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Vraag  

• Hoe ontstaan bij jonge kinderen stereotype associaties van huidskleur met eigenschappen of 
gedrag? 

• Wat zijn effectieve aanpakken om die associaties in het basisonderwijs ter discussie te stellen en 
leerlingen bij te brengen dat iedereen gelijkwaardig is ongeacht huidskleur? En welke rol kunnen 
ouders daarbij vervullen? 

• Zijn er verschillen in effectiviteit van de aanpakken voor leerlingen met een verschillende 
huidskleur? 

Kort antwoord 

Kinderen blijken al op jonge leeftijd stereotype beelden ontwikkelen van zichzelf en anderen in relatie tot ras 
en etniciteit. De school wil graag weten hoe kan worden voorkomen dat kinderen vooroordelen ontwikkelen 
op basis van huidskleur, etniciteit of religie. Aanpakken gericht op het bevorderen van contact (direct en 
indirect) en van empathie en perspectief nemen blijken daarvoor een goede insteek te bieden. Dat kan 
zowel in een projectmatige aanpak als ingebed in het pedagogisch beleid. 

Toelichting antwoord 

Intro 

Mede naar aanleiding van de documentaire 'Wit is ook een kleur' van Sunny Bergman en reacties van ouders 
daarop wilde de school die deze vraag inbracht, weten hoe het onderwijs zo kan worden ingericht dat de 
kinderen wordt bijgebracht dat iedereen gelijkwaardig is ongeacht iemand zijn huidskleur: ‘We stonden altijd 
op het standpunt om de huidskleur van kinderen niet te benoemen, omdat je daarmee juist ook de 
verschillen benoemt, maar de vraag is of dat wel de goede weg is. Wat werkt? Rolmodellen op school laten 
komen? De verschillen benoemen en bespreken? Zorgen voor boekjes waarin donkere kinderen een 
heldenrol vervullen? En wat kunnen ouders doen? ‘  

Om te komen tot een onderbouwde aanpak zijn drie onderzoeksvragen geformuleerd: 

• Hoe ontstaan bij jonge kinderen stereotype associaties van huidskleur met eigenschappen of 
gedrag? 

• Wat zijn effectieve aanpakken om die associaties in het basisonderwijs ter discussie te stellen en 
leerlingen bij te brengen dat iedereen gelijkwaardig is ongeacht huidskleur? En welke rol kunnen 
ouders daarbij vervullen? 

• Zijn er verschillen in effectiviteit van de aanpakken voor leerlingen met een 
verschillende huidskleur? 



 
 

 

 

Het ontstaan van stereotiepe beelden 

Hoe ontstaan bij jonge kinderen stereotiepe associaties van huidskleur met eigenschappen of gedrag? 
Kinderen beschrijven elkaar op jonge leeftijd voornamelijk op basis van het uiterlijk. Vanaf twee jaar worden 
kinderen zich meer bewust van verschillen in huidskleur (Hirschfeld, 2008) en naarmate kinderen ouder 
worden, ontdekken ze ook de verschillen die huidskleur en etniciteit met zich meebrengen (Quintana, 1988). 
Op achtjarige leeftijd zijn kinderen zich bewust van de associaties van huidskleur en etniciteit met 
eigenschappen of gedrag en koppelen ze etniciteit aan sociale status, normen en waarden (Ruble, e.a., 
2004). 

Wat zijn vooroordelen en hoe verloopt de ontwikkeling ervan?  

Een vooroordeel is een negatieve attitude, emotie of negatief gedrag tegenover een individu of een groep, 
gebaseerd op etniciteit, ras, nationaliteit of religie (Brown, 2010). Er worden twee vormen onderscheiden, 
namelijk: 1) meer positieve eigenschappen toekennen aan de eigen groep (in-group favoritism) en 2) meer 
negatieve eigenschappen toekennen aan de groep waarmee men zich zelf niet identificeert (out-group 
derogation). Vooroordelen kunnen zich in drie vormen uiten: (Beelmann & Heinemann, 2014): cognitief 
(eigenschappen toekennen aan een groep); 2) emotioneel (aversie tegenover een groep); en 3) in gedrag 
(negatief gedrag tegenover een groep).  

