderingen van de visie op diversiteit gedurende het eerste jaar van de cross-

professionele samenwerking. Bij de vragenlijst die de deelnemers aan de start van de cross-

professionele samenwerking hebben ingevuld, gaven alle deelnemers aan dat, net als in de 

interviews, meerdere aspecten onder het begrip diversiteit vallen. Bij zes van de dertien 

deelnemers is in de interviews naar voren gekomen dat inhoudelijk hun visie op diversiteit 

veranderd is gedurende het eerste jaar van de cross-professionele samenwerking. Uit de 

tweede vragenlijst, die bij de laatste bijeenkomst van het eerste jaar van de cross-

professionele samenwerking is afgenomen, bleek dat elf van de twaalf deelnemers (CL3 heeft 

deze vragenlijst niet ingevuld) in geringe tot grote mate nieuwe inzichten rondom diversiteit 

in de afgelopen fase hebben opgedaan. Opvallend is dat slechts één deelnemer aangeeft geen 

nieuwe inzichten te hebben opgedaan. Daarnaast valt het op dat zes deelnemers in het 

interview aangeven dat ze geen nieuwe inzichten rondom diversiteit hebben opgedaan sinds 

het begin van de cross-professionele samenwerking en wel in de tweede vragenlijst aangeven 

dat ze tot nieuwe inzichten rondom diversiteit zijn gekomen. Een overzicht van de resultaten 

van de vragenlijst over hoeveel deelnemers in een bepaalde mate nieuwe inzichten hebben 

opgedaan staat in tabel 1 van bijlage 4. Hieronder staan de nieuwe inzichten die de 

deelnemers hebben opgedaan gedurende het eerste jaar van de cross-professionele 

samenwerking.  

Twee deelnemers (CL5 en OK2) geven in het interview aan dat ze meer bewustzijn 

hebben gekregen gedurende het eerste jaar van de cross-professionele samenwerking. CL5 is 

zich meer bewust geworden van dat iedereen vanuit verschillende brillen kijkt en dat mensen 

onbewuste vooroordelen hebben. OK2 heeft meer bewustzijn gekregen in hoe ingewikkeld 

diversiteit eigenlijk is: 

Wat het groeiende besef is bij mij, is hoe ingewikkeld het eigenlijk is. Als je 

het hebt over de culturele diversiteit, om daar dan inderdaad helemaal los van 

alles in te staan. Iemand zei bij die Werkgroep van maandag, van: ‘Ja, eigenlijk 

moet je met een hele open mind zonder enig oordeel een kind tegemoet treden 

en dan ontdekken wie dat kind is.’ En wat ik in de loop van de maanden 
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eigenlijk waarin we hierin zitten steeds meer realiseer is: ja, maar dat is niet zo 

maar gedaan, want we zijn allemaal mens en wij zitten ook allemaal in een 

cultuur en we hebben ook allemaal onze eigen denkbeelden en om daar dan los 

van te staan. Ik denk dat het dan nog mooier is dat je bereikt dat je beseft, dat 

je een soort zelfreflectie hebt. Uhm, voordat je gewoon er maar vanuit gaat dat 

je dat kunt en doet, want dan heb je een gevaar, namelijk dat je zelf niet meer 

inziet hoe jouw beeld ook gekleurd is.  

Bij de tweede vragenlijst heeft OK2 ingevuld dat OK2 niet in grote mate, maar slechts 

in geringe mate tot nieuwe inzichten rondom diversiteit is gekomen. OK2 schrijft in de 

vragenlijst dat de laatste tijd meer een afrondende fase was van de cross-professionele 

samenwerking en dat er werd stilgestaan bij welke doelen er zijn behaald. Dit heeft dus 

betrekking op een kortere tijdsperiode dan het hele eerste jaar van de cross-professionele 

samenwerking.  

Twee deelnemers (CL3 en OK4) geven in de interviews aan dat ze tijdens het eerste 

jaar van de cross-professionele samenwerking een bredere visie hebben ontwikkeld. Ze zijn er 

achter gekomen dat er nog meer onder diversiteit valt dan dat ze van te voren dachten. CL3 

denkt nu bij diversiteit ook aan leeftijden en ontwikkelingsfases. OK4: ‘Nu is het nog wel 

meer, nog breder, denk ik, ook die talenten van leerlingen erin meenemen. Dus meer denk ik 

een positievere insteek van die diversiteit als, ja, als iets positiefs en kijken naar de talenten 

van kinderen.’ Bij de vragenlijst vult OK4 in dat OK4 in geringe mate tot nieuwe inzichten 

rondom diversiteit is gekomen. De deelnemer schrijft hierbij dat de deelnemer persoonlijk 

minder inzichten rondom diversiteit heeft gekregen. Wel heeft OK4 gezien hoe complex 

alleen differentiatie al is voor leerkrachten.  

De andere twee deelnemers die tijdens de interviews aangeven dat ze tot nieuwe 

inzichten zijn gekomen (CL1 en OCB3), hebben zowel meer bewustzijn als een bredere visie 

op diversiteit ontwikkeld gedurende het eerste jaar van de cross-professionele samenwerking 

(dit komt zowel in de interviews als in de tweede vragenlijsten naar voren). CL1 dacht bij 

diversiteit eerst aan cultuur, religie en etniciteit. Nu denkt deze deelnemer bij diversiteit meer 

aan ‘verschillen in opvattingen, verschillen in meningen, verschillen in hoe je over iets denkt 

of over hoe je iets aan zult pakken of wat jij normaal vindt en wat jij belangrijk vindt’. CL1 is 

zich ook meer bewust geworden van hoe CL1 (onbewust) over diversiteit denkt en hoe dit 

komt. Voor OCB3 heeft het begrip ‘superdiversiteit’ bijgedragen aan bewustwording; OCB3 

is zich meer bewust van de gelaagdheid binnen de samenleving. Daarnaast heeft OCB3 een 

genuanceerdere visie op diversiteit.  



	  28	  

OK1 is de enige deelnemer die zowel bij het interview als bij de tweede vragenlijst 

aangeeft niet tot nieuwe inzichten rondom diversiteit te zijn gekomen. De andere zes 

deelnemers geven bij de tweede vragenlijst aan dat ze in geringe tot grote mate tot nieuwe 

inzichten rondom diversiteit zijn gekomen. Daarentegen zeggen ze in het interview dat ze niet 

tot nieuwe inzichten rondom hun visie op diversiteit zijn gekomen. Zo noemt CL2 dat er niks 

fundamenteels is veranderd aan CL2’s visie gedurende het eerste jaar van de cross-

professionele samenwerking. OCB1 vertelt: ‘Voor mij is het geen verschil tussen toen en nu, 

maar ik merk wel bij anderen dat het meer open komt en dat het uhm, dus dat vind ik wel 

leuk.’ OCB2 geeft een mogelijke verklaring hoe het komt dat OCB2 geen verandering in de 

visie op diversiteit heeft ervaren. OCB2 was namelijk voordat de cross-professionele 

samenwerking begon al langere tijd bezig met het thema diversiteit.  

Dezelfde zes deelnemers geven wel bij de interviews aan dat de cross-professionele 

samenwerking tot andere toevoegingen heeft geleid. Deze toevoegingen komen overeen met 

wat deze deelnemers bij de tweede vragenlijsten aangeven als nieuwe inzichten rondom 

diversiteit. OK3 beseft zich meer dat kleine stapjes en ontwikkelingen rondom het recht doen 

aan diversiteit al heel mooi kan zijn. OCB1 vindt vooral de gesprekken rondom diversiteit 

waardevol. OK5 en OCB2 zijn tot het inzicht gekomen hoe breed het begrip diversiteit is. 

