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Voorwoord
In dit verslag wil ik u meenemen in mijn afstudeeron-
derzoek ‘Underdog’. Deze exploratie is geschreven in 
het kader van mijn afstuderen aan de opleiding Com-
municatie en Multimedia Design aan 
Avans Hogeschool in Breda. 
Door de Coronapandemie was het moeilijk mensen 
persoonlijk te benaderen,  bijna alle contacten liepen 
via Teams. Ook de contacten met mede studenten, er 
waren geen spontane ontmoetingen, waardoor even 
sparren over het thema lastig was.
 
Ik wil mijn afstudeerbegeleider Jan-Willem Leentfaar 
bedanken voor de begeleiding tijdens deze afstudeer-
periode, door zijn feedback heb ik mijn project goed 
op de rails gekregen. 
Feysal Ben Dahman, jeugdwerker bij ‘WijZijn’ wil ik 
bedanken voor zijn tijd en expertise.

Verder wil ik iedereen bedanken die mij gesteund 
heeft de afgelopen periode, mede afstudeerders en 
iedereen die heeft meegewerkt aan mijn onderzoek.
En niet te vergeten mijn familie die afgelopen half jaar 
mijn steun en toeverlaat waren.

Sjors Calis
Mei 2021
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Opstartfase

Samenvatting 
Het thema van dit onderzoek is polarisatie, groepen 
komen tegenover elkaar te staan omdat ze van elkaar 
vervreemden, wat kan leiden tot spanningen. Een 
duidelijk voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van de 
verhouding tussen Nederlanders en Nederlanders 
met een niet-westerse achtergrond. Deze tegenstellin-
gen nemen toe, vooral op sociaal-cultureel vlak. 
Polarisatie hoeft niet altijd een probleem te zijn, het kan 
ook verschillen duidelijk maken en zo veranderingen 
bevorderen. Toch kan dit wel het geval worden als de 
afstand tussen de groepen te groot wordt en mensen 
zich minder thuis gaan voelen in de samenleving. Er 
gaat in thermen gedacht worden van ‘wij’ en  ‘zij’ aan 
de hand van stereotype beelden. Wij en zij worden 
dan tegenover elkaar gestelde identiteiten die ogen-
schijnlijk veel van elkaar verschillen, het is een gedach-
tenconstructie.  De hoeveelheid (negatieve) ideeën 
over elkaar nemen toe terwijl de redelijkheid afneemt. 
Gevoelens en inlevingsvermogen worden steeds 
belangrijker en feitelijke informatie heeft steeds minder 
impact. 

11 % van de Nederlandse bevolking heeft een 
niet-westerse migratie achtergrond, in mijn woonplaats 
Bergen op Zoom is dit 15.3%. De tweede en derde 
generatie zijn vaak op zoek naar hun eigen identi-
teit, thuis leeft de cultuur van het land van herkomst, 
daartegenover staat de Westerse cultuur waar zij in 
terechtkomen.
Zij zijn gevoeliger voor racisme en achterstanden en 
zien verschil tussen hun behandeling en die van Ne-
derlanders. Dit is de groep zijn waarmee spanningen 

worden ervaren.
Uit interviews bleek dat Marokkaanse Nederlanders 
onderaan in de etnische hiërarchie bungelen en daar-
om waarschijnlijk het meest te maken met negatieve 
stereotypering en vooroordelen. 
Naar aanleiding van bovenstaande vooronderzoek 
zijn de volgende hoofd en deelvragen geformuleerd. 
De doelgroep was in eerste instantie jongeren, deze is 
tijdens de onderzoekfase aangepast naar kinderen van 
10  -12 jaar.

HOOFDVRAAG: 

Hoe kan een tool een bijdrage leveren aan het vermin-
deren van vooroordelen, waarbij kinderen van 10 – 12 
jaar zich in kunnen leven in de positie van anderen, 
die negatieve stereotypering en achtergesteld worden 
ervaren? 

DEELVRAGEN:

Wat is het verband tussen identiteit en stereotypering?
Hoe worden stereotypen en vooroordelen gevormd en 
wat kunnen we er aan doen?
Wat zijn de gevolgen van stereotypering?
Wat is inlevingvermogen en hoe ontwikkelt het zich?
Bij welke groep kan deze tool effectief ingezet worden?

Mensen hebben de behoefte om gewaardeerd te 
worden om wie of wat ze zijn, ze streven naar positieve 
identiteit, iemands identiteit maakt uit tot welke groep 
men behoort.

Identiteit is een schijnbaar tegenstrijdig begrip: het 
verwijst tegelijkertijd aan wat bindt en wat scheidt. Het 
gaat zowel om het unieke, als dat wat je met anderen 
deelt. Daarom zorgen identiteiten soms ook voor een 
proces van uitsluiting, problemen kunnen ontstaan 
als de eigen groep positief wordt gezien en bij andere 
groepen negatieve stereotype kenmerken worden 
aangewezen. Een bedreiging van de groep waarmee 
je je identificeert kan daarom voelen als een persoon-
lijke aanval en leiden tot polarisatie. 

Stereotypering is het versimpelen van de werkelijkheid, 
het ordenen van alles en iedereen houdt onze wereld 
overzichtelijk. Herhaaldelijke blootstelling aan ste-
reotypen beïnvloedt de manier waarop we reageren 
op mensen die we in het dagelijks leven ontmoeten. 
Stereotypering van mensen en groepen kan leiden tot 
oneerlijke behandeling en uitsluiting. 

Wat kan hier aan worden gedaan? Hiervoor bestaan 
twee theorieën, namelijk:

• Meer contact met mensen uit groepen waaraan 
negatieve kenmerken worden toegeschreven, 
door hen echt te leren kennen kan dit zorgen voor 
meer toenadering en begrip.

• Wat ook werkt om vooroordelen te verminderen 
ten aanzien van mensen die tot een   minder-
heidsgroep behoren, is inleven. Wanneer je voelt 
of ziet wat de gevolgen van discriminatie zijn voor 
iemand anders, dan wordt je inlevingsvermogen 
vergroot en nemen vooroordelen af. 
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Opstartfase 

Zowel Nederlandse als Nederlands Marokkaanse 
jongeren zijn ondervraagd over vooroordelen, beide 
groepen waren erg negatief over elkaar. De groep 
Nederlands Marokkaanse jongeren is gevraagd wat ze 
voelen bij vooroordelen en stereotypering, enkele re-
acties waren: je staat als Marrokkaan in Nederland met 
1-0 achter, Marrokkaan zijn wordt geassocieerd met 
asociaal zijn en niet je best doen op school, je voelt je 
ongewenst, behalve bij je eigen mensen.

Inlevingvermogen is het je kunnen verplaatsen in een 
ander, hoe het voelt om in een andermans schoenen 
te staan. Als je je kunt verplaatsen in een ander, kun 
je de gevoelens en standpunten van de ander beter 
begrijpen en  daar naar handelen. 

Inlevingsvermogen bij kinderen van 10 – 12 jaar is 
goed ontwikkeld, zij kunnen zich verplaatsen in an-
deren en daardoor rekening houden met hun eigen 
gedrag. Om deze reden is deze leeftijdscategorie ge-
kozen om mijn concepten te testen en het uiteindelijke 
product in te zetten. 

Naar aanleiding van de ontwerpcriteria is gebrainstor-
med over verschillende concepten, om stereotypering 
te verminderen zijn. Een aantal van de concepten 
waren spellen, daarom is er een kort onderzoek naar 
gamification gedaan.
Gamification is het toepassen van gametechieken en 
game-denken in een
niet game-omgeving. Een spel kan aanleiding ge-
ven tot discussie, over situaties na te denken of een 
ervaring geven, dit de reden waarom voor een spel is 
gekozen.

In de benchmark is onderzocht welke spellen er al 
op de markt waren met het  thema stereotypering 
en inleven in . Hier is de inspiratie voor de immersive 
storygame uit voort gekomen. Dit concept is getest 
maar uiteindelijk niet gekozen om uit te werken tot een 
eindproduct.

De boodschap werd hier niet goed overgebracht en 
het was een spel wat individueel gespeeld moest 
worden. Er is uiteindelijk gekozen in te zetten op een 
gemanipuleerd spel, dit gaf de mogelijkheid om het 
perspectief te veranderen. Dit is getest aan de hand 
van Monopoly waarbij de regels zo veranderd waren 
dat een speler in het voordeel was. Belangrijk waren 
de reacties van de testpersonen, de boodschap was 
duidelijk, het is niet eerlijk,  op deze manier is een 
gesprek op gang gekomen over achtergesteld wor-
den en stereotypering. Wat hier miste was het stukje 
inlevingsvermogen, dit is opgelost door in het spel 
Underdog spelers een karakter te geven waar ze zich 
in kunnen verplaatsen. Op het speelbord lijkt er weinig 
verschil te zijn, dit zit in de kaarten die horen bij een 
bepaald karakter, hier worden de verschillen duidelijk. 
Het ene karakter wordt achtergesteld ten opzichte van 
het andere. Hier kan de parallel getrokken worden met 
de echte wereld, aan de oppervlakte lijkt er weinig aan 
de hand, het zit dieper.

CONCLUSIE 

Mijn  antwoord op de onderzoeksvraag: Hoe kan een 
tool een bijdrage leveren aan het verminderen van 
vooroordelen, waarbij kinderen van 10 – 12 jaar zich in 
kunnen leven in de positie van anderen, die negatieve 
stereotypering en achtergesteld worden ervaren? is 
het spel ‘Underdog’.

In dit spel kunnen kinderen zich inleven in een karakter 
wat achtergesteld wordt, op een manier die niet kwet-
send is maar wel bij blijft. Dit spel kan ingezet worden 
om de discussie over stereotypering en vooroordelen 
en de gevolgen daarvan op gang brengen.
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Opstartfase 

Introductie
Het thema van dit onderzoek is polarisatie, mensen 
gaan in termen van ‘wij’ en ‘zij’ denken, aan de hand 
van stereotype beelden, wat kan leiden tot oneerlijke 
behandeling en uitsluiting.

Vooral Nederlandse jongeren met een niet-westerse 
migratie achtergrond worden negatief gestereoty-
peerd, wat kan leiden tot terugtrekken in de eigen 
groep.  Er worden verschillen ervaren tussen de eigen 
identiteit en de identiteit die hen wordt toegeschreven. 
Zij voelen zich Nederlander, maar tegelijk houden ze 
het gevoel dat ze er niet echt bij horen. 

Als de afstand tussen deze jongeren en de rest van sa-
menleving te groot wordt kan dit leiden tot polarisatie.
Mensen discrimineren of uitsluiten op grond van ste-
reotypen gebeurt lang niet altijd opzettelijk en bewust. 
Stereotypering gebeurd meestal onbewust. Onbewus-
te vooroordelen staan logisch nadenken in de weg.
Wat werkt om vooroordelen te verminderen ten 
aanzien van mensen die tot een minderheidsgroep 
behoren, is inleven in het perspectief van de ander.
Inleven in een groep die negatief gestereotypeerd 
wordt en ervaren hoe het voelt om achtergesteld te 
worden, kan een deel van de oplossing zijn. Mensen 
zullen zich realiseren hoe het voelt in de schoenen van 
een ander te staan, deze ervaring zal leiden tot naden-
ken en meer begrip.

Aanleiding
“Dus behandelingen van Henk en Ingrid met kanker, 
hartfalen of andere ziektes worden weer uitgesteld 
omdat de IC´s vooral bezet worden door Mohammed 
en Fatima, die onze taal niet spreken en lak hebben 
aan de regels”? 
(Tweet van Wilders gelezen in Trouw 11-10-2020)

De aanleiding van dit onderzoek is de negatieve toon 
in het sociale en politieke debat over Nederlanders 
met een niet-westerse migratie achtergrond. Bestaan-
de verschillen in de Nederlandse samenleving zijn 
scherper en hardnekkiger geworden. Politieke partijen 
als de PVV, Denk en Forum voor Democratie beroe-
pen zich sterk op een bepaalde vaststaande identiteit. 
Een van de idealen van Forum voor Democratie is nati-
onalisme, dit vertaalt zich in de wens om niet-westerse 
immigratie stop te zetten, niet-westerse invloeden in de 
samenleving terug te dringen, onder andere met een 
“Wet Bescherming Nederlandse Waarden” 
Zelf zijn Nederlanders met een niet-westerse migra-
tie achtergrond de laatste jaren ook minder positief 
geworden over hun kansen en ervaren vaker discri-
minatie. Zelfs met hbo- of wo-diploma op zak en klaar 
om een plek in te nemen in de Nederlandse samenle-
ving, is hun ervaring, dat die plek hen niet altijd wordt 
gegund, waardoor zij beseffen dat hun plaats in de 
Nederlandse samenleving verre van vanzelfsprekend 
is. 

Eigen positionering
Ook ik heb gezien dat jongeren met een niet-wester-
se migratie achtergrond binnen wilden kijken in een 
café, maar niet meer zagen dan de buitenkant van de 
deur, omdat ze de toegang werd geweigerd. Op dat 
moment haalde ik mijn schouders op en deed het me 
eigenlijk weinig, later ben ik  me gaan realiseren hoe 
het gevoeld zou hebben als ik daar had gestaan en 
niet naar binnen had gemogen. 
Als CMD-er heb ik me afgevraagd of er binnen mijn 
mogelijkheden als ontwerper, ik een rol zou kunnen 
spelen in deze. Dat ik in mijn eentje de wereld niet 
kan verbeteren is mij wel duidelijk, maar een kleine 
bijdrage leveren zou mooi zijn. Daarom ben ik me 
gaan verdiepen in het onderwerp polarisatie, waarom 
dit probleem zich juist voordoet bij jongeren met een 
niet-westerse migratieachtergrond en wat de gevolgen 
hier van zijn. 

Aan het begin van mijn onderzoek heb ervaren dat 
het zeer gevoelig ligt om met mensen te praten over 
onderlinge culturele en etnische verschillen en dat 
daardoor zaken onvoldoende worden besproken. Dit 
blijkt onder andere uit het feit dat een vriend met Ma-
rokkaanse roots van de basisschool niet met mij over 
dit onderwerp van gedachte wilde wisselen. Hij zei dit 
niet met zoveel woorden, hij had geen tijd. Dat het ge-
voelig ligt wordt nog een keer bevestigd door respons 
op de enquête die ik uitgezet heb op facebook en in 
mijn eigen netwerk. Eerder heb ik contact gezocht met 
drie middelbare scholen en gevraagd of de enquête 
verspreid kon worden onder de leerlingen, dit zou met 
de conrector overlegd moeten worden waar ik ver-
volgens geen antwoord op heb gekregen. Kortom dit 
onderzoek gaat een grote uitdaging worden.
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Polarisatie
WAT IS POLARISATIE? 

Het gaat bij polarisatie om de vergroting en verscher-
ping van tegenstellingen, waarbij verschillende groe-
pen in de samenleving van elkaar vervreemden en 
tegenover elkaar komen te staan. Een voor de hand 
liggend voorbeeld van polarisatie in deze zin herken-
nen we in de ontwikkeling van de verhouding tussen 
de inheemse Nederlandse bevolking en de Nederlan-
ders met een niet-westerse  achtergrond. 
Deze verscherping van tegenstellingen tussen groe-
pen in de samenleving kan resulteren in spanningen 
tussen deze groepen en toename van segregatie. 
Segregatie is het socialisatieproces van acculturatie 
waarbij leden van een niet-dominante groep zich 
gedwongen nauwelijks mengen met de dominante 
groep, maar vooral contact onderhouden met de an-
dere leden van de eigen groep. 

Toch is polarisatie is niet altijd problematisch: 
het kan tegenstellingen inzichtelijk maken en zo 
maatschappelijke veranderingen en emancipatie van 
groepen bevorderen. Maar er zitten ook risico’s aan 
vast. Binding aan één bepaalde groep en zich afzetten 
tegen andere groepen wordt schadelijk wanneer de 
afstand tussen de groepen te groot wordt. Er lijkt dan 
nog weinig gemeenschappelijks te zijn, waardoor het 
moeilijker wordt om met elkaar in gesprek te gaan. Dit 
kan schade toebrengen aan de dagelijkse gang van 
zaken in de samenleving, mensen voelen zich minder 
thuis en er kan een gevoel van onbehagen ontstaan. 
Mensen gaan in termen van ‘wij’ en ‘zij’ denken, aan 
de hand van stereotype beelden. Dat gebeurt in eerste 
instantie op microniveau, individueel of in kleine kring. 