Kinderen ontwikkelen al op jonge leeftijd vooroordelen. Ook kleuters blijken al vooroordelen te kunnen 
hebben tegenover etnische of raciale minderheden (Raabe & Beelman, 2011). Gedurende de basisschool 
veranderen deze van expliciet naar impliciet (Fazio & Olson, 2003) en worden de vooroordelen van kinderen 
veelzijdiger en meer gedifferentieerd. Ook worden ze zich dan bewust van hun vooroordelen en leren zij hun 
bevooroordeelde reacties te controleren (Rutland, Brown, e.a., 2007) Op deze leeftijd zijn de vooroordelen 
van kinderen gevoelig voor invloeden van buitenaf (Cameron, Alvarez, Ruble, & Fuligni, 2001; Granic & 
Patterson, 2006).  

De ontwikkeling van vooroordelen lijkt te worden beïnvloed door individuele factoren, zoals het etnisch 
bewustzijn en de etnische identiteitsontwikkeling die jongeren doormaken (Nesdale, 1999; Rutland, Abrams, 
& Levy, 2007). Daarnaast spelen sociale factoren een rol. Bepalend is bijvoorbeeld of kinderen thuis of op 
school vrienden hebben met een andere etnische herkomst (Feddes, Noack, & Rutland, 2009), en of zij te 
maken hebben met ouders die een negatieve attituden hebben tegenover mensen die tot een andere groep 
behoren (Benbow & Beelmann, 2010; White & Gleitzman, 2006). 

Effectieve aanpakken   

Wat zijn effectieve aanpakken om die associaties in het basisonderwijs ter discussie te stellen en leerlingen 
bij te brengen dat iedereen gelijkwaardig is ongeacht huidskleur? En welke rol kunnen ouders daarbij 
vervullen? 

Er zijn, vooral in de Verenigde staten, veel verschillende aanpakken ontwikkeld voor het bestrijden van 
vooroordelen van kinderen (zie bijvoorbeeld reviewstudie van Beelmann & Heinemann, 2014 en van Aboud, 
Tredoux, Tropp, Brown, Niens, Noor, e.a., 2012). Er zijn aanpakken die zich richten op de cognitieve en 
sociaal-cognitieve vaardigheden zoals je verplaatsen in een ander (Aboud, 1988; Bigler & Liben, 2007), op 
zoek naar een overeenkomsten in een groep (Nesdale, 2004), of op basis van normen en waarden 
beslissingen maken (Killen & Rutland, 2011). Maar er zijn ook aanpakken die zich richten op sociale factoren 
zoals contact tussen etnische groepen en inter-etnische vriendschappen (Davies, Tropp, Aron, Pettigrew, & 
Wright, 2011), sociale normen (Rutland, 2004), en een gevoel van bedreiging van andere etnische groepen 
(intergroup threat) (Bar-Tal & Teichman, 2005; Riek, Manie, & Gaertner, 2006). 



 
 

 

 

De aanpakken komen voort uit de volgende drie veronderstellingen: 

-       De contacthypothese: De veronderstelling is dat contact tussen individuen van verschillende etnische 
groepen leidt tot een minder bevooroordeelde houding en positievere relaties tussen verschillende etnische 
groepen (Allport, 1954; Pettigrew & Tropp, 2011). 

-       De socialisatiehypothese: Er wordt verondersteld dat ervaringen, kennis en informatie over de 
maatschappij en andere maatschappelijke groepen en kennis over vooroordelen, democratische waarden, en 
culturele verscheidenheid tot meer positieve interetnische relaties leiden (Bandura, 1977). 