CL2 en CL4 hebben meer inzicht gekregen in de visies van anderen. Zo weet CL2 nu dat 

jonge kinderen niet bezig zijn met de etniciteit van hun klasgenoten, maar dat zij meer naar de 

overeenkomsten en verschillen kijken in interesse, leerstijl, etc. Deze zes deelnemers hebben 

dus door de cross-professionele samenwerking andere nieuwe inzichten opgedaan.  

Wat heeft bijgedragen aan die veranderingen. Zoals eerder genoemd, hebben zes 

deelnemers in de interviews aangegeven dat hun visies op diversiteit zijn veranderd 

gedurende het eerste jaar van de cross-professionele samenwerking. De deelnemers noemen 

verschillende boundary activiteiten en boundary objecten van de cross-professionele 

samenwerking die hierbij een rol hebben gespeeld. Voor CL3 en OK4 heeft onder andere de 

boundary activiteit onderzoek doen en de onderzoeksresultaten met elkaar delen tot een 

breder beeld van diversiteit geleid. OK2 heeft door de boundary activiteit georganiseerde 

gesprekken meer bewustzijn gekregen van de complexiteit van het begrip diversiteit. Voor 

CL5 en OBC3 is de TED-talk van Chimamanda Adichie (een boundary object) een 

eyeopener geweest. CL1 noemt meerdere boundary activiteiten die een rol hebben gespeeld: 

georganiseerde gesprekken, het kijken van beeldmateriaal en het lezen van literatuur.  

 De deelnemers hebben in de tweede vragenlijst aangegeven welke boundary 

activiteiten en boundary objecten hebben bijgedragen aan nieuwe inzichten rondom diversiteit 
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bij zichzelf, bij leden van hun leerteam en bij andere actoren in de school. Bij de meerderheid 

van de deelnemers (N=12) hebben de leerteam bijeenkomsten, de onderzoeksteam 

bijeenkomsten, het lezen van literatuur en het kijken van beeldmateriaal bijgedragen aan 

nieuwe inzichten rondom diversiteit. In tabel 2 van bijlage 4 staat weergegeven welke 

deelnemers bij de vragenlijst hebben aangegeven welke boundary activiteiten hebben 

bijgedragen aan nieuwe inzichten rondom diversiteit bij hunzelf, leden van hun leerteam en/of 

andere actoren in de school. 

 Naast boundary activiteiten zijn er verschillende boundary objecten binnen de cross-

professionele samenwerking die volgens de deelnemers hebben bijgedragen aan nieuwe 

inzichten rondom diversiteit bij hunzelf, leden van hun leerteam en/of andere actoren in de 

school. De meerderheid van de deelnemers (N=12) geeft in de tweede vragenlijst aan dat het 

artikel van Sabine Severiens, het hoofdstuk van Crul, Uslu en Lelie en de TED talk van 

Chimamanda Adichie hebben bijgedragen aan nieuwe inzichten rondom diversiteit. Het 

projectplan onderzoeksaanvraag NRO en de dropbox Werkplaats hebben bij geen enkele 

deelnemer geleid tot nieuwe inzichten. In tabel 3 van bijlage 4 staat weergegeven welke 

deelnemers bij de vragenlijst hebben aangegeven welke boundary objecten hebben 

bijgedragen aan nieuwe inzichten rondom diversiteit bij hunzelf, leden van hun leerteam en/of 

andere actoren in de school. 

 Kortom, verschillende boundary activiteiten en boundary objecten van de cross-

professionele samenwerking hebben gedurende het eerste jaar van de cross-professionele 

samenwerking bijgedragen aan nieuwe inzichten rondom diversiteit. In de interviews hebben 

de deelnemers daarnaast verteld wat hun visie op diversiteit is en wat daaraan heeft 

bijgedragen. Naast boundary activiteiten en boundary objecten van de cross-professionele 

samenwerking, noemen veel deelnemers dat hun eigen opvoeding, hun schoolcarrière, 

mensen uit hun omgeving en (vorig) werk een bijdrage hebben geleverd aan hun visievorming 

rondom diversiteit. Dit gaat om de visievorming in het algemeen en niet specifiek de 

veranderingen gedurende het eerste jaar van de cross-professionele samenwerking. 

 

Veranderingen van de Visie op het Lesgeven in een Diverse Context 

 Twee van de dertien deelnemers geven tijdens het interview aan dat ze gedurende het 

eerste jaar van de cross-professionele samenwerking tot nieuwe inzichten zijn gekomen 

rondom hun visie op het lesgeven in een diverse context. De tweede vragenlijst bevatte geen 

vragen rondom het lesgeven in een diverse context, dus er zijn alleen resultaten vanuit de 

interviews verkregen over dit onderwerp. Voordat er ingegaan wordt op wat deze 
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veranderingen op hun visies op het lesgeven in een diverse context inhouden, wordt eerst kort 

weergegeven wat de visies op lesgeven in een diverse context aan het einde van het eerste jaar 

van de cross-professionele samenwerking van de deelnemers zijn. Vervolgens worden de 

veranderingen weergegeven en daarna wat volgens de deelnemers heeft bijgedragen aan die 

veranderingen. 

Visie op het lesgeven in een diverse context aan het einde van het eerste jaar van de 

cross-professionele samenwerking. Bijna alle deelnemers (twaalf van de dertien) vertellen aan 

het einde van het eerste jaar van de cross-professionele samenwerking dat het van belang is 

dat leerkrachten die lesgeven in een diverse context differentiëren tussen kinderen. Hierbij 

moet volgens hen rekening gehouden worden met meerdere factoren, zoals cognitieve 

vaardigheden, achtergronden van de leerlingen en de sociale omgeving van de leerlingen. 

OK4: ‘Inspelen op verschillen tussen leerlingen wat betreft hun culturele en SES-achtergrond, 

maar ook wat betreft hun niveau, karakters, interesse, leervoorkeuren.’ Er worden veel 

elementen van het gedifferentieerde instructiemodel in een superdiverse klas van Severiens 

genoemd. Daarnaast vertellen enkele deelnemers dat het van belang is dat leerkrachten een 

link leggen tussen de voorkennis en het nieuwe aanbod, zodat de nieuwe kennis aansluit bij 

de leerlingen en ze de nieuwe kennis beter kunnen onthouden.  

Een paar (drie) deelnemers geven aan dat een leerkracht zich zou moeten realiseren 

wat voor verwachtingen en eventuele stereotyperingen hij/zij van de leerlingen heeft, omdat 

dit invloed heeft op hoe een leerkracht lesgeeft. Leerkrachten zouden bovendien volgens vijf 

deelnemers met een open blik en zonder oordeel naar anderen moeten kunnen kijken. Echter, 

OCB2 denkt dat het niet mogelijk is, omdat men bepaalde ideeën internaliseert en het zelfs 

voor mensen die jaren lang bezig zijn met dit onderwerp niet mogelijk is om met een open 

blik te kunnen kijken. Daarnaast vertellen vijf deelnemers dat leerkrachten zouden moeten 

kunnen wisselen van perspectief: ze moeten kunnen in- en uitzoomen en zich kunnen 

verplaatsen in het perspectief van anderen.  