Van daaruit kan het zich uitbreiden naar steeds grotere 
groepen. Dat gebeurt alleen wanneer de polarisatie 
voldoende voeding krijgt om uit te groeien tot tegen-
stellingen tussen grotere groepen in de samenleving. 
Die voeding bestaat veelal uit gesprekken over identi-
teiten, voorzien van beoordelingen. 

POLARISATIE IN NEDERLAND 

Tegenstellingen in Nederland nemen toe en verande-
ren van karakter. Voorheen waren er scherpe scheids-
lijnen tussen religieuze groepen en sociaaleconomi-
sche klassen. De nieuwe tegenstellingen liggen vooral 
op het sociaal-culturele vlak. Bestaande verschillen in 
de Nederlandse samenleving zijn scherper en hard-
nekkiger geworden, maar het aantal grote spanningen 
en conflicten is vooralsnog beperkt gebleven. De 
scherpe toon in het publieke en politieke debat en op 
sociale media doet anders vermoeden, maar de ‘stille 
meerderheid’ is in Nederland gelukkig nog altijd sterk 
en weerbaar tegen polarisatie. Daar waar verschillen-
de groepen elkaar tegenkomen (zoals de wijk, school 
of werk) speelt persoonlijke ervaring een belangrijke 
rol. Als ontmoetingen tussen personen uit verschil-
lende groepen op plezierige en constructieve wijze 
verlopen, dan draagt dit bij aan meer positieve oorde-
len over en weer en het verminderen van vooroorde-
len (‘contact-theorie’). Maar als ontmoetingen minder 
plezierig verlopen dan kan polarisatie ontstaan.

 POLARISATIE KENT DRIE COMPONENTEN: 

• Kennis (hoe denken groepen over elkaar, vooroor-
delen, stereotypen), Gebrek aan contact en onwe-
tendheid over andere bevolkingsgroepen. Men 
leeft langs elkaar heen. Het is ‘koud’.

• Emotie (ervaren van vervreemding, ongemak, 
onzekerheid, irritaties, angst)

• Afkeurende uitspraken over andere bevolkings-
groepen. Versterking van het wij/zij gevoel en de 
toename van discriminatie en racisme. Het wordt 
‘ongezelliger’  

• Gedrag (ontwijken, negatief gedrag, incidenten) 
Er zijn incidenten en openlijke confrontaties. Het 
‘schuurt’

Belangrijk is dat polarisatie vooral gevoelens en emo-
ties betreft. Feitelijke informatie kan polarisatie daarom 
nauwelijks tegenhouden, als niet tegelijkertijd aan-
dacht aan gevoel en emotie wordt besteed.
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Zij zoeken groepen om zich mee te identificeren. 
In de basisschoolleeftijd spelen kinderen met verschil-
lende etnische en religieuze achtergronden met elkaar, 
ongeacht kleur. Op middelbare scholen en in het 
hoger onderwijs zijn jongeren zich steeds meer be-
wust van verschillen. Tussen groepen leerlingen met 
verschillende achtergronden is niet zozeer sprake van 
onderlinge ‘spanningen’, maar wel van segregatie en 
groepsvorming. Leerlingen gaan om met anderen met 
dezelfde achtergronden, en mengen niet of nauwelijks 
met andere groepen. Er wordt tussen leerlingen niet 
geïntegreerd. Docenten zien dat niet als een goede 
ontwikkeling, maar weten niet wat ze ermee moeten, 
ze worstelen met diversiteit. Scholieren en studenten 
vinden het lastig om te praten over verschillen. Scho-
len lopen er ook niet mee te koop als er spanningen 
zijn. Op scholen worden tegenstellingen en spannin-
gen volgens experts en praktijkdeskundigen onvol-
doende besproken. - Spanningen online (internet en 
sociale media) bestaan wel, maar dit betreft met name 
“verticale spanningen”, zoals negatieve uitspraken 
over Nederlandse opiniemakers, politici, of negatieve 
uitspraken over andere groepen. Het blijft bij discus-
sies binnen groepen welke in feite “informatie bubbels” 
zijn waarin iedereen elkaars gelijk bevestigd. Er is 
weinig “horizontale polarisatie”, want groepen jongeren 
hebben veelal hun eigen discussiefora waarop geen 
jongeren uit andere groepen zitten. Hoewel discus-
sies binnen fora heftig en gepolariseerd kunnen zijn, 
worden deze dus eerder binnen groepen dan tussen 
groepen gevoerd. Het is met name over elkaar praten 
zonder elkaar. 

DE GEVOLGEN VAN POLARISATIE

Polarisatie tast de sociale samenhang aan en kan soci-
ale uitsluiting bevorderen. Jongeren zijn daar gevoelig 
voor en kunnen zich gaan afzetten tegen de samenle-
ving. In het algemeen kunnen we het volgende stellen:
 
• Bij jongeren kan ‘polarisatie’ of ‘spanningen’ wor-

den geassocieerd met ‘onvrede en boosheid’ over 
de samenleving, zich buitengesloten voelen, geen 
vertrouwen hebben in instituties/ professionals/
samenleving’, zich terugtrekken in de eigen groep. 

• Spanningen onder jongeren blijven veelal onder-
huids, het ‘broeit’, dit merk je bij bepaalde gebeur-
tenissen of ‘triggers’. Zoals berichten in de media of 
incidenten of tegenslagen in het persoonlijk leven 
van jongeren. 

• Oplopende spanningen naar aanleiding van 
incidenten en mediaberichtgeving zijn meestal 
kortdurend en verdwijnen veelal na verloop van tijd 
vanzelf weer.

Spanningen bij verschillende groepen jongeren naar 
instituties, professionals of samenleving 

• Dit type spanningen of onvrede tegenover insti-
tuties, zoals politie, autoriteit en het systeem in 
het algemeen, komt bij jongeren vrij veel voor. 
Jongeren zoeken hun plek in de samenleving en 
kunnen die ook de schuld geven van hun proble-
men. Jongeren verklaren dat dit (mede) komt door 
discriminatie of uit onbegrip voor de islamitische 
cultuur en religie. 

• Boosheid bij islamitische jongeren ontstaat ook 
omdat ze aangesproken worden op incidenten en 
aanslagen die uit naam van hun geloof worden 
gepleegd. Ze zijn daar zelf ook door geschokt. 
Het dringt volgens hen in de Nederlandse media 
onvoldoende door dat ook moslims slachtoffer zijn 
van aanslagen, en dat zij daardoor ook angstig zijn. 

• Een specifieke groep betreft islamitische meiden 
die botsen met de conservatieve cultuur in hun 
gemeenschap en zich daartegen afzetten. 

• Op scholen kunnen spanningen ontstaan, voorna-
melijk tussen leerlingen met een migratieachter-
grond en leraren zonder een migratieachtergrond. 
Deze leraren snappen soms het gedrag van deze 
jongeren niet. Dit komt door culturele en religieuze 
verschillen, andere opvattingen, onwetendheid 
over elkaar en onbegrip over waar bepaalde 
ideeën vandaan komen. Leerkrachten zijn hande-
lingsverlegen. Scholen weten dat dit een probleem 
is; Het is dan ook een lastig thema: ondanks de be-
hoefte bij docenten om erover te praten, gebeurt 
dit in de praktijk weinig. 

Spanningen tussen groepen jongeren onderling 

• Dit type spanningen kan plaatsvinden op school, 
in de wijk, op internet en sociale media, bij het 
uitgaan en bij het sporten. 

• Er is sprake van wederzijdse negatieve beeldvor-
ming tussen groepen jongeren en het zich terug-
trekken in de eigen groep en segregatie, zoals op 
scholen en online. Bij het ontwikkelen van een 
eigen identiteit zijn jongeren sterk gericht op hun 
sociale omgeving. 
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Maar dit telkens bevestigen van het eigen gelijk voedt 
wel de polarisatie in de brede samenleving, jongeren 
die telkens negatieve uitspraken lezen over andere 
groepen zullen ook steeds negatiever gaan denken 
over die groepen. Als er al sprake is van spanningen 
of incidenten tussen jongeren ruzies tussen jongeren 
met min of meer banale aanleidingen (zoals ruzie om 
een meisje, ruzie om geld, andere conflicten). Maar als 
het escaleert of er wordt gescholden, dan worden er 
wel vaak etnische stereotypen bijgehaald. 

Het beeld bestaat dat jongeren met een migranten-
achtergrond voor zichzelf een eigen wereld vormen op 
afstand van de ‘gewone’ Nederlandse samenleving. 
Deze tegenstellingen tekenen zich vooral af langs 
etnische en religieuze lijnen. Marokkaans-Nederlandse 
jongeren werken op internet en sociale media aan 
de vorming van een eigen (groeps-)identiteit, deze 
jongeren voelen zich uitgesloten en met achterdocht 
bekeken. Dat kan bij hen tot vermijding en afzondering 
leiden, maar ook tot het trots benadrukken van hun sa-
mengestelde identiteit. Na het ‘minder Marokkanen’-in-
cident van Geert Wilders zetten veel Marokkaanse 
Nederlanders selfies van zichzelf en hun Nederlandse 
paspoort op internet met de tekst ‘Born here’. Daarmee 
benadrukken zij juist hun Nederlanderschap. 

Recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Plan-
bureau laat zien dat Nederlanders met een migratie-
achtergrond vinden dat integratie van twee kanten 
moet komen. Hoewel alle Nederlanders, met en zon-
der migratieachtergrond, benadrukken dat integreren 
betekent: Nederlands spreken, werken, geen overlast 
veroorzaken - kortom: meedoen in de samenleving - 

benadrukt de tweede generatie dat het ook gaat om 
mee kúnnen doen, kansen krijgen. Terwijl autochtone 
Nederlanders zich overwegend druk maken over het 
moeten overnemen van normen en waarden en mee-
doen aan culturele tradities, vraagt de tweede genera-
tie om begrip en onderling respect voor de verschillen.

.

.

.
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De multiculturele 
samenleving
Migratiestromen hebben de Nederlandse bevolkings-
samenstelling zichtbaar doen veranderen. Hoewel 
Nederland van oudsher al bekend is met de vestiging 
van migranten kwamen er vanaf de jaren zestig steeds 
meer niet-westerse migranten naar Nederland.
Door de snelle economische groei was er een tekort 
aan arbeiders, vooral voor de industrie. Bedrijven 
richtten daarom hun blik op het buitenland, met name 
Turkije en Marokko, men is op zoek naar tijdelijke arbei-
ders, vandaar de naam ‘gastarbeiders’. In de beginjaren 
worden de nieuwe arbeidskrachten met open armen 
ontvangen, dat zij geen Nederlands spraken was voor 
hun functioneren hier niet belangrijk. De regering vond 
inburgeren niet nodig: het idee was dat de arbeiders 
hier tijdelijk zouden zijn. In de praktijk liep het anders,  
in plaats van terug te keren vond er gezinshereniging 
plaats.  Ook culturele integratie werd niet belangrijk 
gevonden, het belang van het aanhouden van de 
eigen taal en cultuur werd als voorwaarde gezien om 
je in Nederland thuis te voelen. Immigrantenkinde-
ren kregen ook les in hun eigen taal, naast les in het 
Nederlands.

Nu in Nederland inmiddels tweede en derde generatie 
Marokkaanse en Turkse migranten wonen, zijn de pro-
blemen van andere aard. De kinderen zijn Nederlands, 
spreken Nederlands, kennen de Nederlandse cultuur, 
de heersende normen en waarden. Wat wel speelt: 
tweede en derde generatie immigranten zijn vaak op 
zoek naar hun eigen identiteit. 

Zij zijn gevoeliger voor racisme en achterstanden, dit is 
een normaal proces. Waar de eerste generatie dank-
baar was voor elk baantje en gift, ziet de tweede en 
derde generatie snel verschil tussen hun behandeling 
en die van Nederlanders.

MIGRANTEN IN NEDERLAND 

In april 2021 had 24,7 procent van de bevolking 
een migratieachtergrond. Daaronder vallen zowel 
mensen die in het buitenland zijn geboren, de eerste 
generatie, als degenen die in Nederland geboren zijn 
en van wie ten minste een van hun ouders immigrant 
was, dit is de tweede generatie.

Tot de derde generatie behoren mensen als beide ou-
ders in Nederland zijn geboren en ten minste één van 
de vier grootouders in het buitenland is geboren. Van 
deze migranten heeft ongeveer 11% van de Nederlan-
ders een niet-westerse afkomst. Er zijn drie groepen 
migranten in Nederland te defi niëren: de migranten uit 
de voormalige koloniën, de arbeidsmigranten en de 
(politieke) vluchtelingen. De grootste groepen zijn van 
Turkse, Marokkaanse of Surinaamse afkomst.

Nu in Nederland inmiddels tweede en derde generatie 

TOP 6 HERKOMST INWONERS MET 
MIGRATIEACHTERGROND, APRIL 2021

Ook Bergen op Zoom kreeg in de jaren ’60 te maken 
met een grote toestroom van Turkse en Marokkaanse 
gastarbeiders in verband met de industrie.
In Bergen op Zoom wonen 74.%  autochtone, 10.4% 
migranten met een westerse en 15.3% met een 
niet-westerse migratie achtergrond. Van de inwoners 
met een niet-westerse migratieachtergrond is het per-
centage Marokkaanse inwoners het grootst, 20.3 %.

Omdat de populatie Turkse en Marokkaanse jongeren 
in Bergen op Zoom het grootst is heb ik deze groep, 
naast Nederlandse jongeren meegenomen in mijn 
fi eldresearch. 

centage Marokkaanse inwoners het grootst, 20.3 %.
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Interviews  
Om er achter te komen of polarisatie ook speelt in Ber-
gen op Zoom, zijn over dit onderwerp twee mensen 
geïnterviewd die ervaring hebben met jongeren met 
een niet-westerse migratie achtergrond.

De heer drs. J.L. van der Mooren, docent levensbe-
schouwing aan Roncalli scholengemeenschap in 
Bergen op Zoom.

Als docent en lid van buurtpreventie in mijn wijk 
kom ik geregeld in aanraking met jongeren met een 
niet-westerse achtergrond, ik probeer dan het gesprek 
aan te gaan, maar dat is vaak lastig. Ze gaan er vanuit 
dat ze aangesproken worden op hun gedrag, terwijl 
dat zeker niet altijd de bedoeling is. Als ze merken dat 
je oprecht interesse in ze hebt, willen ze het gesprek 
wel aangaan. Vaak uiten ze dan dat ze vinden dat ze 
gediscrimineerd worden, dat ze achtergesteld worden, 
dat ze bevooroordeeld worden en dat in merken ze 
in alles. Het eerste wat mensen zien is de buitenkant, 
huidskleur en kleding of wat dan ook. Ze merken dat ze 
daarop aangesproken worden en deze factoren altijd 
een rol spelen, ze voor hun gevoel nooit als persoon 
worden benaamd. Ze voelen zich ten onrechte op 
een bepaalde manier benadeeld.  Ze gaan ook op die 
manier naar de wereld kijken: “Ze zullen wel dit, of dat 
van mij vinden”.  Op school valt op dat deze jongeren 
elkaar in de pauze opzoeken, terwijl ze niet bij elkaar in 
de klas zitten, de ‘eigen groep’ is belangrijk.  Op de een 
of andere manier zullen ze aansluiting moeten zoeken 
en dat is lastig. Vervolgens zoeken ze het antwoord in 
hun eigen achtergrond, maar hier vinden ze het ook 
niet altijd, dat is voor die mensen hartstikke lastig. Er is 

JL van der Mooren

ook vaak al een kloof tussen de verschillende genera-
ties door verschillende factoren b.v. lezen en schrijven 
en of ze hier op school hebben gezeten ja nee. Het is 
voor hen dus heel lastig om ergens aansluiting te vin-
den en zich ergens bij te voelen horen. Sinan Cankaya 
heeft een boek geschreven mijn ontelbare identiteiten, 
hij is van Turkse afkomst. Hierin staan al zijn ervaringen 
in de loop van zijn leven, in verschillende levensfases, 
verschillende culturen, verschillende werelden. Door 
de manier van schrijven ervaar je het ook echt. 