-       De sociaal-cognitieve ontwikkelingshypothese: De veronderstelling is dat de houding van kinderen 
tegenover andere etnische groepen hun socio-cognitieve ontwikkeling (o.a. begrijpen wat andere mensen 
doen, voelen en denken) weerspiegelt en dat een verdere ontwikkeling van de socio-cognitieve capaciteiten 
van jongeren gepaard gaat met een afname van vooroordelen (Aboud, 1988).  

De programma’s die zijn gebaseerd op de contacthypothese en die direct contact tussen verschillende 
groepen stimuleren en de programma’s die gebaseerd zijn op de sociaal-cognitieve ontwikkelingshypothese 
en die empathie en perspectief nemen bevorderen, bleken het meest effectief. De meest veelbelovende 
aanpak voor het terugdringen van vooroordelen en het verbeteren van de houding tegenover andere 
groepen is als deze twee insteken worden gecombineerd (Beelmann & Heinemann, 2014). 

Direct en indirect contact 

Contactmogelijkheden in de school bieden goede mogelijkheden om vooroordelen terug te dringen. Contact 
kan er toe bijdragen dat gevoelens van angst en onbekendheid tegenover een andere groep afnemen 
(Stephan & Stephan, 2000), dat leerlingen minder onderscheid maken tussen mensen op basis van etniciteit 
(Bigler & Liben, 2007), dat zij ontdekken dat binnen andere groepen ook sprake is van diversiteit (Aboud, 
2003) of dat zij een groepsoverstijgende gemeenschappelijke identiteit ontwikkelen (Gaertner e.a., 2008). 

Ook indirect contact kan een bijdrage leveren. Een reviewstudie van Aboud e.a. (2012) naar effecten van 
programma’s die etnische vooroordelen en discriminatie bestrijden door het onderling contact te 
bevorderen, bedoeld voor kinderen onder de 9 jaar, bleken ook de programma’s die indirect contact 
stimuleren via media en instructie effectief. Kinderen krijgen bijvoorbeeld scènes en verhalen te zien/lezen 
waarin een kind van hun eigen etnische groep contact heeft met een kind van een andere etnische groep en 
daarover vertelt. Uit een studie van Cameron, Rutland, Brown en Douch (2006) waarin kinderen boeken 
lazen over vriendschappen tussen kinderen van verschillende etnische afkomst bleek dat kinderen die de 
verhalen waren voorgelezen positiever waren over andere etnische groepen. Ook video’s die betrekkingen 
hebben op ervaringen van bekende personen uit de minderheidsgroep met ongerechtvaardigde 
discriminatie, bleken vooroordelen te reduceren (Hughes, Bigler & Levy, 2007). Programma’s die op een 
indirecte wijze kinderen in contact brengen met andere etnische groepen zijn vooral van belang voor 
homogene scholen waar nauwelijks direct contact met andere groepen mogelijk is. Zo kan worden 
voorkomen dat een homogene schoolpopulatie de ontwikkeling van vooroordelen in de hand werkt. Killen, 
Rutland en Jampol (2009) laten zien dat kinderen die op heterogene scholen zitten minder in stereotypen 
denken. 

De rol van ouders 

Ouders kunnen vooroordelen bij hun kinderen op dezelfde manieren terugdringen als dat gebeurt in de 
effectieve programma’s , dus bijvoorbeeld hun kinderen stimuleren om met kinderen te spelen van een 
andere etnische herkomst of door boekjes voor te lezen waarin kinderen van verschillende etnische 



 
 

 

 

herkomst in aantrekkelijke en positieve rollen worden gepresenteerd. Maar belangrijker is dat ouders zelf 
geen vooroordelen hebben. Vooroordelen van ouders worden namelijk ook indirect overgedragen (Carlson & 
Lovini, 1985). Kinderen die merken dat hun ouders hun eigen etnische groep prefereren boven andere 
etnische groepen (in-group favoritism) of die denken dat hun ouders minder positief zijn over een andere 
etnische groep, zijn zelf ook minder positief over kinderen van een andere etnische groep (Verkuyten, 
2002). 