Bij het lesgeven in een diverse context is het volgens acht deelnemers van belang dat 

je een goede relatie hebt met ouders, zodat ouders betrokken zijn bij de school en ook helpen 

bij allerlei activiteiten. Bovendien is het handig als de leerkracht een idee heeft van wat de 

ouders vinden en hoe zij tegen bepaalde zaken aankijken. Naast een goede relatie met ouders, 

vertellen vier deelnemers dat het van belang is om goede relaties met collega’s te hebben, 

waarbij je goed naar elkaar luistert en begrip hebt voor elkaars beweegredenen. Bovendien 

geven twee deelnemers aan dat het van belang is dat leerkrachten een goede relatie hebben 

met de buurt.  
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Veranderingen van de visie op het lesgeven in een diverse context gedurende het 

eerste jaar van de cross-professionele samenwerking. Twee deelnemers hebben gedurende 

het eerste jaar van de cross-professionele samenwerking nieuwe inzichten opgedaan rondom 

het lesgeven in een diverse context. CL1 ziet het belang in dat leerkrachten met een open blik 

kunnen kijken. ‘Er zijn natuurlijk gewoon verschillen, maar je moet wel weten hoe je daarmee 

omgaat. Ik denk dat zo’n deelname aan de Werkplaats je daar gewoon meer bewust van 

maakt.’ OCB2 realiseert zich meer dat het van belang is dat zowel leerlingen als leerkrachten 

meer leren over de wijk waar hun school instaat en wat dat betekent.  

De meeste andere deelnemers geven aan dat ze nieuwe inzichten hebben opgedaan, 

maar dit zijn niet nieuwe inzichten die specifiek over het lesgeven in een diverse context 

gaan. Zo heeft CL5 helderder wat diversiteit betekent en daardoor kan CL5 het begrip 

diversiteit beter plaatsen op de school. Deze deelnemer is tot het besef gekomen dat ze 

eigenlijk al veel aan diversiteit op de school doen. OK3 beseft zich dat de literatuur rondom 

diversiteit gekoppeld zou kunnen worden aan wat er al gedaan wordt op scholen. OK2 is tot 

het inzicht gekomen dat iedereen vanuit zijn eigen gekleurde bril kijkt en dat je niet weet of 

dit beeld klopt. Veel mensen hebben bijvoorbeeld een mening over het onderwijs, 

bijvoorbeeld wat het beste zou zijn. Dit betekent echter niet dat dit bewezen het beste is en 

daarmee of dit beeld klopt. Volgens CL3 is het een uitdaging om het met elkaar eens te 

zijn/worden over thema’s rondom diversiteit. OK1 geeft ook aan dat het een zoekproces is in 

hoeverre we mee moeten gaan met de verschillen die er zijn en in hoeverre we onze 

democratische waarden moeten bewaken. Andere deelnemers geven aan dat ze het als 

verrijkend, inspirerend en prettig ervaren om met elkaar in gesprek te gaan en informatie uit te 

wisselen.  

Kortom, de cross-professionele samenwerking heeft bijgedragen aan het ontwikkelen 

van nieuwe inzichten rondom het lesgeven in een diverse context voor slechts twee 

deelnemers. De andere deelnemers hebben geen nieuwe inzichten opgedaan op dit gebied. 

OCB1 ligt toe: ‘Het is niet dat de bijeenkomsten mij weinig gebracht hebben, maar het is 

gewoon meer dat het past bij mijn visie of zo.’ Wel geven zeven deelnemers  

aan dat ze binnen de cross-professionele samenwerking concreter willen worden en antwoord 

willen op hoe-vragen zoals: hoe geef je lesgeven in een diverse context concreet vorm? Ook 

zouden ze meer inzicht willen hebben in hoe je leerkrachten kunt helpen rondom diversiteit en 

het lesgeven in een diverse context.  

 Wat heeft bijgedragen aan die veranderingen. CL1 is door de boundary activiteit 

onderzoeksteam bijeenkomsten tot het nieuwe inzicht gekomen. OCB2 is onder andere door 
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het onderzoek dat een leerteam uitvoert rondom onderzoekend en ontwerpend leren tot het 

nieuwe inzicht gekomen ‘dat het heel belangrijk is voor kinderen om naast hun school veel te 

gaan leren en te leren over hun wijk.’ De boundary activiteit onderzoek doen en 

onderzoeksresultaten met elkaar delen heeft hierbij dus een rol gespeeld. Voor de nieuwe 

inzichten die niet specifiek over het lesgeven in een diverse context gaan, hebben vooral de 

boundary activiteiten georganiseerde gesprekken, het lezen van literatuur en de 

onderzoeksteambijeenkomsten bijgedragen aan nieuwe inzichten. De deelnemers noemen 

naast de boundary objecten en boundary activiteiten een aantal externe factoren die van 

invloed zijn geweest op hun visievorming op het lesgeven in een diverse context. Hierbij gaat 

het om hun visievorming in het algemeen en niet specifiek over de veranderingen van hun 

visie gedurende het eerste jaar van de cross-professionele samenwerking. Externe factoren die 

van invloed zijn op hun visie op het lesgeven in een diverse context zijn onder andere hun 

eigen opvoeding, hun schoolcarrière, mensen uit hun omgeving, (vorig) werk en hun visie op 

diversiteit. 
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Conclusie & Discussie 

 

Conclusie 

 In dit onderzoek is onderzocht in hoeverre en hoe de cross-professionele 

samenwerking tussen onderzoekers en onderwijsprofessionals op het gebied van diversiteit 

hun visie op diversiteit en op het lesgeven in een diverse context beïnvloedt. Uit de data komt 

naar voren dat er gedurende het eerste jaar van de cross-professionele samenwerking geen 

grote veranderingen rondom de visies hebben plaatsgevonden. Zowel aan het begin als aan 

het einde van het eerste jaar van de cross-professionele samenwerking geven alle deelnemers 

aan dat meerdere aspecten onder diversiteit vallen. Daarmee zou gesteld kunnen worden dat 

de deelnemers bij de start van de cross-professionele samenwerking al door een 

multidimensionale bril keken.  

 Ongeveer de helft van de deelnemers (zes van de dertien) geeft in het interview aan 

dat ze gedurende het eerste jaar van de cross-professionele samenwerking nieuwe inzichten 

hebben opgedaan rondom hun visie op diversiteit. Sommigen hebben meer bewustzijn 

gekregen van bijvoorbeeld hoe ze zelf over diversiteit denken, hun onbewuste vooroordelen 

en hoe ingewikkeld diversiteit is met de gelaagdheid binnen de samenleving. Daarnaast 

hebben sommigen een bredere visie op diversiteit ontwikkeld. Bij diversiteit denken ze nu 

ook bijvoorbeeld aan leeftijd en ontwikkelingsfases, talenten, verschillen in opvattingen en 

verschillen in hoe mensen iets aanpakken. Zes andere deelnemers geven in het interview aan 

dat ze niet tot nieuwe inzichten rondom diversiteit zijn gekomen, maar in de tweede 

vragenlijst geven ze dit wel aan. Als er gekeken wordt naar de inhoud van deze veranderingen 

die bij de tweede vragenlijst zijn ingevuld, kan gesteld worden dat deze veranderingen niet 

over hun eigen visie op diversiteit gaan, maar over andere inzichten rondom diversiteit, zoals 

dat de deelnemers de gesprekken rondom diversiteit als waardevol ervaren en dat ze meer 

inzicht hebben in de visies van anderen. Slechts één deelnemer rapporteert geen nieuwe 

inzichten rondom diversiteit in het interview en in de tweede vragenlijst. Kortom, ongeveer de 

helft van de deelnemers heeft meer bewustzijn rondom diversiteit en/of een bredere visie op 

diversiteit gekregen gedurende het eerste jaar van de cross-professionele samenwerking. 