Ik zelf kom uit een heel streng orthodox, calvinistisch 
milieu. In Zeeland worden ze zwarte kousen kerken 
genoemd. Dat betekent dat kinderen zeer geïsoleerd 
opgroeien en buiten de samenleving staan. Ouders 
vinden de samenleving zoals hij is, niet in orde, je 
wordt erg godsdienstig opgevoed, je weet niet hoe 
de wereld in elkaar steekt. Ik kan me enigszins ver-
plaatsen in de groep mensen die jij nu aan het on-
derzoeken bent omdat ik door mijn opvoeding ook 
eigenlijk tot de dag van vandaag nog opzoek naar mijn 
identiteit. Bij het verlaten van de geloofsgemeenschap 
ben ik de identiteit verloren waar ik mee opgegroeid 
ben. Denk aan je kindertijd, aan je ouders hoe het thuis 
was, de vriendjes met wie je omging, de school waar 
je op zat, als dat gewoon vanzelfsprekend is, dan is het 
je niet voor te stellen hoe het is om te moeten zoeken 
naar wie ben ik en waar hoor ik bij. Ik heb dat wel 
meegemaakt.  

Hoe denkt u dat wij als Nederlanders deze polarisatie 
tegen kunnen gaan en de kloof tussen de verschillen-
de culturen verkleinen?

Ik heb een wetenschappelijk artikel gelezen waar het 
begrip superdiversiteit naar voren kwam, onze samen-
leving is super divers en daar bedoel ik mee te zeggen 
Sjors dat het veel te simpel wordt voorgesteld, alsof er 
alleen een confl ict is tussen mensen zonder en met 
een migraine achtergrond. Er zijn ook nog andere fac-
toren die een rol spelen, ouders met een hoog of een 
laag inkomen en  in welke wijk je woont. Het is niet 
alleen migratie achtergrond, maar ook al die andere 
verschillen. Ik denk dat het gezocht moet worden in 
brede aanpak en dat je ook moet kijken naar andere 
problematieken die een rol spelen, dus niet alleen naar 
migratie achtergrond maar dat het dan meer neer 
komt op kansen ongelijkheid. Aan de andere kant is 
wel zo dat Marokkaanse Nederlanders onderaan in 
de etnische hiërarchie bungelen en hebben daarmee 
waarschijnlijk het meest te maken. met deze kansen 
ongelijkheid. Een oplossing zoeken voor dit probleem 
gat niet gemakkelijk worden.
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Interviews  
Interview met Eric Stalpers wijkagent in een multicul-
turele wijk in Bergen op Zoom waar jongeren met een 
niet-westerse achtergrond oververtegenwoordigd zijn.

Op welke manier komt u in aanraking met de jonge-
ren?

Mijn wijk is Borgvliet Bergen op Zoom dit is een wijk 
waar procentueel veel niet-westerse migranten wo-
nen. Je ziet dat als er een woning vrij komt, Nederlan-
ders niet geïnteresseerd zijn, daarom stijgt het percen-
tage niet-westerse bewoners alleen maar. De kans is 
hierdoor erg groot dat ik ze tijdens mijn werk tegen het 
lijf loop of dat ze betrokken zijn bij de meldingen die ik 
krijg.

De meldingen die u krijgt over deze jongeren kunt u 
mij daar wat meer over vertellen?

Vaak krijgen we meldingen over opstootjes met 
jongeren, zowel onderling als van twee verschillende 
etnische groepen. Het zijn vaak twee verschillende 
soorten opstootjes, als het onderling is, heeft het vaak 
te maken met verdovende middelen. Als er tussen 
twee verschillende groepen iets aan de hand is, is het 
dat de groepen met elkaar mot zoeken met vaak als 
reden dat ze niet tot het zelfde groepje behoren. 

Heeft u voorbeelden van de oorzaken van deze opsto-
tjes, waar schuurt het?

De groepen mengen niet met elkaar een Nederlander 
mag geen onderdeel uitmaken van een niet- westers 
groepje en andersom. De groepen tonen vaak haan-
tjes gedrag naar elkaar, ze jutten elkaar op om het 
andere groepje, op een of andere manier uit te lokken.

Wat voor vooroordelen hebben wij over niet-westerse 
jongeren die volgens u helemaal niet kloppen?

Nou we moeten ze natuurlijk niet allemaal over een 
kam scheren, ik ken ook veel gezinnen met een 
niet-westerse achtergrond, keurige mensen. Het feit 
blijft wel dat het percentage niet westerse- jongeren 
die in contact komen met de politie, hoger is dan 
jongeren met een Nederlandse achtergrond. Dit heeft 
natuurlijk veel verschillende redenen 95% van de 
Marokkaanse voorouders zijn berbers, zij hebben een 
aangeboren afkeer van alles wat met gezag te maken 
heeft. De reden hiervan is dat ze in Marokko onder-
drukt werden door het gezag en de overheid, ik denk 
dat je daar nu nog het nodige van terug ziet.

Hoe denkt u dat deze jongeren omgaan met hun dub-
bele identiteit?

Ik denk dat ze zich nergens geaccepteerd voelen. Ze 
vinden hun vader ouderwets. Ze hebben ook last van 
het Marokkaan zijn bij het zoeken naar stage plaatsen, 
terwijl ze daar wel aankomen met de beste bedoelin-
gen, dit komt omdat eerdere stagairs dit voor hen ver-
ziekt hebben. Ik ken een man die stage plekken had, hij 
had drie keer een Marokkaanse stagiair en 

drie keer waren er spullen bij zijn bedrijf gestolen. Hij 
zegt;” ik moet ze gewoon niet meer”. Aan de ene kant 
is het allemaal over een kam scheren, maar aan de 
andere kant snap ik hem wel. Dit soort situaties zijn 
heel lastig voor die jongeren. Vaak zien ze ook hun 
neven of jongens uit de buurt als rolmodellen, als deze 
in de drugshandel zitten, zien ze dat dat makkelijk geld 
verdienen is en willen dit daarom ook gaan doen. 

Wat zijn vaak plekken waar deze jongeren samen 
komen? 

Vaak op straat en zodra ze een auto hebben, rijden ze 
overal heen, ze zien ze dit als vrijheid.
Ze kunnen dan in de auto afspreken, want thuis afspre-
ken doen ze meestal niet in hun cultuur. 
Wij krijgen geregeld meldingen dat er drugs gedeald 
worden op de parkeerplaats op de boulevard. 

Eric StalpersEric Stalpers
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Dit is een aanname wat voortkomt uit de vooroordelen 
van omwonenden over deze groep jongeren, want ze 
doen daar niks wat fout is. In plaat van af te spreken 
op het terras spreken ze op dit soort plaatsen af, die 
gasten zijn echt niet zo lomp om op zulke locaties te 
gaan dealen. 

Online heb ik veel gevonden over dat de sfeer steeds 
grimmiger wordt, hoe ervaart u dit?

Ja, de laatste paar jaren merk je echt dat de sfeer 
grimmiger wordt. Dit geldt niet alleen voor niet wes-
terse-immigranten, je ziet in heel de maatschappij het 
geweld toenemen. Ik merk wel dat in Bergen op Zoom, 
Marokkanen vaak de zondebok zijn, er wonen er dan 
ook tamelijk veel. 

Heeft u enig idee hoe ik in contact kan komen bij deze 
jongeren, want mijn ervaring is dat het moeilijk is deze 
groep te bereiken?

Ja, je kunt contact opnemen met WijZijn jongeren 
afdeling, hier komen veel jongeren samen en werken 
mensen die continu in aanraking komen met je doel-
groep en ze ook begeleiden. 

Waar denkt u dat een mogelijkheid is om deze grimmi-
ge sfeer te verbeteren?

Het is lastig en het probleem loopt ook als het ware 
in een cirkel. Problemen veroorzaken, andere worden 
daar op afgerekend en die gaan zich weer naar die 
vooroordelen gedragen. Het tekort aan rolmodellen, 
tekort aan toezicht. 

DE CONCLUSIES UIT DE INTERVIEWS 

Met meneer van der Mooren, Eric Stalpers zijn de 
volgende:

• Ook in Bergen op Zoom  zoeken groepen jongeren 
met een niet-westerse achtergrond elkaar op en 
mengen niet echt met jongeren zonder migratie-
achtergrond.

• Ze vinden dat ze nergens bij horen, ze zijn op zoek 
naar hun identiteit, 

• Deze groep jongeren weet dat er negatief over 
hen gedacht wordt en gaan zich daar soms ook 
naar gedragen.

• Het zijn vooral de Nederlanders met een Marrok-
kaanse migratie achtergrond die het meeste last 
hebben van negatieve stereotypering.

De volgende stap is research doen naar identiteit, cul-
tuur, stereotypering en contact zoeken met WijZijn om 
in contact te komen met jongeren met een niet-wes-
terse migratie achtergrond. 

HOOFD EN DEELVRAGEN

Naar aanleiding van het vooronderzoek zijn onder-
staande hoofd en deelvragen geformuleerd. De doel-
groep was in eerste instantie jongeren, deze is tijdens 
de onderzoeksfase aangepast naar kinderen van 10 tot 
12 jaar.

Hoe kan een tool een bijdrage leveren aan het ver-
minderen van vooroordelen, waarbij kinderen van 
10 tot 12 jaar zich in kunnen leven in de positie van 
anderen, die negatieve stereotypering en achterge-
steld worden ervaren? 

• Wat is het verband tussen identiteit en stereotype-
ring?

• Hoe worden stereotypen en vooroordelen ge-
vormd en wat kunnen we er aan doen?

• Wat zijn de gevolgen van stereotypering?
• Wat is inlevingvermogen en hoe ontwikkelt het 

zich?
• Bij welke groep kan deze tool effectief ingezet 

worden?
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Identiteit
Hier wordt de theoretische achtergrond van het begrip 
‘identiteit’ behandeld en een uitleg van het identiteits-
begrip gegeven. Ook wordt gekeken op welke manier 
een identiteit zich vormt en welke invloed factoren 
daarbij een rol spelen. 

Onze identiteit vormt ons én geven we, in een voort-
durende wisselwerking, zelf vorm. Aan onze identiteit 
bouwen we ons hele leven, deze is nooit af, het is 
een blijvende zoektocht. Identiteit gaat zowel om hoe 
iemand zichzelf positioneert, als om de wijze waarop 
anderen dat doen. Beiden hangen met elkaar samen.

Van kinds af aan krijgen jongeren de regels, normen, 
waarden en gedragsbepalingen aangeleerd die bin-
nen de cultuur waarin zij opgroeien gangbaar zijn.
Het aanleren van cultuur is niet altijd een bewust 
proces, dit onbewuste proces wordt enculturatie 
genoemd. Dit proces is gebaseerd op datgene wat 
ons eigen en vertrouwd is en ons daarom als het ware 
natuurlijk voorkomt. Naast enculturatie worden bepaal-
de gedragsregels, normen, waarden, en de manier van 
denken over een bepaalde cultuur ook bewust aange-
leerd, dit wordt socialisatie genoemd. 
Via het socialisatieproces worden de sociale vaardig-
heden en gedragspatronen aangeleerd om te kunnen 
functioneren binnen groepen en vormen individuen 
hun identiteit. 

SOCIALE IDENTITEIT

Sociale identiteit is het bewustzijn van een persoon 
tot een bepaalde groep te behoren en door anderen 
als zodanig behandeld te worden. Die groep heeft een 
(gewenst) zelfbeeld en wordt door anderen als uniek 
onderscheiden. Het zelfbeeld hoeft niet overeen te ko-
men met het beeld dat buitenstaanders van een groep 
hebben, dat vaak gekenmerkt wordt door stereotypes. 
De sociale identiteit is opgebouwd uit de identiteit 
van groepen waartoe iemand kan behoren, zoals 
de nationale, culturele, geslachts-, politieke of stedelijke 
identiteit. Dit geheel heeft invloed op het handelen van 
een persoon, maar daarbij speelt ook de persoon-
lijke identiteit een rol. Door dit laatste kan men zich 
onderscheiden binnen een groep. Bij een negatieve 
beeldvorming in de buitenwereld wordt de persoonlij-
ke identiteit vaak nauw verbonden met de collectieve 
identiteit, zowel binnen de groep als er buiten.

Mensen hebben de behoefte om gewaardeerd te 
worden om wie en wat ze zijn, ze streven naar positie-
ve sociale identiteiten.  Andersom voelt een bedreiging 
van de groep in veel gevallen als een persoonlijke be-
dreiging of aanval. De functie van sociale identiteiten 
is het zorgen voor een verbondenheid met anderen, 
mensen zijn altijd op zoek naar emotionele bindingen 
met anderen.

Identificatie biedt oriëntatiepunten die helpen om het 
denken en voelen van anderen en van jezelf te begrij-
pen en richting te geven. Het verhaal over wie wij zijn 

en waar wij vandaan komen geeft een verklaring van 
de eigen positie in tijd en ruimte. Sociale identiteiten 
geven ook houvast in het dagelijks leven, omdat ze 
aangeven wat er van mensen verwacht wordt en wat 
ze van anderen kunnen verwachten. Opvattingen, 
waarden en verwachtingen van de eigen groep vor-
men de leidraad op het moment dat mensen zichzelf 
in termen van die groepering definiëren. Andersom 
werkt sociale identiteit ook als een manier om anderen 
in termen van groepskenmerken te duiden en kun-
nen de aan die groep toegeschreven kenmerken als 
verklaring voor de hele groep gelden. Dus niet alleen 
is sociale identiteit belangrijk om het eigen gedrag te 
plaatsen en te begrijpen, maar ook om dat van ande-
ren te begrijpen en te voorspellen. 

Identiteit is ook een paradoxaal begrip: het refereert 
tegelijkertijd aan wat bindt en wat scheidt. Het gaat 
zowel om het unieke, datgene wat onderscheidend is 
van anderen, als om het gemeenschappelijke, dat wat 
je met anderen deelt. Daarom zorgen identiteiten soms 
ook voor een proces van uitsluiting, problemen kunnen 
ontstaan als de eigen groep positief wordt gezien en 
bij andere groepen negatieve stereotype kenmerken 
worden aangewezen. Hier door kunnen mensen 
gaan handelen naar de stereotype verwachtingen die 
anderen over hen hebben, of zich juist terugtrekken 
binnen de eigen groep omdat deze als veilig wordt 
beschouwd. 
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 CULTUUR IS EEN ONDERDEEL VAN IEMANDS
 IDENTITEIT.

We kunnen cultuur beschrijven aan de hand van een 
ui-diagram, dit bestaat uit een aantal lagen waarbij de 
binnenste laag de kern van een cultuur weergeeft en 
de buitenste laag het oppervlakkige gedeelte er van. 
De binnenste kern van het ui vormt zich door waarden, 
deze zitten diep verankerd binnen elke cultuur en zijn 
moeilijk te veranderen. De buitenste laag vormt zich 
door symbolen: taalgebruik, afbeeldingen of objecten 
die een betekenis dragen die alleen door leden van 
een bepaalde cultuur begrepen worden., dit is het 
meest zichtbare gedeelte van een cultuur en kan het 
gemakkelijkst worden veranderd of overgenomen door 
andere culturen. 
Tussen deze lagen bevinden zich nog twee lagen: 
helden, bijvoorbeeld rappers, sporters en acteurs; en 
rituelen, voorbeelden hier van zijn koningsdag en het 
Suikerfeest.
Door de drie buitenste lagen van het ui lopen de 
praktijken, ook deze horen bij het zichtbare deel van de 
cultuur, culturele verandering treed alleen hier op.  