Doelgroepen en effectiviteit  

Ten slotte de vraag of er verschillen zijn in effectiviteit van de aanpakken voor leerlingen met een 
verschillende huidskleur of achtergrond? Programma’s die het contact tussen etnische groepen bevorderen, 
blijken te leiden tot minder vooroordelen onder kinderen van de etnische meerderheidsgroep, maar er 
worden geen effecten gevonden voor kinderen van etnische minderheidsgroepen. De effectiviteit van een 
aanpak is blijkbaar verschillend voor kinderen van de etnische meerderheidsgroep en de etnische 
minderheidsgroepen (Beelmann & Heinemann, 2014). De programma’s blijken vooral vooroordelen van 
kinderen uit de meerderheidsgroep ten opzichte van kinderen van de etnische minderheidsgroep terug te 
dringen. Ook aanpakken die speciaal ontwikkeld zijn voor etnische minderheidsgroepen (bijvoorbeeld 
programma’s die preventie van vooroordelen tegen kinderen van de meerderheidsgroep beogen) bleken 
nauwelijks effectief (Beelmann & Heinemann, 2014). Dit zou kunnen komen omdat kinderen van de etnische 
minderheidsgroep vaak al van jongsaf een positieve oriëntatie hebben tegenover de meerderheidsgroep 
vanaf jonge leeftijd (Aboud, 2008). Zij doen overal indirect of direct contact op met kinderen van de 
meerderheidsgroep (Banaji e.a., 2008) en beginnen al op jonge leeftijd waar te nemen dat of kinderen uit 
de meerderheidsgroep een hogere status toegekend wordt en dat positieve gebeurtenissen met de 
meerderheidsgroep worden geassocieerd en negatieve gebeurtenissen met de minderheidsgroepen (Zie ook 
Bigler & Liben, 2007). Op basis van deze ervaringen leren ze expliciet of impliciet de benadeelde 
minderheidsgroepen negatief te bekijken en de bevoordeelde meerderheidsgroep positief, zelfs als ze zelf tot 
die minderheidsgroep behoren. Kinderen van de minderheidsgroep blijken echter op latere leeftijd meer 
vooroordelen te ontwikkelen tegenover de meerderheidsgroep. Mogelijk wordt de stijging veroorzaakt 
doordat de kinderen op die leeftijd zelf te maken krijgen met discriminatie of racisme (Verkuyten, 2002).  

Tot slot 

Kinderen blijken al op jonge leeftijd stereotype beelden ontwikkelen van zichzelf en anderen in relatie tot ras 
en etniciteit. Om te voorkomen dat kinderen vooroordelen ontwikkelen op basis van huidskleur, etniciteit of 
religie blijk aanpakken gericht op het bevorderen van contact (direct en indirect) en van empathie en 
perspectief nemen daarvoor een goede insteek te bieden. Dat kan zowel in een projectmatige aanpak als 
ingebed in het pedagogisch beleid. Daarbij is het van belang ook rekening te houden met de doelgroep van 
de aanpak; de effectiviteit van een aanpak blijkt verschillend voor kinderen van de etnische 
meerderheidsgroep en de etnische minderheidsgroepen. 
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Meer weten? 

Interessant materiaal: 

• Lesmateriaal voor het po van de Anne Frank Stichting 
• Onze klas mijn wereld over sociale verhoudingen in de klas 
• Beeldvorming | vooroordelen | stereotypen, informatie voor het voortgezet onderwijs van Stichting 

School & Veiligheid  

Onderwijssector 

Primair onderwijs 

Trefwoorden 

Zelfbeeld, vooroordeel, etniciteit, ras, religie, diversiteit 

 

http://www.annefrank.org/nl/Educatie/voor-docenten/primair-onderwijs/Lesmateriaal/
http://www.onzeklasmijnwereld.info/
https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/kennisbank/materialen-beeldvorming-vooroordelen-stereotypen/