 Slechts twee deelnemers rapporteren veranderingen in hun visie op het lesgeven in een 

diverse context. Een nieuw inzicht is dat leerkrachten met een open blik moeten kunnen 

kijken. Het andere nieuwe inzicht is dat zowel leerlingen als leerkrachten meer zouden 

moeten leren over de wijk waar hun school instaat en wat dat betekent. De meeste andere 

deelnemers rapporteerden wel andere nieuwe inzichten, zoals dat iedereen vanuit zijn eigen 
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gekleurde bril kijkt; dat het een uitdaging is om het eens te worden over thema’s rondom 

diversiteit; dat het fijn, verrijkend en inspirerend is om met elkaar in gesprek te gaan en 

informatie uit te wisselen rondom diversiteit. Kortom, slechts twee deelnemers zijn gedurende 

het eerste jaar van de cross-professionele samenwerking tot nieuwe inzichten gekomen 

rondom het lesgeven in een diverse context. 

 De deelnemers die verandering gedurende het eerste jaar van de cross-professionele 

samenwerking rapporteren op hun visie op diversiteit en op het lesgeven in een diverse 

context, geven aan dat verschillende boundary activiteiten en boundary objecten hierin een rol 

hebben gespeeld. De volgende boundary activiteiten worden genoemd door deze deelnemers: 

onderzoek doen, de onderzoeksresultaten met elkaar delen, georganiseerde gesprekken, het 

kijken van beeldmateriaal, het lezen van literatuur en onderzoeksteam bijeenkomsten. De 

TED-talk van Chimamanda Adichie wordt als enige boundary object genoemd. De 

deelnemers die andere inzichten rapporteren, geven aan dat voornamelijk de volgende 

boundary activiteiten daarbij invloed hebben gehad: leerteam bijeenkomsten, onderzoeksteam 

bijeenkomsten, het lezen van literatuur, het kijken van beeldmateriaal en georganiseerde 

gesprekken. De volgende boundary objecten hebben volgens hen voornamelijk bijgedragen 

aan nieuwe inzichten: het artikel van Sabine Severiens, het hoofdstuk van Crul, Uslu en Lelie 

en de TED talk van Chimamanda Adichie. Sommige boundary activiteiten en boundary 

objecten hebben voor niemand of slechts enkele (maximaal twee) deelnemers bijgedragen aan 

nieuwe inzichten rondom diversiteit: studentbegeleiding en het UPvA congres (boundary 

activiteiten); projectplan onderzoeksaanvraag NRO, dropbox Werkplaats en posters UPvA 

congres (boundary objecten). 

 Kortom, de cross-professionele samenwerking heeft gedurende het eerste jaar niet in 

grote mate invloed gehad op de visies op diversiteit en op het lesgeven in een diverse context. 

Meerdere deelnemers rapporteren wel verschillende veranderingen in hun visie. 

Verscheidende boundary objecten en boundary activiteiten van de cross-professionele 

samenwerking hebben hieraan bijgedragen. 

 Mogelijke verklaringen van de resultaten. Er zijn verschillende mogelijke 

verklaringen waarom de cross-professionele samenwerking niet in grote mate invloed heeft 

gehad op de visies van de deelnemers. Ten eerste geven de deelnemers aan dat hun visies zijn 

gevormd door onder andere hun eigen opvoeding, hun schoolcarrière, mensen uit hun 

omgeving en (vorig) werk. De persoonlijke geschiedenis van de deelnemers speelt dus een 

belangrijke rol in hoe ze denken over diversiteit en het lesgeven in een diverse context. Ook 

uit ander onderzoek blijkt dat er meerdere factoren meespelen in de visievorming op 
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diversiteit. Zo zijn bepaalde ideeën over diversiteit en racisme opgenomen in het dominante 

schoolcurriculum (Banks, 2006; Weiner, 2014), wat invloed heeft op hoe men tegen 

diversiteit aankijkt. Ook speelt mee in welke cultuur men opgroeit bij het vormen van 

(on)bewuste ideeën over diversiteit (Telzer, Humphreys, Sapiro & Tottenham, 2013). 

Aangezien de visies op diversiteit en op het lesgeven in een diverse context van de 

deelnemers gevormd zijn gedurende tientallen jaren, zijn bepaalde ideeën diep geworteld in 

de deelnemers. De tijdsperiode van slechts één jaar van de cross-professionele samenwerking 

is een zeer korte tijdsperiode in vergelijking met de tientallen jaren daarvoor waarin de visies 

van de deelnemers zijn gevormd. Dit zou een mogelijke verklaring kunnen zijn waarom er 

niet in grote mate sprake is van verandering.  

 Ten tweede blijkt uit het onderzoek van Michels (2017) dat het merendeel van de 

gecreëerde waarden tussen de deelnemers van de cross-professionele samenwerking 

inhoudelijk is gericht op de samenwerkingsverbanden. Deze gecreëerde waarden hebben in 

mindere mate betrekking op het onderwerp ‘diversiteit’. Naar verwachting hebben de 

deelnemers eerder nieuwe inzichten opgedaan over hoe samenwerkingsverbanden goed 

verlopen en hoe deze geoptimaliseerd kunnen worden. Dit zou een mogelijke verklaring 

kunnen zijn dat de deelnemers minder nieuwe inzichten hebben opgedaan rondom diversiteit.  

 Aansluitend hierop zou het kunnen zijn dat de cross-professionele samenwerking zich 

gedurende het eerste jaar meer heeft gericht op het vormgeven en organiseren van de 

samenwerking (aangezien dit ook een doel is van de cross-professionele samenwerking) en 

minder op diversiteit en specifiek het lesgeven in een diverse context. Ongeveer de helft van 

de deelnemers (zeven) geeft dan ook aan dat ze behoefte hebben om zich meer te verdiepen in 

hoe lesgeven in een diverse context concreet vorm kan worden gegeven. Een mogelijke 

verklaring dat slechts twee deelnemers nieuwe inzichten rondom lesgeven in een diverse 

context rapporteren, zou dus kunnen komen doordat hier minder de focus op lag gedurende 

het eerste jaar van de cross-professionele samenwerking.  

 Een andere mogelijke verklaring voor de resultaten is dat niet alle deelnemers bij alle 

onderzoeksteam bijeenkomsten aanwezig zijn geweest. Hierdoor hebben sommige 

deelnemers bepaalde onderdelen gemist van de cross-professionele samenwerking, waaronder 

misschien wel bepaalde boundary activiteiten en/of boundary objecten die tot nieuwe 

inzichten kunnen leiden op het gebied van diversiteit en het lesgeven in een diverse context. 

Het zou kunnen dat door het missen van bepaalde bijeenkomsten de deelnemers in mindere 

mate tot nieuwe inzichten zijn gekomen. 
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 Uit dit onderzoek blijkt dat bepaalde boundary activiteiten en boundary objecten een 

rol hebben gespeeld bij de visievorming op diversiteit en op het lesgeven in een diverse 

context. Echter, er zijn ook boundary activiteiten en boundary objecten die voor geen of voor 

slechts een paar deelnemers van invloed zijn geweest bij hun visievorming. Volgens Snoek et 

al. (2017) is kenmerkend voor een boundary object dat alle deelnemers het als betekenisvol 

ervaren, de deelnemers eigenaarschap hebben en er dialoog tussen de deelnemers plaatsvindt. 