De identiteit van de migrant wordt daarom niet alleen 
bepaald door zijn oorspronkelijke, maar ook door de 
nieuwe samenleving en door de mate waarin hij zich 
hier aan aanpast. Rushdie concludeert dat de identi-
teitscrisis van de migrant niet ontstaat door een gebrek 
aan cultuur, maar door een overdaad eraan.
Jongeren met een migratieachtergrond ervaren een 
extra uitdaging in hun identiteitsvorming, aangezien 
deze door twee culturen gevormd wordt.
Ze proberen in verschillende werelden hun weg te 

vinden. Ze beschrijven ook momenten waarop het wel 
moeilijk is om deelidentiteiten te hebben en waarin ze 
moeilijkheden ervaren met het navigeren daartussen. 
Vaak heeft dit betrekking op vragen of opmerkingen 
die ze als stereotyperend ervaren. Als reactie op de 
maatschappelijke complexiteit, zoeken ze daarom 
soms meer bewust naar het specifi eke, de eigen 
identiteit. 

Uit studies van het Sociaal en Cultureel Planbureau 
blijkt dat Marokkaans-Nederlandse jongeren een 
verschil ervaren tussen hun eigen identiteit en de 
identiteit die hen wordt toegeschreven. Zij voelen zich 
Nederlander, maar tegelijk houden ze het gevoel dat 
ze er niet echt bij horen. Het ui-diagram van 

Hofsteden
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Stereotypering en 
vooroordelen
We maken elke dag honderden snelle beslissingen 
over mensen, gebaseerd op onze ingebouwde voor-
oordelen. Het ordenen van alles en iedereen doen we 
om de wereld overzichtelijk te houden, er ‘greep’ op 
te krijgen en er betekenis aan te geven. Op die manier 
hoeven we niet altijd na te denken over de honderden, 
soms duizenden nieuwe indrukken die we per dag 
opdoen. We delen in, maar we evalueren daarbij ook, 
vaak razendsnel. Binnen één of een paar seconden 
‘weten’ we intuïtief of een nieuw persoon, nieuw dier 
of nieuwe situatie goed is of slecht, bedreigend of juist 
ongevaarlijk. Bij iedere nieuwe ontmoeting of situatie 
moeten we snel de inschatting maken of het ‘te ver-
trouwen is’. Onze eerste impuls kan ons helpen bij het 
snel en adequaat reageren op een gevaarlijke situatie. 
Zonder dat we er ons erg van bewust zijn, zijn we in 
het dagelijks leven de hele dag aan het ‘scannen’ en 
op de automatische piloot aan het indelen. Meestal is 
deze manier van ordenen op ingebouwde vooroorde-
len onschuldig - zoals naast wie je gaat zitten in de bus 
- maar soms kunnen onbewuste vooroordelen kwalijke 
gevolgen hebben voor onszelf of voor anderen. 

Mensen discrimineren of uitsluiten op grond van ste-
reotypen gebeurt lang niet altijd opzettelijk en bewust. 
Discriminatie is namelijk niet alleen het resultaat van 
bedoelingen, maar is ook een effect: 

van stereotyperingen en beeldvorming in onze samen-
leving. Maar wat zijn onbewuste vooroordelen en waar 
komen ze vandaan? Hoe beïnvloeden onbewuste 
vooroordelen ons dagelijks leven?
Wat valt eraan te doen?

Wat zijn onbewuste vooroordelen?
Onbewuste vooroordelen zijn gedachten die wij 
hebben over (groepen) mensen. Ze zitten diep in ons 
verborgen. We denken graag dat wij heer en mees-
ter zijn over onze eigen gedachten, maar slechts vijf 
procent van ons handelen is bewust. Dit onbewust 
handelen wordt impliciete stereotypering  genoemd, 
dit ontstaat door associaties in onze hersenen waar-
van we ons niet bewust zijn. Het meeste van wat we 
elke dag doen gebeurt bijna automatisch. Een aantal 
mentale shortcuts helpen ons om snel beslissingen 
te kunnen maken. Mentale shortcuts die we hebben 
ontwikkeld in relatie tot andere mensen, zijn vaak geba-
seerd op persoonlijke eigenschappen, zoals geslacht, 
haar- en huidskleur, gewicht of fysieke en mentale ca-
paciteiten. Op basis van onze achtergrond, omgeving 
en ervaringen koppelen we positieve en negatieve 
associaties aan die eigenschappen. En als mensen op 
ons lijken, hebben we eerder positieve vooroordelen, 
dan bij mensen die anders zijn. Die associaties leiden 
tot impliciete voorkeuren voor bepaalde mensen, en 
daarmee tot stereotypes en onbewuste vooroordelen. 

Onbewuste vooroordelen staan logisch nadenken in 
de weg. Lees bijvoorbeeld het volgende raadsel:

Een vader en zijn zoon krijgen een ernstig auto-onge-
luk. De vader overlijdt ter plekke, de zoon is buiten be-
wustzijn en ernstig gewond. Hij wordt naar het beste 
ziekenhuis van de regio gebracht, waar een topchirurg 
klaarstaat om hem te opereren. De chirurg komt de 
operatiekamer binnen, ziet de jongen en zegt: “Ik kan 
deze jongen niet opereren.” “Waarom niet?” vraagt de 
zuster. “Omdat het mijn zoon is!” zegt de chirurg.
Hoe is dit mogelijk – wie is deze chirurg? 

Misschien denk je dat de jongen geadopteerd is, of 
dat de chirurg homoseksueel en de tweede vader van 
de jongen is. Maar de meest voor de hand liggende 
verklaring bedenken de meesten niet: dat de chirurg 
de moeder van de jongen is. Hoewel we weten dat 
veel vrouwen chirurg zijn, linken we het woord ‘chirurg’ 
diep in ons onderbewustzijn aan een man.
In z’n algemeenheid is de vraag naar het waarheidsge-
halte van stereotypen niet of nauwelijks te beantwoor-
den. Zelfs stereotypen die breed in de samenleving 
worden gedeeld en die met grote regelmaat worden 
bevestigd, kunnen op individueel niveau de plank mis-
slaan. Aangezien een stereotiep beeld nooit voor ieder 
lid van een groep opgaat, kunnen ze in contact tussen 
individuen misleidend zijn.
Kort samengevat stereotypes zijn versimpelingen van 
de werkelijkheid, die een groep terugbrengen tot een 
clichébeeld. Deze algemene clichébeelden over groe-
pen passen we vervolgens toe op individuen. 
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WAAR KOMEN ONBEWUSTE VOOROORDELEN 
VANDAAN?

Ons onderbewustzijn verandert als we herhaaldelijk 
worden blootgesteld aan bepaalde informatie over 
(groepen) mensen. In de jaren veertig van de vorige 
eeuw ontwikkelen Amerikaanse psychologen een test 
met poppen om dit aan te tonen. Kinderen met ver-
schillende achtergronden krijgen poppen met verschil-
lende huidskleuren te zien, waarna ze moeten vertellen 
welke pop hun voorkeur heeft. Ongeacht hun eigen 
huidskleur, verkiezen Amerikaanse kinderen – blootge-
steld aan dezelfde negatieve stereotypen over zwarte 
mensen – de witte pop boven de donkere pop.
In 2016 is deze test ook nog een keer uitgevoerd bij 30 
Nederlandse kinderen met verschillende achtergron-
den. Driekwart van de kinderen vond de witte pop het 
slimst en verwacht dat de zwarte pop het meeste straf 
krijgt. Kinderen met een donkerdere huidskleur kiezen 
ook hier voor de witte pop. Dit experiment suggereert 
dat deze kinderen onbewust zijn beïnvloed dat het ene 
ras beter is dan het ander. Maar waar komt dit van-
daan? . 

Daarover bestaan twee belangrijke theorieën. Volgens 
de ene theorie vinden stereotypen de oorsprong in 
ons brein. Om alle informatie die we op een dag krij-
gen te kunnen verwerken, werken onze hersenen met 
algemene categorieën. Door informatie in te delen in 
algemene categorieën zoals stereotypen, kunnen we 
ons snel een beeld vormen van nieuwe en onbekende 
personen en situaties. Dat maakt stereotypen dus heel 
handig. Volgens de andere theorie behoren stereoty-
pen tot het standaardrepertoire in onze omgang met 

anderen. Mensen verdelen de wereld in twee groepen: 
de groep waar ze zelf bij horen en andere groepen. 
Van de eigen groep, die mensen goed kennen, heb-
ben ze een positief en genuanceerd beeld. Over an-
dere groepen denken ze vaak negatief en ongenuan-
ceerd: de mensen uit die groepen zien ze als allemaal 
hetzelfde. Precies daar ontstaan algemene, stereotiepe 
beelden. 

Hoewel stereotypen op zichzelf dus een belangrijke 
functie hebben en nuttig zijn, kunnen ze ook leiden 
tot discriminatie. Zo kan discriminatie bewust zijn en 
de bedoeling, maar kan deze ook het gevolg zijn van 
onbewuste, impliciete stereotypering. Die werkt via 
razendsnelle, onbewuste associaties van een groeps-
kenmerk (zoals ‘vrouw’ of ‘Afrikaans’) met een reeks 
eigenschappen. En dan blijkt dat ons brein positieve 
associaties heeft bij de ene combinatie, en negatieve 
bij andere. Het leggen van deze associaties is een au-
tomatisch, en in die zin neutraal proces. Zo schakelen 
onze hersenen, los van onze expliciete voorkeuren en 
meningen. 

HOE BEÏNVLOEDEN ONBEWUSTE VOOROORDELEN 
ONS DAGELIJKS LEVEN?

We maken elke dag honderden snelle beslissingen 
over mensen gebaseerd op onze ingebouwde voor-
oordelen. Meestal zijn ze onschuldig, maar soms 
kunnen onbewuste vooroordelen kwalijke gevolgen 
hebben voor onszelf of voor anderen. 

Als een mentale link eenmaal is gemaakt en een 
stereotype ‘hangt’ aan een bepaalde groep mensen, 
is het erg moeilijk voor ons onderbewuste om dat te 
doorbreken. “Zelfs de meest neutrale persoon maakt 
onbewuste associaties wanneer blootgesteld aan 
afbeeldingen die zwarte mannen aan geweld linken, 
vrouwen portretteren als lustobjecten of impliceren dat 
fysiek gehandicapten mentaal zwak zijn,” zegt Mahza-
rin Banaji, promovendus bij de Amerikaanse universi-
teit Harvard.
Stereotypen zijn bijzonder hardnekkig, kennen vaak 
een lange geschiedenis en worden voortdurend 
bevestigd in reclames, populaire cultuur, tradities en de 
media. 

Communicatieonderzoekers vinden dat de media 
machtige instrumenten zijn voor de overdracht van 
informatie en twijfelen nauwelijks aan hun rol bij het 
ontstaan en verspreiden van stereotypen over sociale 
groepen.

Poppen experiment
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Onderzoek naar benoemingen van vrouwen aan 
universiteiten laat heel mooi zien hoe dit proces werkt. 
Een manager vroeg mannelijke werknemers om te 
solliciteren naar een leidinggevende functie, maar een 
vrouwelijke werknemer niet. Ondanks haar geschikt-
heid voor de baan. Reden was dat de manager vrou-
wen niet associeerde met eigenschappen als ambi-
tieus, competitief, leider en vechter. Achteraf vertelde 
de manager dat hij zich hier helemaal niet bewust van 
was en het niet zijn bedoeling was om de vrouw te 
discrimineren: hij had simpelweg niet aan een vrouw 
gedacht. Toch was discriminatie wel het gevolg van 
die impliciete stereotypering. 

Films waar een bepaalde ras altijd de goede en de 
slechte speelt. Sociale media en sketch programma’s 
die stereotypes gebruiken voor de kern van verschil-
lende grappen. Reclames die mensen op een bepaal-
de manier schetsten en producten en diensten aan 
groepen koppelen. Al deze verschillende kleine inputs 
laten een spoor achter in je onderbewust zijn. 

Iedereen deelt enkele van dezelfde onbewuste voor-
oordelen. Het maakt blijkbaar niet uit wie je bent; veel 
belangrijker voor het bepalen van je vooroordelen zijn 
de bronnen waaruit je je informatie haalt. Herhaal-
delijke blootstelling aan stereotypen beïnvloedt de 
manier waarop we reageren op mensen die we in het 
dagelijks leven ontmoeten. Dat kan leiden tot oneerlijke 
behandeling en uitsluiting.

WAT VALT ER AAN TE DOEN?

DE ‘CONTACTTHEORIE’

Vluchtige contacten kunnen de bestaande vooroorde-
len en stereotypen bevestigen, als er weinig informatie 
over de beoordeelde persoon of groep beschikbaar 
is, is de kans groot dat ontbrekende informatie wordt 
ingevuld op basis van stereotypen. 
Meer contact met mensen uit gestigmatiseerde min-
derheidsgroepen, hen echt leren kennen en
opbouwen van een langdurige relatie, kan juist zorgen 
voor toenadering en begrip. Bekend is dat het eff ect 
van de contacttheorie met name toe te schrijven is 
aan het feit dat het angst voor ‘de ander’ vermindert en 
inleving voor de ander stimuleert. 

INZETTEN OP INLEVINGSVERMOGEN OM VOOROOR-
DELEN TE VERMINDEREN

Wat ook werkt om vooroordelen te verminderen ten 
aanzien van mensen die tot een minderheidsgroep 
behoren, is inleven. Wanneer je voelt of ziet wat de 
gevolgen van discriminatie zijn voor iemand anders, 
dan wordt je inlevingsvermogen vergroot en nemen 
vooroordelen af. Denk aan documentaires of inter-
views waarin de kijker of lezer de wereld ziet vanuit het 
perspectief van iemand die veel te maken heeft met 
discriminatie. Zeker wanneer de onrechtvaardigheid 
wordt onderstreept, kan dit leiden tot minder voor-
oordelen ten aanzien van mensen uit de betreff ende 
groep. Negatieve stereotypen proberen te weerleggen 
werkt vaak juist niet, want wanneer je een stereotiep 
probeert te ontkennen dan wordt deze juist weer 
actief.Verschillende studies laten zien dat inleven in 
het perspectief van een ander persoon of een andere 
groep, zorgt voor een betere houding  naar mensen uit 
die andere groep. 

ABSTRACTION LADDERING

Als aanvulling op de theorie van stereotypering heb ik 
de methode Abstraction Laddering toegepast.
Abstraction Laddering ia handig als je op zoek bent 
naar meer visionaire oplossingen, soms kan het 
helpen om een stapje terug te doen en het probleem 
breder te bekijken. De ladder opgaan door te vragen 
waarom, stelt je in staat de reikwijdte van het onder-
zoek uit te breiden.

Ik heb deze methode toegepast om het geheel voor 
mezelf wat overzichtelijker te maken door mijn eerste 
ingevingen voor een oplossing en hoe ik dit ga doen, 
op papier te zetten. Voor de “HOW” was dit wat lastiger 
dan bij de “WHY”. Door het toe te passen van deze me-
thode kreeg ik meer inzicht en grip op het onderwerp.
Zie Bijlage 1.

Abstraction Laddering
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WijZijn 
Traverse Groep 
Om in contact te komen met jongeren met een  Ma-
rokkaanse immigratie achtergrond  heeft Eric Stalpers 
mij doorverwezen met WijZijn Taverse Groep.

WijZijn Traverse Groep is een brede organisatie voor 
maatschappelijk welzijn, zij zijn werkzaam in zeven 
gemeenten in West-Brabant en Zeeland, waaronder 
Bergen op Zoom.
Een onderdeel van WijZijn is jeugdwerk wat zich 
richt op kinderen van 4 tot en met 14 jaar en bieden 
laagdrempelige ondersteuning aan jongeren in hun 
ontwikkeling naar volwassenheid.
Zij functioneren als rolmodel, spreken de taal van jon-
geren en van de buurt, stimuleren hun persoonlijke én 
sociale ontwikkeling, behartigen hun belangen en ge-
ven grenzen aan. Ze doen dit door contact te maken, te 
signaleren, motiveren, opvoeden en activeren. Er wordt 
met diverse partners samengewerkt, zoals ouders, 
scholen, jeugdhulp, wijkteams en politie. 
De rode draad van jeugdwerk is altijd de persoonlijke 
vorming van de jeugd. 

Jongeren krijgen de kans hun talenten te ontwikkelen, 
waarbij de nadruk ligt op wat zij kunnen, in plaats van 
op wat er fout gaat.

Jongerenwerkers kennen de jongeren, de ouders en 
de scholen en weten aan te sluiten bij de leefwereld 
van de jeugd. De kracht van het jongerenwerk is dat 

de professionals in staat zijn om kwetsbare jongeren te 
bereiken, te helpen met het ontwikkelen van talenten 
en langdurige relaties met hen aan te gaan.
Ook spelen jongerenwerkers een prominente rol bij 
het voorkomen van problemen, zoals schooluitval, 
werkloosheid, overlast, uitsluiting en radicalisering. Dit 
doen ze door laagdrempelige ondersteuning te bieden 
en daar te zijn waar jongeren opgroeien. 
Voor meiden bestaat er in sommige gemeenten ook 
meidenwerk. De reden hiervoor is dat jongerenwer-
kers meiden over het algemeen minder bereiken. 
Ook mogen sommige meiden van hun ouders niet 
deelnemen aan de activiteiten omdat deze voor zowel 
jongens als meiden zijn. Door aparte activiteiten voor 
meiden te organiseren, kunnen jongerenwerkers een 
betere vertrouwensband opbouwen. 

Mijn contact bij WijZijn jeugdwerk is Feysal Ben 
Dahman, hij is een Bergenaar met een Marokkaanse 
migratie achtergrond en werkzaam als sociaal werker 
/ jeugdzorgwerker.

INTERVIEUW FEYSAL BEN DAHMAN

Wat doet u precies bij jongerenwerk, wat is u taak 
binnen het bedrijf en waar houdt u zich vooral mee 
bezig.?

Binnen het jongerenwerk houd ik me voornamelijk 
bezig met het Street Coach project. Dit is een project 
wat zich eigenlijk focust op overlast. Wij gaan echt 
actief met vrijwilligers naar “overlast locaties” en gaan 
het gesprek met jongeren aan. Die leiden we naar de 

jongeren accommodaties die wij tot onze beschikking 
hebben. Daar gaan we echt kijken hoe we jongeren 
kunnen ondersteunen in hun leefwereld, als ze proble-
men hebben of ergens tegenaan lopen, proberen wij 
ze hier mee te helpen en kunnen ook andere partijen 
waar wij mee samenwerken ingeschakeld worden. We 
proberen dus een toekomstperspectief te creëren voor 
jongeren die dit eigenlijk niet hebben. Wij draaien ook 
jongerenmiddagen waar jongeren kunnen reciteren 
en met ons een vertrouwensband op kunnen bouwen

Merken jongeren op  jonge leeftijd al de gevolgen van 
stereotypering?

Ja, de jongeren die ik voornamelijk binnen krijg dat zijn 
jongeren uit lage sociale economische stadswijken. 
Daar wonen veelal mensen met een migratie achter-
grond. Wat we zien is dat jongeren op verschillende 
scholen zitten en toch op een bepaalde manier beje-
gend worden, wat voor hun niet fi jn is, dit zijn de verha-
len die we dan horen van de jongeren. We merken dan 

Feysal Ben Dahman
Jongerenwerk bij WijZijn



20

Onderzoeksfase 

ook vaak dat er een grote kloof is tussen verschillende 
groepen jongeren. In bepaalde overleggen hoor je dan 
ook wel eens dat zie het hebben over die “marokkaan-
tjes” en die “donkere jongens” dan wordt er vaak al een 
label opgeplakt. Dat voelen die jongeren wel dat horen 
we ook vaak terug hier in het jongeren centrum. 

Is dit dan vooral onder de jongeren zelf? 

Nou ja, jongeren uit een hoge sociale economische 
stadswijk gaan niet zo snel om met jongeren uit een 
laag sociale economische stadswijk. Daar zit dus wel 
echt een verschil. Het zal er zeker zijn maar meer 
onbewust dan bewust iedereen zoekt toch al snel 
zijn eigen groepje op. Opvoeding heeft er ook mee te 
maken. Beide groepen zoeken elkaar ook niet op en 
kunnen zich moeilijk in elkaars situatie inleven. Veel 
miscommunicaties door een te kort aan kennis over 
elkaar. 

Hoe omschrijven de jongeren met een niet-westerse 
achtgrond jongeren met een westerse achtergrond?

Dan moet ik toch wel een beetje straattaal gaan ge-
bruiken als “tattaas” en “kakkers” dat soort termen hoor 
je dan wel weer terug onder de jongeren. En anders-
om is het meer tuig uit die wijk en  termen die met hun 
achtergrond te maken hebben. 

Het begrip identiteit is in mijn onnderzoek naar pola-
risatie vaak voorbij gekomen. Het leven tussen twee 
werelden cultuur A thuis, cultuur B buiten de deur. Zijn 
er gevolgen van deze leefsituatie die jij mee krijgt als 
begeleider van deze jongeren?

Ik begrijp precies wat je bedoelt want ik heb daar 
zelf ook tussen gestaan. Ik had voor mijn gevoel zelfs 
drie identiteiten. Ik was Nederlanders, Marokkaan 
en Moslim. Ik ben islamitisch, maar heel veel punten 
vanuit de Marokkaanse cultuur staan ook weer heel 
paradox tegenover punten die de islam hanteert. En 
ook weer met de Nederlandse waarden en normen. 
Het is echt continu schommelen en dit zie ik ook terug 
bij de jongeren. Zij weten eigenlijk compleet niet wie 
ze zijn en waar ze vandaan komen. Ik denk dat dit ook 
makkelijker gemaakt kan worden door de overheid 
zelf, als deze aan het woord is, worden mensen vaak 
in hokjes geplaatst met een label erop. Deze worden 
door de massa overgenomen. We zijn allemaal Ne-
derlanders, met de tijd zal dat denk ik wel veranderen 
maar nu moeten de volksvertegenwoordigers hier een 
voorbeeld in nemen. 
Door deze mensen aan te duiden als Nederlanders. 

Vanuit mijn eigen ervaring kan ik het ook benoemen. Ik 
ging naar een school en er werd tegen mij gezegd je 
bent de enige Marokkaan hier. Ik kreeg toen het gevoel 
dat ik een buitenstaander was en dat ik er niks te 
zoeken had, want er zaten alleen maar Nederlanders 
op school. Hierdoor ging ik bij mezelf de vraag stellen 
oké, wat maakt mij anders dan… Want voor mijn gevoel 
ben ik gewoon een Nederlander. Ik denk dat tijd een 
oplossing is, maar dat media en volksvertegenwoordi-
gers deze groep niet meer apart moeten benoemen, 
maar gewoon moeten aanspreken als Nederlands. Er 
zou ook nog meer aandacht besteed moeten worden 
aan dit onderwerp op basisscholen.  

.Wordt aan dit onderwerp op basisscholen tegenwoor-
dig tijd aan besteed in de klas? 

Voor zo ver ik weet zit het niet in het lesprogramma, 
misschien dat bepaalde docenten er zelf een les aan 
besteden, maar voor zover ik weet, gebeurt dit op vrij 
weinig scholen. 
Na mijn mening zou hier best verandering in moe-
ten komen. We zijn nu ook bezig met gastlessen op 
scholen, maar daar ligt helaas de nadruk nog niet op. 
De maatschappij is wel dusdanig aan het veranderen, 
polarisatie neemt toe, scholen kunnen hier een be-
langrijke rol in spelen. 

Wat zouden vormen zijn waarmee je deze kinderen 
het best zou kunnen bereiken?

Onder de jongeren zal dit snel via media of hun idolen 
gaan kijk bevoordeeld naar het muziek genre Hip Hop. 
Influencers moeten ook beseffen wat voor invloed ze 
hebben op de jongeren. Als jongeren van armer gezin 
infuencers zien met dure auto’s en pakken geld is er 
maar een manier om daar in hun omgeving aan te 
komen en dat is via het drugs verkeer. Dit komt omdat 
dat is wat ze om hen heen zien. Ik bedoel dus dat de 
context erbij vermeld moet worden. 
Bij kinderen is het vaak door te spelen, in een vorm 
van vermaak. Animatie films is ook vaak een vorm van 
media om kinderen lessen te leren. 

Wat zijn plaatsen waar jongeren van verschillende 
culturen samen komen? 

Je merkt wel dat de verschillende culturen na een 
bepaalde leeftijd elkaar niet meer op gaan zoeken. Op 
scholen, opvang of sportverenigingen gaan ze toch 
wel nog het meest met elkaar om. 
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Test vooroordelen 
Welke vooroordelen hebben Nederlands-Marokkaanse 
jongeren en Nederlandse jongeren over elkaar?

Om er achter te komen welke vooroordelen de twee 
groepen over elkaar hebben ben ik bij “WijZijn” men-
sen gaan bevragen. Beide groepen begonnen meestal 
voorzichtig voordat ze de vooroordelen over elkaar 
gingen benoemen. De vooroordelen waren ook bijna 
altijd negatief of niets zeggend, er werd weinig po-
sitiefs over elkaar gezegd. Deze stereotypen heb ik 
vervolgens uitgewerkt op post notes en van beiden 
een persona gemaakt. Deze persona is het beeld wat 
de groepen van elkaar hebben.

CONCLUSIE:

De groepen schetsen twee negatieve personena’s 
over elkaar. De Marokkaanse jongeren worden als lui, 
asociaal en hypocriet omschreven, verder zijn ze vaak 
arm en gaan daardoor de criminaliteit in.  Ze kopen 
dure kleding en spullen en showen dit graag aan 
anderen. Verder vinden sommigen dat ze de term ra-
cisme vaak onterecht gebruiken alsof heel Nederland 
tegen ze is, terwijl ze in werkelijkheid met veel dingen 
weg komen. Ze zijn allemaal gelovig en de rolverde-
ling man vrouw is ouderwets.  Ouders hebben geen 
idee waar hun kinderen uithangen, door dit tekort aan 
toezicht zal de cirkel van criminaliteit niet doorbroken 
worden. Het alfagedrag en hun korte lontjes botsen 
vaak met de Nederlandse nuchterheid dit kan confl ic-
ten veroorzaken.  Persona’s groot zie bijlage 2.

Persona’s
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Empathy map 
Via WijZijn ben ik in  contact gekomen met jongeren 
met een niet-westerse migratie achtergrond. Ik ben 
met hen in gesprek gegaan over hoe zij vooroordelen 
en stereotypes ervaren. Toen ik de jongeren bena-
derde om een aantal vragen te stellen, zag ik aan de 
lichaamstaal dat ze hier niet echt op zaten te wachten. 
Naar mate het gesprek vorderde en ze merkten dat 
ik oprecht interesse had in hen kwamen ze los. Het 
verbaasde me hoevaak deze jongeren last hebben 
van  vooroordelen. Hoe ze hier mee omgingen was 
erg verschillend, de een ging zich naar het stereotype 
gedragen, de ander probeerde juist het tegendeel 
te bewijzen. Wat ze wel gemeen hadden was dat ze 
een heel vervelend gevoel overhielden aan dit soort 
momenten. 
Ikzelf heb geen ervaring met dit soort situaties, en heb 
me er over verbaasd dat zij dit zo vaak meemaken. 
Misschien heb ik er zelfs wel onbewust aan bijgedra-
gen, dit gesprek opende mijn ogen. Deze gesprekken 
heb ik verwoord in een Empathy map. In een later sta-
ge hoop ik de doelgroep te confronteren met stereoty-
pering en vooroordelen, zodat ze zich gaan realiseren 
wat dit met iemand doet. 

De Nederlandse jongeren zijn verwend en weten niet 
hoe het is om hard te moeten werken. 
De meesten zijn kakkers en hebben genoeg geld thuis 
maar zijn super gierig, zelfs een broodje halen in de 
pauze doen ze niet,  ze hebben boterhammen van 
thuis bij zich. Het zijn watjes, hebben allemaal een gro-
te bek, maar als het er op aankomt komen ze niet voor 
zichzelf en andere op en gaan ze de confrontatie uit 

de weg. Vrouwen hebben geen zelfrespect en beide 
geslachten voelen zich superieur aan ons. Zijn ach-
terdochtig, doen als of ze geen verschil maken tussen 
ons en zijzelf maar overal zie je in terug dat ze dit wel 
doen. Houden niet van onze cultuur. 

 

Think and feel

See

Say and do

Hear

Pain Gain

Ik zie mensen hun 
waardevolle spullen 
verstoppen en bedekken.

Op de ouderavond van 
mijn nee�e begonnen ze 
gebrekkig Nederlands 
tegen mij te praten.

Politie agenten die mij in 
de stad tijdens uitgaan 
nadrukkelijker nakijken 

Tijdens vastenavond kom ik 
bepaalde kroegen niet in, omdat ik 
voor onrust zou zorgen. 

Ik kwam de klas binnen 
eerste uur van het eerste 
jaar en de docent kwam 
naar me toe en zei: “Jij 
houd het geen drie 
maanden vol, doen jullie 
nooit”.

Politiek

Mensen steken over om 
mij te ontlopen. 

Kijken me raar aan als ik tijdens de 
Ramadan voor zonsondergang eet. 
Ik ben niet gelovig 

Behandelen mijn moeder anders 
omdat ze denken dat zij niet 
goed Nerlands spreekt.

Je lee� naar je label toe.

Ik bewijs ze het tegendeel 
en begroet ze gewoon, ik 
spreek ze er niet op aan 

Vroeger werd ik hier heel 
erg kwaad om. 

Reageerde dit af op veel 
andere Nederlanders  Soliciteren gaat lastig, zijn vaak 

de zelfde beroepen die we doen. 

Zeg er niks van, maar na 
een tijdje loopt de emmer over 

Klagen vaak over hoe wij 
vroeger buiten speelden.
 

Ik blame ze niet, de 
media schetst een 
beeld van ons en zij 
nemen dat over.

Gaat je a�eren tegen 
alles Nederlands.

irriteert je en doet 
irritant terug.

Je voelt je overal 
ongewenst behalve bij 
je “eigen” mensen.

Buitengesloten je bent 
niet zoals de rest.

Je voelt irritantie, 
woede, ongemak, in 
sommige situaties voel 
je jezelf zelfs gehaat.

Je voelt dat je onrecht 
wordt aangedaan.

Soms versterk ik het stereotype, 
ik doe het want ze denken toch 
al dat ik het doe. 

Het vergroot het gat 
tussen de culturen.

Ik ben net zo Nederlands als jij, ik ben hier 
geboren, mijn kinderen blijven hier wonen 
en ik ga nooit meer terug .

Je wil dat zei zich net 
zo slecht voelen als 
ik. Dan begrijpen ze 
het misschien. 

Op televisie worden wij 
vaak specifiek 
genoemd.

Op scholen vaak anders 
behandeld.. 

Op scholen vaak anders 
behandeld. 

Vermijd contact met 
Nederlanders

Vermijd contact met 
Nederlanders om niet 
nog een keer gekwetst 
te worden.

Niemand wil ons, 
je staat in Nederland als 
Marokkaan 1-0 achter..

Onwaarheden over ons 
geloof, ze snappen niet 
wat het inhoud en voor 
ons betekend.
 

Ze hebben geen idee 
hoe het voelt..

Soms ga je je schamen 
voor je a�omst 

Niet bevoorordeeld worden.

Gelijke worden behandelt  

Je altijd anders voelen.

Je wordt achterdochtig 
.

Je gaat wijfelen aan je 
zelf en hoe je je jezelf 
moet gedragen.

Marokkaan zijn wordt 
geasocieerd met asociaal 
zijn en niet je best doen 
op school.
 

We worden bij 
verenigingen en 
klassen al uit elkaar 
gehaald. Bij de voetbal 
mochten er nooit meer 
dan 3 bij elkaar in het 
team.

Mensen moeten beseffen wat 
vooroodelen met iemand doen.  