Een mogelijke verklaring dat bepaalde boundary objecten van de cross-professionele 

samenwerking niet hebben geleid tot nieuwe inzichten rondom diversiteit, zou mogelijk 

verklaard kunnen worden doordat deze objecten niet voldoen aan één of meer van 

bovenstaande kenmerken. Hetzelfde geldt voor de boundary activiteiten.  

 

Discussie 

 Dit onderzoek heeft inzicht gegeven dat de cross-professionele samenwerking 

gedurende het eerste jaar niet in grote mate invloed heeft gehad op de visies van de 

deelnemers rondom diversiteit en het lesgeven in een diverse context. Door middel van 

kwalitatief onderzoek is een duidelijk beeld ontstaan welke veranderingen in de visies er wel 

hebben plaatsgevonden en welke boundary objecten en boundary activiteiten hieraan hebben 

bijgedragen. Deze boundary objecten en boundary activiteiten kunnen worden gecontinueerd 

en degene die niet of nauwelijks worden genoemd, kunnen niet gecontinueerd of anders 

vormgegeven worden. Dit inzicht kan zowel gebruikt worden binnen de cross-professionele 

samenwerking die in dit onderzoek centraal staat en ook binnen andere cross-professionele 

samenwerkingen waarbij onderzoekers en onderwijsprofessionals bij betrokken zijn.  

 Bovendien heeft dit onderzoek inzicht gegeven in hoe de deelnemers van de cross-

professionele samenwerking tegen diversiteit en het lesgeven in een diverse context 

aankijken. Bepaalde onderdelen van de verschillende invalshoeken op diversiteit die zijn 

besproken in het theoretisch kader zijn naar voren gekomen bij de visies op diversiteit. De 

multidimensionale bril (Crul, Uslu & Lelie, 2016) sluit aan bij de visie op diversiteit van alle 

deelnemers, omdat ze allemaal diversiteit als een breed begrip zien waar meerdere aspecten 

onder vallen. Het paradigma ‘cultural difference’ (cultureel verschil) van Banks (2009) en het 

liberale multiculturalisme perspectief van May en Sleeter (2010) sluiten aan bij diversiteit als 

iets positiefs zien en het belangrijk vinden dat elkaars verschillen worden gerespecteerd. Het 

kritische multiculturalisme perspectief komt bij slechts één deelnemer tot uiting doordat deze 

deelnemer ingaat op ongelijkheid en het betekenis geven aan verschillen. Dat het kritische 

multiculturalisme perspectief bij minder deelnemers naar voren komt dan het liberale 
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multiculturele perspectief, bevestigt het idee van May en Sleeter (2010) dat mensen meer 

moeite hebben met het kritische multiculturalisme perspectief dan met het liberale 

multiculturalisme perspectief. Doordat alle deelnemers een multidimensionale bril hebben en 

verschillen in of het kritische multiculturalisme perspectief of het liberale multiculturalisme 

perspectief naar voren komt, kan gesteld worden dat de multidimensionale bril kan 

samenvallen met beide perspectieven. Een aanvulling op de literatuur naar aanleiding van dit 

onderzoek is dat sommige mensen diversiteit een te breed begrip vinden en daarmee een 

containerbegrip. Bovendien komt het spanningsveld in hoeverre je moet inspelen op 

verschillen en in hoeverre je moet zoeken naar de overeenkomsten naar voren.  

 Naast de visies op diversiteit zijn ook bij de visies op het lesgeven in een diverse 

context verschillende onderdelen van de besproken expertisegebieden, die in het theoretisch 

kader staan beschreven, naar voren gekomen. Het didactische principe variatie en 

differentiatie (Gay, 2009, aangehaald in Severiens, Wolff & Van Herpen, 2014; Severiens, 

2014) komt bij bijna alle deelnemers naar voren. Ook het andere didactische principe volgens 

Gay, een link leggen tussen de voorkennis van de leerlingen en nieuw aanbod, komt naar 

voren. Het expertisegebied ‘parent involvement’ (relatie met ouders) van Severiens, Wolff en 

Van Herpen (2014) wordt ook aangehaald door de deelnemers. Een aanvulling op de 

literatuur naar aanleiding van dit onderzoek is dat sommige mensen vinden dat bij het 

lesgeven in een diverse context het van belang is dat leerkrachten goede relaties hebben met 

collega’s, met een open blik kunnen kijken (hoewel de vraag is of dit mogelijk is) en kunnen 

wisselen van perspectief.  

 In dit onderzoek is alleen gekeken naar welke boundary objecten en boundary 

activiteiten een rol hebben gespeeld bij de veranderingen in de visies op diversiteit en op het 

lesgeven in een diverse context en is er niet gekeken naar de boundary crossers zelf. 

Boundary crossers zijn personen die een rol spelen in de interactie tussen activiteitssystemen 

(Snoek et al., 2017). In dit onderzoek zijn de wetenschappers en onderwijsprofessionals de 

boundary crossers. Zij kunnen invloed uitoefenen op de veranderingen in het denken van de 

andere deelnemers. Vandaar dat het interessant is om vervolgonderzoek te doen naar de 

invloeden van de boundary crossers van de cross-professionele samenwerking op de visies op 

diversiteit en op het lesgeven in een diverse context van de andere deelnemers.   

 Dit onderzoek heeft ook geen onderzoek gedaan naar de visies op diversiteit en op het 

lesgeven in een diverse context van andere actoren binnen de leerteams. De andere actoren 

van de leerteams bestaan uit onderwijsprofessionals vanuit de scholen. Zij gaan niet naar de 

onderzoeksteam bijeenkomsten, waardoor zij indirecter verbonden zijn aan de cross-
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professionele samenwerking. Voor vervolgonderzoek is het interessant om te onderzoeken 

wat hun visies zijn op diversiteit en op lesgeven in een diverse context en welke rol de 

leerteams en daarmee de cross-professionele samenwerking hierin speelt. Vervolgens kan er 

ook onderzocht worden hoe de leerteams bijdragen aan de visie op diversiteit en op het 

lesgeven in een diverse context binnen de gehele school. Een doel van de cross-professionele 

samenwerking is namelijk om de kloof tussen wetenschappelijke onderwijstheorie en de 

onderwijspraktijk te overbruggen. Het is interessant om te kijken in hoeverre dit lukt door 

middel van deze cross-professionele samenwerking.   

Aan de andere kant is het interessant om vervolgonderzoek te doen naar hoe de cross-

professionele samenwerking de kloof overbrugt aan de kant van de wetenschap. Hierbij zou 

gevraagd kunnen worden aan collega’s van de onderzoekers hoe zij denken over diversiteit en 

het lesgeven in een diverse context en hoe ze hiertoe zijn gekomen. Er zou gekeken kunnen 

worden of wetenschappelijk onderwijsonderzoek die de onderzoekers en hun collega’s doen 

binnen hun kennisinstituut beter aansluit bij de praktijk. Zo kan er gekeken worden in 

hoeverre het lukt om de kloof tussen de wetenschap en de praktijk te overbruggen en welke 

rol de cross-professionele samenwerking hierin speelt. 