Je wordt niet 
geaccepteerd omdat je 
Marokkaan bent.

Vooroordelen 
benadelen ons erg. We 
moeten twee keer zo 
hard werken.

Ik ben ook Nederlander en wil 
ook zo behandeld worden.
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Inlevingsvermogen
Een van de oplossingen die in de theorie stereotype-
ring wordt benoemd, om stereotypering  en vooroor-
delen te verminderen ten aanzien van mensen die tot 
een minderheidsgroep behoren, is inlevingsvermogen.

WAT IS INLEVINGSVERMOGEN?

Inlevingsvermogen is het vermogen je te kunnen ver-
plaatsen in een ander en de gevoelens en gedachten 
van de ander te begrijpen, ook wanneer je zelf deze 
gevoelens niet zou ervaren in deze situatie.  Als je in de 
huid van anderen kunt kruipen, ben je beter in staat an-
deren te begrijpen, aan te moedigen en rekening met 
hen te houden.

Inlevingsvermogen is belangrijk bij de ontwikkeling van 
sociaal gedrag en vraagt om het inzicht dat anderen 
ook een persoon zijn met eigen gedachten, gevoe-
lens en overtuigingen. Als je je in je verbeelding kunt  
verplaatsen in de gedachten van anderen, kun hun 
gevoelens en standpunten te begrijpen en je in je 
handelen daardoor te laten leiden.
Inlevingsvermogen is iets dat gestimuleerd moet 
worden. Van nature zijn kinderen op zichzelf gericht. 
Daar is niets mis mee, maar door kinderen zichzelf te 
leren kennen en vervolgens de stap naar de ander te 
laten nemen, ontstaat begrip en saamhorigheid. Inle-
vingsvermogen helpt een kind om andere kinderen te 
begrijpen, zo kweek je verbondenheid.

ONTWIKKELING VAN INLEVINGSVERMOGEN BIJ 
KINDEREN

Om te kunnen bepalen welke leeftijdsgroep geschikt 
is om mijn product in te zetten is er onderzoek ge-
daan naar de ontwikkeling van inlevingsvermogen bij 
kinderen.

4-7 JAAR

Op deze leeftijd krijgt en kind steeds meer besef 
van eigen ik en leert de emoties van zichzelf en 
die van anderen kennen.  Hij of zij is in staat de 
emoties van anderen te herkennen en gaat ook 
beter begrijpen waarom deze emoties getoond 
worden. Al zijn er nog veel situaties dat het kind 
dit toch nog moeilijk vindt. Vooral de duidelij-
ke emoties zoals boosheid en verdriet worden 
waargenomen en begrepen, omdat er daarvoor 
vaak een duidelijke reden is. En vooral wanneer 
de reden voor de emotie ook is waargenomen 
(het kind heeft gezien dat de broer een klap kreeg 
van een vriendje) is het gemakkelijk een emotie 
te begrijpen, ook al is het niet de eigen emotie. 
Wanneer een kind door iets dat thuis is gebeurd 
verdrietig op school is gekomen is het al lastiger 
om inlevingsvermogen te tonen. Het kind heeft de 
oorzaak voor het verdriet dan niet waargenomen. 
Het verband tussen de situatie en de emotie moet 
dus wel een beetje duidelijk zijn, om de emotie te 
kunnen invoelen. En duidelijke getoonde emoties 

zoals huilen van verdriet zijn ook makkelijker te 
herkennen dan meer subtiele uitingen van een 
emotie, zoals sip kijken.
Zij gaan ook steeds beter begrijpen dat een ander 
dingen anders kan voelen en ervaren.
Het begrijpen van de bedoelingen van anderen is 
nog wel erg moeilijk.

7-10 JAAR

Bij het wat ouder worden gaan kinderen steeds 
beter de gevoelens van anderen waarnemen 
en begrijpen en zijn ook de minder duidelijke 
emoties (schaamte, verlegen, trots) voor het kind 
herkenbaar. Ook de emoties die achter bepaald 
gedrag zitten, worden steeds beter begrepen. Het 
lukt kinderen ook beter op deze leeftijd om in hun 
eigen gedrag rekening te houden met de gevoe-
lens van anderen.
Voor kinderen in deze leeftijd zijn vriendschappen 
erg belangrijk. De omgang met leeftijdsgenoten 
en de gedragscodes in de groep bepalen hun 
gedrag. De vriendschappen en het samenspelen 
zijn belangrijk omdat de wederzijdse acceptatie 
en steun ze het gevoel geeft ergens bij te horen. 
En ook doordat ze zich dan kunnen vergelijken 
met de ander. Zo ontwikkelt hun identiteit zich en 
kunnen ze steeds beter reflecteren op zichzelf en 
wat hun mogelijkheden, beperkingen, kenmer-
ken, wensen, gevoelens en eigenschappen zijn. 
Doordat kinderen leren zich beter in de situatie 
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van andere kinderen te verplaatsen, maken ze 
grote stappen in het leren omgaan met confl icten 
en regels. Echter door de grote behoefte erbij te 
horen, de behoefte aan competitie en soms een 
van de groep afwijkende identiteit, kan op deze 
leeftijd buitensluiting en pesten ook een rol gaan 
spelen. 

Regels passen ze aanvankelijk star toe ‘zoals het 
hoort’. Iets later gaan ze zich, mede door hun 
toenemende onafhankelijkheid en eigen mening, 
meer verdiepen in de bedoeling achter de regels 
en het gedrag van mensen. Tegelijkertijd kunnen 
hun vooroordelen toenemen onder invloed van 
volwassenen, leeftijdsgenoten en media. 
Bij het wat ouder worden gaan kinderen steeds 
beter de gevoelens van anderen waarnemen en 
begrijpen en zijn ook de minder duidelijke emo-
ties (schaamte, verlegen, trots etcetera) voor het 
kind herkenbaar. Ook de emoties die achter be-
paald gedrag zitten, worden steeds beter begre-
pen. Het lukt kinderen ook beter op deze leeftijd 
om in hun eigen gedrag rekening te houden met 
de gevoelens van anderen.

10-12 JAAR

Ook 10-12-jarigen zijn erg gericht op leeftijdsge-
noten. Ze willen graag dat kinderen van hun eigen 
leeftijd hen positief beoordelen en proberen zich 
daarom te onderscheiden. Tegelijkertijd willen ze 

graag dat de groep hen accepteert en conforme-
ren ze zich aan de groepsnormen. Ook het verge-
lijken met anderen om een steeds sterkere eigen 
identiteit te ontwikkelen gaat in deze leeftijdsfase 
door. Ze zijn hierin wel kritischer want ze kijken 
ook hoe ze niet willen zijn. De groep is zo een 
belangrijk middel om zichzelf te leren kennen en 
verder te ontwikkelen. Kinderen in deze leeftijd ra-
ken ook maatschappelijk meer betrokken en gaan 
nadenken over levensvragen, wat goed en slecht 
is en waarden en normen. Bij oudere kinderen 
zien we dat het inlevingsvermogen zich steeds 
verder ontwikkelt. Het kind kan zich steeds beter 
verplaatsen in de ander en hiermee rekening 
houden bij het eigen gedrag. Het gedrag wordt 
steeds beter afgestemd op de mensen om hem/
haar heen. Kinderen van deze leeftijd kunnen zich 
dan ook wat anders gaan voordoen om aan te 
sluiten bij iemand.
Even zo goed, het grootste gedeelte moet toch 
aangeleerd worden. Praten over hoe anderen zich 
voelen en over dingen voor elkaar over hebben is 
heel belangrijk, maar dit moet ondersteund wor-
den door het goede voorbeeld.

Uit bovenstaande blijkt dat bij de groep 10 – 12 
jarigen het vermogen om in te leven in anderen 
goed ontwikkeld is, dit is de reden dat ik deze leef-
tijdscategorie heb gekozen als doelgroep om mijn 
concepten te testen en mijn uiteindelijke product 
in te zetten.

De 3 besproken levens fase 
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Doelgroep
De doelgorep om het product in te zetten.
Uit mijn deskresearch is gebleken dat in basisschool-
leeftijd kinderen met verschillende etnische en religi-
euze achtergronden met elkaar spelen, ongeacht kleur. 
Ook dat bij kinderen tussen tien en twaalf jaar het 
vermogen om in te leven in anderen goed ontwikkeld 
is. Praten over hoe anderen zich voelen is op deze leef-
tijd belangrijk. Zij zijn in staat om te analyseren en te 
refl ecteren. Dit laatste betekent dat zij na gaan denken 
over de gevolgen van eigen en andermans denken 
en handelen. Zij krijgen inzicht in, hoe anderen hem of 
haar ervaren. 

Kinderen gaan op deze leeftijd een sociale identi-
teit vormen, ze ontwikkelen steeds meer een gevoel 
voor wie en wat ze zijn in deze wereld. Ze zijn op deze 
leeftijd nog minder met zichzelf bezig en hebben oog 
voor anderen. 

Feysal Ben Dahman jeudgwerker bij ‘WijZijn’ geeft in 
de gesprekken die we gevoerd hebben aan, dat de 
gastlessen over polarisatie en  apart gezet worden, 
gegeven worden in de groepen zeven en acht.
Dit sluit goed aan bij de theorie over de ontwikkeling 
van inlevingsvermogen bij kinderen tussen tien twaalf 
jaar, daarom wil ik bij deze groep mijn eindproduct 
inzetten.

BEROEPEN TEST

Wat voor vooroordelen hebben de kinderen van “Wij 
Zijn” en hoe reageren ze op het feit dat deze stereoty-
pes niet waar zijn? 

Om dit te testen heb ik van zowel mannen als vrou-
wen een slide gemaakt met daarop afbeeldingen 
van verschillende culturen, zie bijlage 3. Dit omdat uit 
eerder onderzoek is gebleken dat kinderen ook voor-
aannames doen wat geslacht betreft. De vraag bij elke 
foto was of ze konden vertellen welke beroepen de 
personen uitoefenden. Deze test is gedaan om inzicht 
te krijgen betreft vooraannames op uiterlijk. Aan de 
test deden 6 kinderen. Sommige kinderen wisten geen 
antwoord te geven. 

VROUWEN

• Aziatisch: restaurant,  restaurant, restaurant, friet-
bakker, frietbakker 

• Afrikaans: zangeres, zangeres, zangeres, hardloop-
ster

• Moslim: werkt bij WijZijn, schoonmaakster, Kassa 
juff rouw

• Blank: youtube’r infl uencer, modeontwerpster. 
vlogger op Youtube, juf

• Vrouw met telefoon: Juf, Secretaresse, Juf 

MANNEN

• Aziatisch: restaurant, restaurant,  zakenman.
• Afrikaans: militair, sporter, sporter, personal trainer
• Moslim: werkt bij WijZijn, WijZijn, automonteur, kok, 

postbode, pakjes bezorger
• Blank: Zakenman, De baas. Dokter,  
• Blank bril: docent, skater, iets met computers, com-

puters

Uit de test kan geconcludeerd worden dat kinderen 
ook in stereotypes denken, zowel bij het geslacht als 
bij afkomst. De kinderen gaven aan dat ze dit dachten 
omdat ze dit gezien hadden op televisie, Netfl ix of op 
social media. Verder waren deze aannames geba-
seerd op ervaring, de meeste docenten zijn blank en 
vrouw, dus zal de vrouw op de foto dat ook wel zijn. 

Toen de kinderen verteld werd dat de personen op de 
foto een heel ander beroep uitoefenden en dat zij de 
mensen op het uiterlijk, afkomst en geslacht beoor-
deeld hadden, leek dit weinig indruk op ze te maken. 
Met de uitslag van deze test kan de theorie worden 
bevestigd. 

Participant van test
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Ontwerpcriteria
Naar aanleiding van de resultaten van de deskrese-
arch en fi eldresearch ontstonden onderstaande ont-
werpcriteria waar het uiteindelijke product  aan moet 
voldoen. 

DE TOOL:

Moet meerdere aspecten bevatten rondom het on-
derwerp stereotypering. Zoals identiteit, vooroordelen, 
achtergesteld worden. 

Moet aanleiding tot geven tot discussie / gesprek. 

Moet herkenbare elementen bevatten, zodat inleven in 
de situatie mogelijk is.

Niet te ingewikkeld, de boodschap moet duidelijk zijn . 

Visueel aantrekkelijk, het moet uitnodigen om deel te 
nemen. 

De tijdsduur van het concept moet ongeveer 20 to 30 
minuten duren. 

Moet bruikbaar zijn op verschillende locaties, dus 
gemakkelijk te vervoeren

Na het opstellen van de ontwerp criteria ben ik begon-
nen met het genereren van ideeën en concepten de 
eerste stap voor mij was een korte brainstorm waar ik 
verschillende vormen van media en activiteiten heb op 
geschreven op post-it notes. Dit werd vooral gedaan 
om zo veel mogelijk ideeën te genereren. 

Na de brainstorm heb ik de concepten geordend door 
middel van de Card sorting methode. Zo kreeg ik meer 
overzicht welke ideeën gecombineerd of juist verwij-
derd konden worden. De ideeën zijn geordend in de 
volgende categorieën: Media, Film, Spellen, Situaties 
en Overig. Hieruit is opvallend dat de meeste concep-
ten zijn verzonnen onder het kopje Spellen. 

In mijn ogen was een spel een gepaste tool voor de 
doelgroep in kwestie maar voor dat ik deze concepten 
verder uit ga werken. Moet er eerst meer onderzoek 
gedaan worden naar spellen en of er al spellen zijn die 
over het zelfde onderwerp gaan. Zie bijlage 4

Brainstorm

Card sorting methode
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Gamifi cation
GAMEFICATION EN HOE HET INGEZET KAN WORDEN.

Gamifi cation is het toepassen van gametechieken 
en game-denken in een niet game-omgeving. Het 
doel hiervan is met spelelementen een leersituatie te 
creëren. 
Het goed om te bedenken wat je met spel wilt berei-
ken, wil je motiveren, een aanleiding geven tot dis-
cussie, prikkelen, over situaties na te denken of een 
ervaring geven. 

Sociologen hebben bijvoorbeeld games gebruikt om 
de sociologische verbeelding te prikkelen , om kritisch 
denken te stimuleren en om sociale stratifi catie te 
introduceren. Sociale stratifi catie is het indelen van 
groepen mensen in maatschappelijke lagen waartus-
sen een ongelijkheidsverhouding bestaat. Het inde-
len gebeurt op basis van sociale categorieën, zoals 
geslacht, opleidingsniveau of etniciteit. Door structu-
rele ongelijkheid in het spel in te inbouwen ervaren 
studenten met een relatief bevoorrechte achtergrond 
een tijdelijke aanval van oneerlijkheid.  Door dit ge-
manipuleerde spel, ontstaat de mogelijkheid om hun 
perspectief te veranderen. Als de onrechtvaardigheid 
van de situatie direct verband houdt met een bredere 
theorie, kan dit de sociale afstand tussen leerlingen 
en gemarginaliseerde groepen verkleinen. Met boven-
staande in het achterhoofd ben ik er nog meer van 
overtuigd dat een spel in welke vorm dan ook ingezet 
kan worden om inlevingsvermogen bij stereotypering 
te weeg te brengen.

BENCHMARK CREATION

Bij deze methode worden bestaande producten verge-
leken die op de een of andere manier verband houden 
met het ontwerp doel. Dit kunnen producten zijn die 
hetzelfde probleem oplossen of een vergelijkbare 
oplossingsstrategie volgen.

FAIR-PLAY BY ANNE FRANK 

Bij het spel Fair Play worden leerlingen geconfron-
teerd met moslimdiscriminatie, homo discriminatie en 
antisemitisme. Fair Play daagt uit na te denken over het 
eigen handelen. Leerlingen krijgen zo inzicht in hun 
eigen houding en het eff ect van hun uitspraken. 
Fair Play verteld een interactief verhaal over een voet-
bal team die een aanvoerder moet kiezen. In het spel 
kom je als nieuwe speler in allerlei situaties terecht 
waar een vorm van discriminatie of racisme aan bod 
komt. In die situaties moet je bepaalde keuzes ma-
ken namelijk of je op komt voor een teamgenoot na 
een discrimineerde opmerking, of ruzies binnen het 
team sussen over deze onderwerpen. De reacties en 
fragmenten die je ziet hangen af van de keuzes die je 
maakt. De duur van het spel is ongeveer 50 min en de 
doelgroep is middelbare scholieren. Zelf heb ik het ook 
gespeeld, Dit waren de opmerkingen die ik er zelf over 
had. 