In dit onderzoek is er gekeken naar de veranderingen gedurende het eerste jaar van de 

cross-professionele samenwerking. De visies op diversiteit en op het lesgeven in een diverse 

context zullen zich mogelijk verder gaan ontwikkelen gedurende het tweede jaar van de cross-

professionele samenwerking. Bovendien kan de samenstelling van de cross-professionele 

samenwerking veranderen. Voor vervolgonderzoek is het interessant om te onderzoeken in 

hoeverre de visies op diversiteit en op het lesgeven in een diverse context zijn veranderd na 

het tweede jaar van de cross-professionele samenwerking en wat daaraan heeft bijgedragen. 

Dit sluit aan bij wat Schenke et al. (2016) aangeven, namelijk dat het van belang is om te 

blijven investeren in de cross-professionele samenwerking, omdat de cross-professionele 

samenwerking kan veranderen gedurende het project.  

 

Aanbevelingen voor de praktijk 

 Naast de aanbevelingen voor vervolgonderzoek kunnen er op basis van dit onderzoek 

een aantal aanbevelingen gedaan worden voor de praktijk. Voor de cross-professionele 

samenwerking is de eerste aanbeveling om sommige boundary activiteiten en boundary 

objecten te continueren en andere niet voort te zetten of anders vorm te geven. Aangezien de 

onderzoeken binnen de cross-professionele samenwerking en de leerteams, de georganiseerde 

gesprekken, het kijken van beeldmateriaal (waaronder de TED talk van Chimamanda 
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Adichie), het lezen van literatuur (waaronder het artikel van Sabine Severiens en het 

hoofdstuk van Crul, Ulsu en Lelie), de onderzoeksteam bijeenkomsten en de leerteam 

bijeenkomsten als bijdragen voor de visievorming door de deelnemers zijn aangegeven, is de 

aanbeveling om dit te continueren. Het projectplan onderzoeksaanvraag NRO en de dropbox 

heeft bij geen enkele deelnemer tot nieuwe inzichten rondom diversiteit geleid. Een 

aanbeveling is daarom om dit niet te continueren of anders vorm te geven. 

 Een tweede aanbeveling voor de cross-professionele samenwerking is om in de 

toekomst inhoudelijk andere onderwerpen aan te dragen en te bespreken. Een meerderheid 

van de deelnemers heeft aangegeven meer in te willen gaan op hoe-vragen, zoals: hoe geef je 

concreet vorm aan diversiteit in de onderwijspraktijk? Als er meer aandacht wordt besteed 

aan het lesgeven in een diverse context, zullen deelnemers mogelijk ook meer veranderingen 

laten zien in hun visie op het lesgeven in een diverse context.  

 Ten slotte is een aanbeveling om de cross-professionele samenwerking rondom 

diversiteit voort te zetten. Uit dit onderzoek blijkt namelijk dat na slechts één jaar 

veranderingen in de visie op diversiteit en op het lesgeven in een diverse context 

gerapporteerd zijn door de deelnemers van de cross-professionele samenwerking. Bovendien 

leidt de cross-professionele samenwerking ook tot andere inzichten, zoals hoe fijn het is om in 

gesprek te gaan rondom diversiteit en hoe samenwerkingsverbanden goed kunnen verlopen en 

geoptimaliseerd kunnen worden (zie ook het onderzoek van Michels, 2017). Diversiteit kan 

natuurlijk als complex thema ervaren worden en leiden tot confrontaties. Echter, dit is geen 

excuus om het er niet over te hebben. Aangezien de juiste antwoorden rondom 

diversiteitsvraagstukken niet bekend zijn, is het juist urgent om het over diversiteit te hebben. 

Bundel de krachten van verschillende experts samen in een cross-professionele samenwerking 

en nieuwe inzichten zullen zowel de wetenschap als de praktijk verrijken.     
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Bijlagen 

 

Bijlage 1: E-mail 

 

Beste […], 

 

Voor mijn masterscriptie doe ik onderzoek naar de Werkplaats Diversiteit. In het kort gezegd 

ga ik onderzoeken hoe deelnemers van de Werkplaats tegen diversiteit aankijken en hoe de 

Werkplaats daaraan heeft bijgedragen. Ik zou graag een interview bij je afnemen. Het 

interview zal maximaal een uur duren.  

Zouden we een afspraak kunnen plannen voor na de meivakantie? Ik zou op […] kunnen. Zit 

er een datum tussen waarop je zou kunnen? Ik spreek graag af op een locatie die goed uitkomt 

voor jou.  

Ik hoop van je te horen!  

 

Met vriendelijke groet, 

Anne Verboon 
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Bijlage 2: Interviewleidraad 

 

Introductie 
- Vindt u het fijn als ik u met jij of u aanspreek?  
- Zoals in de mail aangegeven, zal dit interview voor mijn scriptie voor de master 

Onderwijskunde gebruikt worden. Ik ga kijken naar de visies op diversiteit in het 
onderwijs en de perspectieven op het leerkrachthandelen in een diverse context van de 
deelnemers van de Werkplaats Diversiteit.  

- Het interview zal maximaal een uur duren. 
- De gegevens worden voor zo ver mogelijk anoniem verwerkt: namen, schoolnamen en 

schoolbesturen worden weggehaald, maar het is wel van belang dat uw functie wordt 
benoemd (onderwijsprofessional/leerkracht of onderzoeker).  

- Zou ik dit interview kunnen opnemen zodat ik het later kan terugluisteren en uittypen? 
Opname aanzetten! 

- Als u iets niet begrijpt, dan kunt u altijd vragen om verduidelijking. Er zijn geen goede 
of foute antwoorden. Ik ben benieuwd naar uw mening.  

 
Achtergrondinformatie 

1. Hoe zou u uw rol omschrijven binnen de Werkplaats Diversiteit? 
Doorvraag voor leerteamcoördinatoren/onderwijsprofessionals en 
onderzoeksbegeleiders: Bij welk leerteam bent u betrokken? 
Hoe zou u uw rol omschrijven binnen het leerteam?  
Kunt u vertellen wat het onderwerp is waar uw leerteam mee bezig is? En hoe bent u 
hierbij gekomen? 
 

2. Bij welke onderzoeksbijeenkomsten van de Werkplaats Diversiteit bent u aanwezig 
geweest? 
5 september 2016, 14 november 2016, 16 januari 2017, 15 mei 2017.  
 

Visie op diversiteit in het onderwijs: eerst wil ik vragen stellen over diversiteit in het 
algemeen en diversiteit in het onderwijs. Daarna gaan we specifiek in op het handelen van de 
leerkracht in een diverse context. 
 

3. Wat verstaat u onder diversiteit in het algemeen? 
Wat is uw definitie van diversiteit? 
 

4. Als het over diversiteit in het onderwijs gaat, waar gaat het volgens u over? 
Ongelijkheid, uitsluiting, verschillen.  
 
Doorvraag: Als het over diversiteit gaat, gaat het over verschillen tussen groepen. 
Welke verschillen op het gebied van diversiteit spelen volgens u een rol in het 
onderwijs?  
Etnische diversiteit, culturele diversiteit, etc. 
 