OPMERKINGEN:

• Het ligt er heel dik boven op wat je moet kiezen 
om uiteindelijk tot aanvoerder gekozen te worden 
(het doel van het spel). Te dik, daarom zullen er 
keuzes gemaakt worden waar ze niet achter te 
staan, maar om een goeie scoren te behalen.

• Concept is sterk, een interactief spel.
• Niet perse geschikt voor mijn doelgroep omdat 

er situaties geschetst worden zoals bijvoorbeeld 
uitgaan waar mijn doelgroep nog niks van af weet.

• Empathisch level is te laag, je kent de fi ctieve fi gu-
ren niet goed genoeg om als ze ergens mee zitten, 
je dan vervelend voor ze te voelen, hier zijn te veel 
karakters voor en te weinig tijd. 

• Er worden verschillende stereotypes benoemd 
en verbeeld. Je versterkt hiermee de onbewuste 
stereotypes van de spelers. Deze stereotypes 
worden ook op geen enkele manier ontkracht, dit 
is misschien wel de grootste fout van het spel.

Fair Play
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AGAINST ALL ODDS BY UNHCR

Een interactief simulatiespel, die jongeren volgt op 
hun reis van onderdrukking in hun thuisland, naar een 
nieuw leven in een vreemde samenleving. Verhoogt 
het bewustzijn en de kennis van leerlingen over vluch-
telingen waar ze vandaan komen, met welke situaties 
ze te maken hebben en hoe ze zich aanpassen aan 
hun nieuwe leven. 

OPMERKINGEN:

• Het roept meer empathie op dan het spel Fair Play 
dit komt vooral om je meer ziet van de hoofdper-
soon, maar ook omdat de situaties heftiger zijn.

• Onderwerp te heftig voor kinderen, maar de vorm-
geving is wel weer geschikt voor kinderen. 

• Minder te maken met stereotypes en meer met het 
jezelf verplaatsen in een derde wereld land.

PROTECT THE NEIGHBOURHOOD BY DORI ADAR

Het spel wordt door de maker als volgt omschreven: 
“Een test om te kijken of je een racist bent ja of nee.” 
Het spel is ook niet bang om je met het resultaat te 
confronteren. 
Het doel van het spel is zoals de naam al zegt: De 
buurt beschermen tegen “slechte mannen”. Het is een 
reactiespel waar je zo snel mogelijk op de gewapende 
mannen moet schieten voordat ze jou raak kunnen 
schieten. Ook komen er ongewapende mannen 
tevoorschijn, deze moet je niet raken. Alle mannen zijn 
van verschillende culturen. Het spel meet of je sneller 
een bepaalde groep aanziet als indringer of slechterik. 

OPMERKINGEN:

• De confrontatie moet shockerend zijn. Past helaas 
niet goed bij mijn doelgroep. 

• Verder schieten de spelers die geconfronteerd 
worden met het label racist bijna altijd in de ver-
dediging. Uit mijn desk-research blijkt dat dit maar 
een tijdelijke oplossing is. 

• Veel externe factoren zoals reactie vermogen die 
het resultaat in de weg kunnen zitten. 

DIVERSITY AWARENESS QUIZZES:

Er zijn veel spellen gemaakt die bewust zijn willen 
creëren door een digitale quiz op te stellen. Deze vra-
gen omschrijven bepaalde situaties en de leerlingen 
moeten hun reactie hier op geven.

OPMERKINGEN:

• De quiz zal ook alleen op korte termijn werken en 
het gevoel  er bij wordt weinig ervaren door de 
leerlingen. 

• Ook hier worden weer bepaalde rassen uitgelicht, 
bij Fair Play heb ik al benoemd waarom dit niet 
verstandig is. 

• Wat er mis is bij deze methode is gelijk aan de 
zwakke punten van de bovenstaande methodes. Ik 
voel het minst voor dit spel. 

CONCLUSIE:

De spellen die ik heb getest zijn single player, dit 
neemt weg dat de kinderen van elkaar kunnen leren 
en er samen plezier aan kunnen beleven. Against all 
odds  is te heftig voor mijn doelgroep. De gebruikte 
standaard methodes zullen op lange termijn geen 
verschil maken. Al deze spellen zijn ook digitaal, terwijl 
partijen vaak sterk afraden om spelen te digitaliseren, 
omdat dit teveel af zou leiden. Bij geen van de spelen 
krijg je het gevoel dat jou persoonlijk onrecht wordt 
aangedaan, dit zou ik zelf wel graag in mijn prototypes 
naar voren willen laten komen

Against all odds 
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Concepten
Na de brainstorm en het onderzoek over gamifi cation 
heb ik de zes concepten iets verder uitgewerkt met 
daarbij de voor en nadelen. 

CONCEPT 1: IMMERSIVE STORY GAME

Bij dit eerste concept ben ik geïnspireerd door de 
Benchmark methode. Bij eerder uitgevoerde projecten 
omtrent dit onderwerp wordt er gebruik gemaakt van 
een digitaal spel, wat interactief is en reageert je op 
de keuzes die je maakt. Bij deze tool zag ik veel ruimte 
voor verbetering en is nog niet eerder toegepast op 
mijn doelgroep. Toch kan dit door de deskresearch die 
ik heb gedaan  tot een krachtig eindontwerp leiden. 
Een nadeel van dit concept is, dat het individueel 
gespeeld wordt, terwijl uit mijn onderzoek blijkt dat als 
kinderen samen lessen leren, dit voor de lange termijn 
van groot belang is.

CONCEPT 3: STEREOTYPE SPIEGEL

Dit concept komt overeen met concept 2. Er wordt 
een spiegel opgehangen waar gezicht  herkenning in 
zit en op basis van je gezicht komen er in de spiegel 
stereotypes te staan. Dit hoeft helemaal niet over de 
persoon in kwestie te gaan, maar ze moeten wel kun-
nen ervaren hoe het is om door het leven te gaan met 
vooroordelen die anderen hebben. Kinderen kunnen 
elkaar mee nemen naar de spiegel en zo kan een 
gesprek tussen hen tot stand komen. 
Nadelen, kinderen kunnen dit verkeerd interpreteren er 
zijn te veel what if’s.

CONCEPT 2: SOCIAL MEDIA PLATFORM

Het ontwerpen van platform waar foto’s op gepost 
worden gaat door middel van AI de kinderen in een 
groep plaatsten Bijvoorbeeld: Een kind plaatst een foto 
met een kat. Het algoritme zal dan berichten sturen 
dat ze een hekel heeft aan honden en andere dieren 
omdat ze een kat heeft. Ze worden dus op basis van 
hun foto’s gestereotypeerd. 

Dit concept komt uiteindelijk niet overheen met mijn 
ontwerp criteria. Dit zal voor de kinderen waarschijnlijk 
iets te heftig zijn omdat ze persoonlijk worden “aange-
vallen” hoe onschuldig je het ook maakt. Opnieuw is dit 
concept individueel en ik zou liever iets inzetten waar
ze met, en van elkaar kunnen leren.

Concept 1 Concept 2 Concept 3



30

Ontwerpfase

Concepten
CONCEPT 5: ONLINE SPEL

Kinderen kunnen met heel de klas in een grote online 
lobby bijvoorbeeld in de mediatheek of digicentrum 
inloggen op een spel. In deze online lobby zullen ze 
bepaalde taken moeten uitvoeren waar hun fi ctieve 
persona heel veel moeite mee zal hebben, omdat 
het spel ze tegen gaat werken. Het spel zal situaties 
schetsen waar mensen die dagelijks te maken hebben 
met vooroordelen ook tegenaan lopen. De kinderen 
zitten gezamenlijk in een lokaal en ze zullen de vrijheid 
krijgen om met elkaar te praten en de situatie te eva-
lueren. Zo is er niet alleen de ervaring maar is er ook 
ruimte om van elkaar te leren en te ontdekken. Nadeel 
van dit concept is dat bij nader inzien, de uitwerking 
niet zo goed bij mij past.

CONCEPT 6: AR BOARDSPEL

Een bordspel waarbij elke speler door AR wat anders 
ziet op de vakjes en op de kaarten van het spel. De 
verschillende karakters worden anders behandeld 
op basis van hun uiterlijk, gedragingen en cultuur, op 
deze manier voelen ze hoe het is om achtergesteld te 
worden. De ene speler zal meer moeite hebben om 
het spel te winnen dan de andere. De kinderen zullen 
dit tijdens het spelen van het spel door krijgen en hier 
met elkaar over gaan praten. Dit zou een goede tool 
kunnen zijn om vervolgens in te zetten bij voorlichting 
of een les.

CONCEPT 4: FOTO SPEL

Een stapel foto’s van waar er steeds een van omge-
draaid wordt. Door de spelers wordt gestemd bij wie 
deze afbeelding het beste past, de speler die de mees-
te stemmen krijgt mag een plaats vooruit. Op deze 
manier zijn de spelers elkaar aan het stereotyperen. 
Enkele voorbeelden zijn een foto van een clown, dief, 
rat, geld, vuilnisbak, regenbui of de zon. 

Concept 4 Concept 5 Concept 6
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Immersive 
story game
Na de concepting fase is er gekozen om twee concep-
ten verder uit te werken, één daar van was immersive 
story game.

Dit concept is gebaseerd op de bevindingen van de 
methode Benchmark Creation en de desk research 
over stereotypering. Bij de bestaande spellen rondom 
dit onderwerp, zie je dat de stereotypes en vooroorde-
len worden benoemd. Omdat dit voor mijn doelgroep 
te confronterend is heb ik stereotype eigenschappen 
aan dieren gegeven.

Door middel van storyboards wilde ik aan kinderen 
een verhaal vertellen over stereotypes zonder mensen 
en culturele verschillen te benoemen. Dit verhaal zal 
later omgezet worden naar een immersive story die op 
een computer/telefoon gespeeld kan worden.
De criteria waren dat de kinderen zelf graag verder 
wilde lezen/kijken omdat de tekeningen hun aandacht 
trokken. Als deze optie gekozen wordt kan het verhaal 
uitgebreid worden en kunnen meer spelelementen 
toegevoegd worden.  

Volledige storyboard zie bijlage 5

RESULTATEN

Het storyboard is bij vijf kinderen getest, het resultaat 
was dat ze het verhaal wel leuk en grappig vonden, 
maar dat was niet de boodschap die ik wilde brengen. 
De kinderen waren het wel unaniem eens; de style van 
de tekeningen werd wel erg leuk en mooi gevonden, 
het verhaal wel origineel maar ook erg voorspelbaar. 
Het feit dat dit spel individueel gespeeld moet worden 
en daardoor geen interactie is met andere kinderen 
heeft mij tot nieuwe inzichten gebracht. Ook het 
gegeven dat het spel geen winnaars of verliezers kent 
nodigt niet uit tot discussie. Dit concept wordt niet 
verder uitgewerkt.

Test storyboards

Storyboards

Test storyboards
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AR Bordspel
De 6 concepten zijn gepresenteerd aan Feysal en 
zijn twee collega bij Wijzijn. Samen tot de conclusie 
gekomen dat het concept Immursive story game en 
AR Spel het beste de boodschap zou overbrengen en 
het beste past bij de doelgroep. De opmerking bij het 
AR bord spel was wel dat misschien niet alle kinderen 
een telefoon hebben, mocht dat wel zo zijn, zou dit 
afl eiding geven. De oplossing was om een klassiek 
bordspel te ontwerpen.

Om te testen hoe mensen reageren op het bevoor-
deeld en benadeeld worden is Monopoly gebruikt 
voor een test. Dit naar aanleiding van een onderzoek 
gedaan door sociaal-psycholoog Paul Piff . Het is een 
onderzoek naar sociale hiërarchieën en hoe deze 
invloed hebben op ons leven en de samenleving in 
het algemeen. In deze studie heeft hij experimenten 
gedaan met het spel Monopoly welke zeer interessan-
te resultaten heeft opgeleverd. 

Piff  heeft een reeks gedragsexperimenten gedaan met 
een variant op het spel Monopoly, dit betrof meerdere 
spellen waarin een willekeurig gekozen speler in een 
willekeurig geselecteerde groep, bepaalde voordelen 
kreeg, zoals: tweemaal zoveel geld, een groter vermo-
gen om over het bord te bewegen (meer dan twee 
dobbelstenen) en hogere bonussen voor het passeren 
van “start”.

Volgens Piff  was het doel hier om te bestuderen “hoe 
een bevoorrechte speler zich in een gemanipuleerd 
spel gedraagt”. Na slechts vijftien minuten spelen van 
het spel, begonnen de onderzoekers duidelijke ge-
dragsveranderingen waar te nemen bij de bevoorrech-

te spelers, deze   veranderingen varieerden van luidere, 
meer krachtige beweging van hun pion tot schijnbaar 
onbeduidend dingen, zoals het eten van meer pretzels. 
De conclusie van dit onderzoek is dat het verande-
ren van de regels in iemands voordeel bij de spelers 
gedragsveranderingen teweeg brengt. 

Deze test heb ik uitgevoerd om te zien of de kinderen 
uit de doelgroep hier ook zo op reageren. De zelfde 
regels van Piff  zijn aangehouden. De test is gedaan bij 
8 kinderen. Het lag er te dik boven op, bij aanvang van 
het spel hadden ze al snel door dat niet voor iedereen 
dezelfde regels golden. Er werd wel doorgespeeld, 
ondanks dat sommigen weinig kans hadden om te 
winnen. 

De achterliggende gedachte is na het spelen van het 
spel besproken, hier kwam uit dat de boodschap niet 
helemaal duidelijk was, hier zit dus veel ruimte voor 
verbetering. 
In gesprek over oneerlijke regels, achtergesteld of juist 
bevoordeeld worden, gaven ze aan dat ze het gevoel 
van achtergesteld worden niet fi jn of eerlijk vonden en 
ze zich voor kunnen stellen dat andere mensen die dit 
in het echte leven mee maken dit ook zo voelen. 
De kern van de test was dus redelijk geslaagd. 

Test Monopoly
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Ontwerp keuzes
Doel van het spel: Ervaren hoe het voelt om in de 
schoenen te staan van iemand die negatief gestereo-
typeerd en achtergesteld wordt. 

De uiteindelijke keuze is gevallen op een klassiek bord-
spel, er is nagedacht over:
-  Welke personages worden er gebruikt en waarom.
-  Story line

Bij de test van de story boards is gebleken dat dieren 
een goede vervanger kunnen zijn voor menselijke 
personages. Ze voelen hier toch empathie voor en het  
is herkenbaar. De keuze is gevallen op dieren van een 
zelfde soort, met een ander uiterlijk en andere eigen-
schappen, zodat deze een equivalent zijn van mensen.

Verschillende diersoorten zijn de revue gepasseerd: 
apen, honden, beren, vogels en vissen.
Uiteindelijk is de keuze gevallen op honden, uiterlijk en 
karakter eigenschappen zijn herkenbaar, wat minder 
is bij de andere dieren. Het wordt dan niet de ver van 
je bed show. Er zijn vier honden, waarvan twee een 
‘boos’ en twee ‘lief’ imago hebben, er nagedacht over 
een andere verdeling, maar dat zou betekenen dat een 
van de twee in de meerderheid zou zijn en de bood-
schap bij de andere spelers niet goed door komt. Om 
geschikte personages te vinden voor het spel heb ik 
de keuze aan de kinderen zelf gelaten. Welke van mijn 
geschetste honden zou het meeste straf krijgen 
Deze vragen werden aan 9 kinderen gesteld ze moch-
ten allemaal twee honden kiezen. De stemmen zijn 
geteld en deze schetsen heb ik vervolgens uitgewerkt
in illustrator.

 

“DEZE (MASTINO) MOET 
LEKKER IN ZIJN KOOI BLIJVEN 
ZITTEN HAHAHA”

“DIE KLEINE ZOU GEEN VLIEG
KWAAD DOEN”

“DE DOBERMAN HEB IK IN EEN 
PAAR FILM GEZIEN EN DOET ALTIJD
SLECHTE DINGEN”

“DE POEDEL VIND ZICHZELF 
TE MOOI OM IEMAND 

KWAAD TE DOEN”
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Ontwerp keuzes
Je wint het spel als je geadopteerd wordt. De honden 
die een slecht imago hebben hebben een kleinere 
kans om geadopteerd te worden, voor deze honden 
wordt het spel moeilijker gemaakt omdat ze bijvoor-
beeld bekend staan als agressief. Ze worden gestereo-
typeerd op hun ras/uiterlijk en daarom benadeeld in 
het spel, bij kleine lieve honden geldt het omgekeerde. 

SPELELEMENTEN
-  Speelbord met daarop in de vakken 
-  Kaarten
-  Pionnen
-  Sterren
-  ID kaart
-  Dobbelstenen

GLOBAAL ZIJN DIT DE GAMEMAGANICS:

De ID kaarten worden als volgt verdeeld, er wordt ge-
dobbeld, de speler die het hoogste aantal ogen gooit 
mag als eerste een ID kaart kiezen en zo verder.
De spelers moeten 5 gouden sterren verzamelen, deze 
gouden sterren staan symbool voor goed gedrag. De 
hond met het beste gedrag wordt geadopteerd en de 
rest moet helaas in het asiel blijven. 

Hoe krijg je deze gouden sterren? 
Een gouden ster krijg je als je 8 zilveren sterren hebt. 
De zilveren sterren zijn te verkrijgen via kaartjes en 
plaatsen op het bord. Sterren kunnen ook weer ingele-
verd moeten worden, als je een voor jou slechte kaart 
pakt of op een bepaalde plek op het bord staat.  

De kaarten mag je pas pakken als je op het vakje “trek 
een kaart” komt. Je moet wel de kaart pakken die past 
bij jou hond namelijk: ‘lief’ of ‘boos’.
Er is een ID kaart van het asiel met je naam erop op dit 
bordje kun je je gouden sterren verzamelen. 

Het spel is met opzet vrij simpel gehouden zodat de 
learning curve klein is en er tijdens het spelen vooral 
gefocust kan worden op de verschillende manieren 
waarop de karakters behandeld worden.

Om de game mechanics te testen is er een prototype 
gemaakt. De vakjes zijn post notes zodat al spelend 
deze nog veranderd kunnen worden mocht het in de 
praktijk niet goed werken of ten goede komen aan het 
spel.  

Tijdens de eerste test fase was het al te snel duidelijk 
dat er onderscheid gemaakt werd. De benaming van 
‘lieve’ en ‘boze’ versterkte de argwaan. Er is dus voor 
gekozen om de ID kaart uit te breiden en de honden 
verschillende eigenschappen toe te kennen. Deze 
eigenschappen zijn vooraannames over de hond. De 
kaarten staan nu niet meer voor ‘lieve’ en ‘boze’ hond 
maar benoemen een specifi eke karakter eigenschap, 
zodat het niet al aan het begin van het spel duidelijk is 
dat er een hond voorgetrokken wordt. 

De hoeveelheid sterren is ook aangepast het spel 
duurde veel te lang, terwijl de boodschap al duide-
lijk was. Er werden ook te weinig kaarten gepakt, de 
hoeveel vakjes “pak een kaart” is dus van vier naar 

acht verhoogd. Zoals al eerder benoemd is de tekst op 
verschillende vakjes vervangen, omdat het de fl ow
van het spel verstoorde. Uiteindelijk is er een selectie 
gemaakt van 28 vakjes. Ook waren er teveel vakjes 
waarop de beloning voor de honden niet gelijk was, dit 
was te duidelijk. Zie bijlage 6.

De test personen merkten op dat de boodschap 
duidelijk was. Ze vonden wel dat de manier waarop de 
honden geïllustreerd waren tegen de boodschap in 
ging. De ‘boze’ honden zien er ook daadwerkelijke vals 
uit en het zou daarom kunnen zijn dat ze deze behan-
deling verdienen, het omgekeerde bij de ‘lieve’ honden 
Dit vond ik een terechte opmerking bij kinderen zal dit 
een nog grotere rol spelen. Als ik het spel daadwerke-
lijk ga realiseren zal de gezichtsuitdrukking van de hon-
den aangepast moeten worden. Tijdens de conceptfa-
se heb ik hier helaas geen tijd meer voor gehad. 

Test game maganics
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ONTWERP BORD

Het bord moest simpel blijven maar toch iets anders 
dan een standaard speelbord er zijn verschillende 
schetsen gemaakt om een beeld te krijgen. 

Uiteindelijk is de keuze gevallen op het ronde bord. De 
reden hiervoor is dat er maar weinig spellen zijn met 
een rond bord waardoor je de kinderen nieuwsgierig 
maakt wat het spel precies inhoud. Het kronkel pad is 
niet gekozen omdat er is gekozen om illustraties in de 
vakjes te plaatsen. Het bord zou te druk en onoverzich-
telijk worden als deze samengevoegd zouden worden. 

Voorbeeld illustraties op vakjes
Te realiseren bord 

Het kleurgebruik is vrij neutraal, de vakjes zijn grijs zo-
als een trottoir, zodat de illustraties op de vakken beter 
uit komen. Het park in het midden moet een stadspark 
voorstellen. 

Alle honden zitten in het asiel en worden uitgelaten 
in de buurt van het park. In het midden van het park 
komt een voederbak te staan waar de zilveren sterren 
in verzameld worden, als je een boete krijgt moet het 
aantal aangegeven sterren in de pot. 

Schetsen bord

Schets bord 
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Schetsen ID kaarten

ID KAARTEN

De ID kaart was in eerste instantie heel simpel, 
later kwamen de eigenschappen van de hond er 
op te staan. Om de ID kaart een extra dimensie 
te geven kunnen de gouden sterren die je hebt 
verzameld op de halsband boven aan de kaart 
geplaatst worden.

De eigenschappen van de honden zijn geba-
seerd op de vooroordelen die mensne hebben 
over deze honden. De eigenschappen zijn inge-
deeld in een schaal van 1 tot en met 4. 
Dit cijfer geeft de hoeveelheid sterren aan wat 
betaald moet worden als er een kaart gepakt 
wordt waar een eigenschap wordt benoemd.
Bijvoorbeeld: de hond van de buren is gebeten, jij 
krijgt hiervan de schuld. Op de ID van Frans staat 
bij gevaarlijk 1, dus Frans betaald 1 ster.

Verder staan de namen op de ID kaarten, zodat 
de honden individueel aangesproken kunnen 
worden en niet langer met  ‘boze’ of ‘lieve’ hond.  

Tijdens het testen is gebleken dat de ID kaart  
werkt, het aantal te behalen gouden sterren moet 
nog gedefinieerd worden., het uiteindelijke aantal 
moet uit een test komen.  

Nero Jack4 3 2 1

4 3 2 1

4 3 2 1

4 3 2 1

Gevaarlijk

Spelen

Sociaal

Inteligent

4 3 2 1

4 3 2 1

4 3 2 1

4 3 2 1

Gevaarlijk

Spelen

Sociaal

Inteligent

Frans Brutus
4 3 2 1

4 3 2 1

4 3 2 1

4 3 2 1

Gevaarlijk

Spelen

Sociaal

Inteligent

4 3 2 1

4 3 2 1

4 3 2 1

4 3 2 1

Gevaarlijk

Spelen

Sociaal

Inteligent

Te realiseren ID kaarten

Gouden ster krijg je bij het 
behalen van 5 zilvere sterren 

 

Schetsen ID kaarten
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KAARTEN

Er is begonnen met twee stapels kaarten in het 
midden van het bord, een stapel voor de ‘boze’ en 
een voor de ‘lieve’ honden, ook hier kwam tijdens het 
spelen naar voren dat de boodschap te duidelijk was. 
Tegelijkertijd met het veranderen van de ID kaarten is 
dit ook aangepast. Het zijn vier stapels geworden met 
op de achterkant de afbeelding van de hond die bij de 
ID kaart past.

Ondanks dat het vier stapeltjes zijn lijken de teksten op 
de kaarten wel op elkaar, het verschil zit in de hoeveel-
heid sterren die je krijgt of betaald.  Kaarten als; De 
hondenvanger heeft je te pakken, ga naar het asiel,
is een kaart die meerdere keren in de stapel van de 
achtergestelde honden voor komt. 

Uit de testen is gebleken dat het in het begin nog niet 
geheel duidelijk was dat er verschillen waren, dit was 
ook de bedoeling. De verschillen worden duidelijker 
in de loop van het spel, het was dus een geslaagde 
test. Het medium is erg fl exibel, mocht het na verdere 
testen nodig zijn, kunnen gemakkelijk aanpassingen 
gedaan worden.. 

Voorbeeld pion 3D print 

Ontwerp achterkant kaartjesTest kaartjes

PIONNEN

Bij het testen is gebruik gemaakt van standaard 
gekleurde pionnen. Het is de bedoeling om de 
pionnen te laten lijken op het karakter waarmee 
gespeeld wordt., zodat de identifi catie vergroot 
wordt. Dit zou gerealiseerd kunnnen worden met 
een 3D printer. 
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Proof of concept
Bij het spel Underdog heeft de speler als doel ge-
adopteerd worden uit het asiel, dit kan door sterren 
te verdienen. Als je 5 gouden sterren hebt win je en 
wordt je geadopteerd. Niet elke speler heeft het helaas 
even gemakkelijk. De ene speler wordt achtergesteld 
ten opzichte van de de andere speler, dit is gebaseerd 
op het karakter waarmee gespeeld wordt. De spelers 
zien op het bord al een aantal verschillen, maar de 
grote verschillen worden pas echt duidelijk bij het 
pakken van kaarten. De kans is dus heel groot dat 
steeds hetzelfde personage wint. Als het spel voorbij is 
wordt er met de docent of begeleider besproken wat 
de spelers is opgevallen en hoe ze zich voelden bij het 
spelen van het spel. Het gesprek over vooroordelen en 
stereotypes kan nu van start gaan.  

De verschillende componenten van het spel zijn 
getest zoals de maganics, vormgeving en of de bood-
schap duidelijk is. Al deze componenten leiden samen 
tot het spel Underdog. Uit verdere testen moet blijken 
wat er nog aangepast of verbeterd kan worden. 

WAAR BESTAAT HET PROOF OF CONCEPT UIT?

• Speelbord 
• Kaarten
• Een ID kaart met karakter
• Zilver sterren
• Gouden sterren
• Pionnen
• Dobbelsteen
• Spelregels

Het spel heeft als doel om een oplossing te bieden op 
de hoofdvraag: Hoe kan een tool een bijdrage leveren 
aan het verminderen van vooroordelen, waarbij kin-
deren zich in kunnen leven in de positie van anderen, 
die negatieve stereotypering en achtergesteld worden 
ervaren. 
Het spel laat kinderen ervaren hoe het is om achterge-
steld te worden op basis van wie je bent zonder zich 
persoonlijk aangevallen te voelen. 
Door het inleven in een karakter wat achtergesteld 
wordt, zal het gevoel wat daar bij hoort beter overko-
men dan wanneer er alleen over gesproken wordt. 
Deze ervaring kan een aanleiding zijn tot discussie.

WANNEER IS HET PROOF OF CONCEPT GESLAAGD?

De proof of concept is geslaagd wanneer het doel 
behaald is om kinderen te later ervaren hoe het is om 
achtergesteld te worden op basis van wie je bent. Dit 
is een goede inleiding voor een discussie over het on-
derwerp stereotypering en vooroordelen. De kinderen 
moeten samen conclusies trekken uit de ervaringen 
die ze gehad hebben tijdens het spel. 
  

Proof of concept
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Het vervolg
De komende weken gaan gebruikt worden om het 
spel ‘Underdog’ verder te testen en verbeterpunten 
door te voeren.

Wanneer is het aantal sterren wat je moet behalen om 
het spel te winnen binnen een half uur realistisch en 
welke regels moeten daarvoor worden aangepast.
Is het aantal vakjes waarop staat dat er een kaart ge-
pakt moet worden genoeg om de boodschap 
over te brengen? Op deze kaartjes wordt juist duidelijk 
dat het ene karakter achtergesteld wordt in vergelijking 
met een andere karakter.

Om beter in te kunnen leven in de karakters worden de 
pionnen custom made  gemaakt naar het voorbeeld 
op de identiteitskaart.

Als het spel echt af is worden de uiteindelijke spelre-
gels gemaakt.
 
Nog wat te testen dus.
Daarna komt voor mij de kers op de taart, het spel zijn 
uiteindelijke vorm geven.

Refectie
Het laatste half jaar heb ik mijn CMD onderzoek skills 
toe kunnen passen op het thema polarisatie.
Lastig, dat was het wel, aan het begin van mijn onder-
zoek heb ervaren dat het een gevoelig onderwerp is 
waar mensen zich niet openlijk over uitspreken. Dit 
wordt nogmaals bevestigd door het aantal responden-
ten van enquête die ik uitgezet heb. Ondanks dat deze 
anoniem was, waren er maar vier reacties. Wat voor 
mij betekende dat de resultaten niet bruikbaar waren, 
veel werk waar ik uiteindelijk niets aan heb gehad. Al 
bij al was het niet gemakkelijk dit onderzoek op de rit 
te krijgen. Na eenmaal de weg naar ‘WijZijn’ te hebben 
gevonden, begon het te lopen en heb ik de eindspurt 
ingezet. Bij ‘WijZijn’ was ik altijd welkom en heb ik 
jongeren en kinderen kunnen spreken en mijn testen 
kunnen doen. De keerzijde was wel, dat toen Feysal 
mij vroeg om als vrijwilliger mee te werken aan het 
‘Street coach project’, ik dit natuurlijk niet kon weigeren.
Jammer genoeg was er door de trage start te weinig 
tijd om mijn ontwerp tot in de puntjes uit te werken. Dit 
gaat de komende weken gebeuren.

Conclusie
In dit onderzoek is gezocht naar het antwoord op de 
vraag: Hoe kan een tool een bijdrage leveren aan het 
verminderen van vooroordelen, waarbij kinderen van 
10 – 12 jaar zich in kunnen leven in de positie van an-
deren, die negatieve stereotypering en achtergesteld 
worden ervaren? Om op deze vraag een antwoord te 
krijgen is onderzoek gedaan naar stereotypen en voor-
oordelen en wat kunnen we er aan doen. Waar hoor ik 
bij, identiteit in relatie met stereotypering en polarisatie. 
Identiteit gaat zowel om hoe iemand zichzelf positio-
neert, als om de wijze waarop anderen dat doen, als 
de wijze waarop anderen dit doen negatief is, kunnen 
dit vooroordelen zijn. Stereotypering van mensen en 
groepen kan leiden tot oneerlijke behandeling en 
uitsluiting, wat weer kan leiden tot polarisatie. Om ste-
reotypering en vooroordelen te verminderen bestaan 
twee theorieën:  
De ‘contact theorie’ en inleven in de ander.
Als oplossing heb ik gekozen voor de tweede theo-
rie: Inleven in een ander. Om in kaart te brengen wat 
stereotypering en achtergesteld worden met iemand 
doet, is een groep Nederlands Marokkaanse jongeren 
hier over bevraagd. Deze resultaten zijn vertaald naar 
het spel ‘Underdog’. Dit is niet de groep waar het spel 
wordt ingezet, de leeftijd van deze groep is 10 – 12 
jaar. Het inlevingsvermogen bij deze groep is goed 
ontwikkeld en het opmerkzaam maken op onbewuste 
vooroordelen zal ze bijblijven.
Ik ben me ervan bewust dat ‘Underdog’ geen structu-
rele oplossing is voor dit complexe vraagstuk, maar het 
kan een bijdrage leveren.
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