5. Hoe bent u daarbij gekomen? Kunt u iets vertellen over hoe u hierbij komt? Wat heeft 
bijgedragen aan de manier waarop u tegen diversiteit in het onderwijs aankijkt? 
Werkplaats Diversiteit, literatuur (welke?), overleg collega’s, eigen observaties in de 
praktijk, etc. 
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6. Bij het begin van de werkplaats is aan iedereen gevraagd om vragen te beantwoorden. 
Daarbij werd ook de vraag gesteld wat u onder diversiteit verstaat. Kunt u zich nog 
herinneren wat u daar heeft opgeschreven? 
Als u wilt, kunt u even kijken. 
Net ging u meer in op dit of dat. Begrijp ik goed dat dat een nieuw inzicht is? Klopt 
het dat ik nu meer dit of dat aspect terug hoor? Zo ja, hoe komt dat? Wat heeft 
bijgedragen aan een verandering van wat u onder diversiteit verstaat? 
Werkplaats Diversiteit (werkvormen, momenten, gesprekken), literatuur (welke?), 
overleg collega’s, eigen observaties in de praktijk, etc. 
Hoe zijn deze inzichten gebruikt binnen het leerteam? 
Hoe draagt de Werkplaats Diversiteit bij aan uw visie op diversiteit in het onderwijs? 
 

Perspectief op leerkrachthandelen in een diverse context: We hebben het gehad over 
diversiteit in het onderwijs, meer in het algemeen. De volgende vragen gaan over het 
handelen van de leerkracht en diversiteit.  
 

7. Wat is volgens u van belang als het om leerkrachthandelen en diversiteit gaat?  
Aantal dingen genoemd: prioriteiten aanbrengen.  
Doorvraag: wat zouden leerkrachten volgens u nog meer moeten leren? 
Knelpunten en/of uitdagingen 
 

8. Hoe komt u tot deze kijk? Dit inzicht?  
Wat heeft bijgedragen aan de manier waarop u tegen het handelen van de leerkracht in 
een diverse context aankijkt?  
Werkplaats Diversiteit, literatuur (welke?), overleg collega’s, eigen observaties in de 
praktijk, etc. 
 

9. Bij de start van de Werkplaats Diversiteit is aan iedereen gevraagd om vragen te 
beantwoorden. Daarbij werd ook de vraag gesteld wat u verstaat onder diversiteit in en 
om de klas en waar knelpunten en/of uitdagingen voor leerkrachten rondom diversiteit 
zitten. Kunt u zich nog herinneren wat u daar heeft opgeschreven? 
Als u wilt, kunt u even kijken. 
Net ging u meer in op dit of dat. Begrijp ik goed dat dat een nieuw inzicht is? Klopt 
het dat ik nu meer dit of dat aspect terug hoor? Zo ja, hoe komt dat? Wat heeft 
bijgedragen aan een verandering van wat u onder het handelen van de leerkracht in 
een diverse context verstaat?  
Werkplaats Diversiteit, literatuur (welke?), overleg collega’s, eigen observaties in de 
praktijk, etc. 
Hoe zijn deze inzichten gebruikt binnen het leerteam? 
Hoe draagt de Werkplaats Diversiteit bij aan uw perspectief op het leerkrachthandelen 
in een diverse context? 

 
We hebben het gehad over diversiteit in brede zin en het perspectief over leerkrachthandelen 
en de ontwikkeling hiervan. Nu heb ik een paar vragen die gaan over de toekomst met 
betrekking tot de Werkplaats Diversiteit.  
 
Toekomst 

10. Kunt u iets vertellen over wat uw behoeften zijn rondom de verdere ontwikkeling van 
uw visie rondom dit thema/diversiteit & leerkrachthandelen in diverse context?  
Waar zou u zich verder in willen verdiepen als het gaat om diversiteit in het 
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onderwijs?  
Waar zou u zich verder in willen verdiepen als het gaat om het leerkrachthandelen in 
een diverse context? 
 

11. Welke rol zou de Werkplaats Diversiteit hierin kunnen spelen? 
Behoeften? 
 

12. 1 van de doelen van dit jaar is om tot een gedeelde gezamenlijke visie te komen op 
diversiteit in het onderwijs en het leerkrachthandelen in een diverse context. Waar 
staan jullie nu met de Werkplaats volgens u?  
Waren de ideeën van de scholen en kennisinstituten volgens u eerst verschillend? Zo 
ja, op welke manier verschillend?  
Merkt u dat de ideeën van de scholen en kennisinstituten samenkomen? 
Zo ja, hoe merkt u dit?  
Wat maakt dat de ideeën van de scholen en kennisinstituten samenkomen?  

 
Overig 

13. Heeft u nog opmerkingen en/of vragen? 
 
Dank u wel voor deelname aan dit interview. 
De komende periode ga ik de interviews uittypen. Heeft u belangstelling om dit nog een keer 
in te zien?  
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Bijlage 3: Codeerschema 

 

Thema 1: visie op diversiteit. Ten eerste is dit codeerschema gebruikt om te kijken 

naar de verschillende visies op diversiteit van de deelnemers op het moment van het 

interview. Ten tweede is dit codeerschema gebruikt om te kijken hoe de deelnemers in het 

verleden (aan het begin van de cross-professionele samenwerking) over diversiteit dachten.  

Code Sub-code Sub-sub-code 

Verschillende brillen Eendimensionale bril Cognitieve bril: alleen naar cognitie 

kijken 

Etnisch/culturele bril: alleen naar 

etniciteit/culturele afkomst kijken 

Gender bril: alleen naar gender kijken 

Leeftijd bril: alleen naar leeftijd 

kijken 

Religieuze bril: alleen naar religie 

kijken 

Seksualiteit bril: alleen naar 

seksualiteit kijken 

Sociaal economische status (SES) 

bril: alleen naar SES kijken 

Sociaal-emotionele/pedagogische bril: 

alleen naar sociaal-emotionele 

ontwikkeling/pedagogiek kijken 

Multidimensionale bril: een combinatie van verschillen op 

verschillende aspecten, zoals leeftijd, sekse, vermogen, etniciteit, 

gender, religie, taal, cultuur, sociale klasse, sociaal-emotionele 

ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en thuissituatie 

Multiculturele educatie 

pradigma’s 

‘Etnic additive’ (etnische toevoeging): helden en feestdagen 

vieren van andere culturen 

‘Self-concept development’ (zelfconcept ontwikkeling): 

verhogen van het zelfconcept door bijdragen van het land te 

benoemen. 

‘Cultural deprivation’ (culturele ontbering): culturele en andere 
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ervaringen aanbieden 

‘Language paradigm’ (taal paradigma): aandacht voor 

taalachterstand en dialecten, zodat er academisch succes 

mogelijk is 

‘Cultural difference’ (cultureel verschil): positief over 

verschillen 

‘Cultural ecology’ (culturele ecologie): verschil tussen 

vrijwillige en niet-vrijwillige immigranten. Niet-vrijwillige 

immigranten hebben een negatieve houding en het doel is om 

deze houding te veranderen. 

‘Protective desidentification’ (beschermende desidentificatie): 

stereotypen verkleinen 

‘Structural’ (structureel): er zijn politieke en culturele 

veranderingen nodig 

‘Multi-factor paradigma’: de school moet leerlingen helpen de 

kennis, vaardigheden en houdingen te ontwikkelen om effectief 

te kunnen functioneren binnen de cultuur van hun gemeenschap, 

in de nationale cultuur en met en tussen andere etnische culturen. 

Multiculturalisme 

perspectieven 

Kritisch multiculturalisme perspectief: structurele analyses van 

ongelijke machtsrelaties, het analyseren van de rol van 

ongelijkheden inclusief racisme staan centraal 

Liberaal multiculturalisme perspectief: de focus ligt op het beter 

met elkaar om kunnen gaan door erkenning en respect. 

Lastig onderwerp Moeilijk te definiëren 

Containerbegrip 

Uitdaging: in hoeverre inspelen op verschillen aan de ene kant 

en inspelen op overeenkomsten aan de andere kant? 

Overig 
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Thema 2: visie op het lesgeven in een diverse context. Ten eerste is dit codeerschema 

gebruikt om te kijken naar de verschillende visies op het lesgeven in een diverse context van 

de deelnemers op het moment van het interview. Ten tweede is dit codeerschema gebruikt om 

te kijken hoe de deelnemers in het verleden (aan het begin van de cross-professionele 

samenwerking) over het lesgeven in een diverse context dachten. 

Code Sub-code 

‘Language development’ 

(taalontwikkeling): kennis van de 

taalontwikkeling van kinderen met 

een andere moedertaal dan 

instructietaal 

Cultuurframe: andere achtergrondkennis 

Verschil tussen instructietaal en alledaagse taal 

Regels hoe je met elkaar omgaat en regels van de 

lessen 

‘Didactics’ (didactieken) Variatie en differentiatie: model van 

gedifferentieerde instructie van Severiens  

Link leggen tussen voorkennis en nieuw aanbod: 

nieuwe kennis is makkelijker te onthouden als het 

voortbouwt op bestaande kennis 

‘Parental involvement’ (relatie met ouders): als ouders persoonlijk worden aangesproken, 

zullen ze meer deelnemen aan activiteiten en betrokken worden bij de school. 

Belangrijk dat je je bewust bent van je eigen bril 

Open blik: zonder oordeel kunnen kijken 

Kunnen wisselen van perspectief 

Goed omgaan met collega’s 

Gesprek durven aangaan 

Overig 
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Thema 3: bijdragen aan de (door)ontwikkeling van de visie op diversiteit en op het 

lesgeven in een diverse context. Onderstaand codeerschema is gebruikt voor vier onderdelen. 

Ten eerste is het codeerschema gebruikt om te kijken wat heeft bijgedragen aan de 

visievorming rondom diversiteit van de deelnemers. Ten tweede is het codeerschema gebruikt 

om te kijken wat heeft bijgedragen aan nieuwe inzichten rondom diversiteit. Ten derde is het 

codeerschema gebruikt om te kijken naar wat heeft bijgedragen aan de visievorming rondom 

lesgeven in een diverse context. Ten slotte is dit codeerschema gebruikt om te kijken wat 

heeft bijgedragen aan nieuwe inzichten rondom het lesgeven in een diverse context. 

Code Sub-code Sub-sub-code 

Persoonlijke ervaringen Eigen opvoeding 

Schoolcarrière 

Mensen uit hun omgeving 

Werk School 

Kennisinstituut Begeleiding studenten 

(promotie)onderzoek 

Colleges 

Ander werk 

Cross-professionele 

samenwerking 

Boundary activiteiten Georganiseerde 

gespreksactiviteiten 

Het kijken van 

beeldmateriaal 

Het lezen van literatuur 

Het UPvA congres 

Leerteam bijeenkomsten 

Onderzoeksteam 

bijeenkomsten 

Spontane gesprekken 

Studentbegeleiding 

Andere boundary activiteiten 

Boundary objecten Artikel Sabine Severiens 

Boek ‘van startbekwaam naar 

stadsbekwaam’ 

Dropbox Werkplaats 
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Hoofdstuk Crul, Uslu, Lelie 

Kennisclip Monique Volman 

Kennisclip Sabine Severiens 

Posters UPvA congres 

Projectplan 

onderzoeksaanvraag NRO 

TED talk Chimamanda 

Adichie 

Visiestuk WOA diversiteit 

Werkplaatsmuur 

Andere boundary objecten 

Overig 
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Bijlage 4: Resultaten Tweede Vragenlijst 

 

Tabel 1 

In welke Mate de Deelnemers (N=12) nieuwe Inzichten rondom Diversiteit hebben gekregen. 

CL3 heeft deze Vragenlijst niet ingevuld. De Dikgedrukte Deelnemers zijn de deelnemers die 

ook tijdens het Interview hebben aangegeven tot Nieuwe Inzichten rondom Diversiteit te zijn 

gekomen. 

Mate Deelnemers 

0 (geen) OK1 

1 (in zeer geringe mate)  

2 (in geringe mate) OK2, OK3, OK4 

3 OCB1, CL4, OK5 

4 (in grote mate) OCB2, OCB3, CL1, CL2, CL5 

5 (in zeer grote mate)  

 

Tabel 2 

Deelnemers (N=12) die bij de Vragenlijst hebben aangegeven welke Boundary Activiteiten 

hebben bijgedragen aan Nieuwe Inzichten rondom Diversiteit bij Hunzelf, Leden van hun 

Leerteam en/of Andere Actoren in de School 

Boundary activiteiten Aantal 

deelnemers 

Deelnemers 

Leerteam bijeenkomsten 8 CL1, CL2, CL4, CL5, OCB1, 

OK1, OK4, OK5 

Onderzoeksteam bijeenkomsten 9 CL1, CL2, CL5, OCB1, OCB2, 

OCB3, OK3, OK4, OK5 

Georganiseerde gespreksactiviteiten 5 CL2, OCB1, OCB3, OK3, OK5 

Spontane gesprekken 6 CL2, CL4, CL5, OCB1, OCB2, 

OK2 

Het lezen van literatuur 9 CL1, CL2, CL5, OCB1, OCB2, 

OCB3, OK3, OK4, OK5 

Het kijken van beeldmateriaal 9 CL1, CL2, CL5, OCB2, OCB3, 

OK1, OK3, OK4, OK5 

Studentbegeleiding 2 CL1, CL2 
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Het UPvA congres 1 OK2 

Andere activiteiten 3 CL2, OCB1, OCB3 

 

Tabel 3 

Deelnemers (N=12) die bij de Vragenlijst hebben aangegeven welke Boundary Objecten 

hebben bijgedragen aan Nieuwe Inzichten rondom Diversiteit bij Hunzelf, Leden van hun 

Leerteam en/of Andere Actoren in de School 

Boundary objecten Aantal 

deelnemers 

Deelnemers 

Projectplan onderzoeksaanvraag NRO 0 - 

Artikel Sabine Severiens 10 CL1, CL2, CL4, CL5, OCB1, 

OCB2, OCB3, OK3, OK4, OK5 

Hoofdstuk Crul, Uslu en Lelie 9 CL1, CL2, CL5, OCB1, OCB2, 

OCB3, OK3, OK4, OK5 

Boek ‘Van startbekwaam naar 

stadsbekwaam’ 

3 CL2, OCB1, OK4 

TED talk Chimamanda Adichie 10 CL1, CL2, CL5, OCB1, OCB2, 

OCB3, OK1, OK3, OK4, OK5 

Kennisclip Monique Volman 5 CL1, CL2, OCB1, OCB3, OK5 

Kennisclip Sabine Severiens 3 CL2, OCB1, OK5 

Visiestuk WOA diversiteit 4 CL1, CL2, OCB1, OCB3 

Werkplaatsmuur 3 CL2, CL4, OCB3 

Dropbox Werkplaats 0 - 

Posters UPvA congres 1 OK2 

Andere instrumenten 1 CL2 

 

 


