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Beste lezer,

Wij zijn Anisa Demirci en Cheyenne Pattiwaël, studenten 
Docent Beeldende Kunst en Vormgeving. Wij zijn erg 
geïnteresseerd in de maatschappij, kunst en de relaties die 
deze samen aangaan.

Ons theoretisch eindonderzoek gaat over racisme en hoe we 
daar samen over leren. Daar moet een open en veilige 
leeromgeving voor zijn. Dit willen wij faciliteren. Onze visie 
is dat een ontmoeting met dit maatschappelijke probleem in 
een veilige setting nodig is voor de persoonlijke en collectieve 
ontwikkeling. Dit is vanuit de hoop dat we hierdoor beter met 
elkaar omgaan, opdat we elkaar beter kunnen begrijpen. 
Racisme gaat tot heel ver terug en is in verschillende vormen 
terug te vinden in onze huidige maatschappij. Het is 
belangrijk dat dit maatschappelijke probleem een meer 
bespreekbaar onderwerp wordt. 

Omdat wij makers/kunstenaars zijn, vinden we het ontzettend 
interessant om te onderzoeken hoe kunst en racisme met 
elkaar verband houden en hoe kunstenaars met deze 
thematieken en vraagstukken omgaan in hun kunst(praktijk). 
Binnen ons project komt de nadruk te liggen op hoe mensen 
met en door kunst kunnen leren en praten over racisme. In ons 
onderzoek zijn deze ‘mensen’ studenten DBKV ArtEZ 
Arnhem, onze eigen opleiding. Dit onderzoek heeft het doel 
om een project te ontwerpen voor DBKV’ers waarin ze veilig 
en open leren en praten over racisme, door bewustwording 
van (eigen) identiteit, vooroordelen, beeldvorming en kunst 
rondom racisme. Door het doormaken van dit project, hopen 
wij dat de inzichten geïntegreerd worden in hun eigen 
docentschap en artistieke visie.

“It’s a privilege to educate yourself about racism
 instead of experiencing it.”

- onbekend
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‘‘When things can change inside you, things can change 
around you’’ - @haveanicedayy

De interesse voor antiracisme heeft er 
bij ons altijd al ingezeten. Als Cheyenne 
terugdenkt aan haar jeugd, is dat een van 
de redenen geweest waarom ze ‘later’ 
advocaat wilde worden. De fascinatie 
voor rechtvaardigheid was er al vroeg. 
Ook een verantwoordelijkheidsgevoel 
voor en interesse in de medemens zat 
er al lekker ingebakken. Zo wilde Anisa 
altijd een superheldin worden zodat ze 
iedereen die het nodig had, kon redden 
en helpen. En later nog taxichauffeur 
zodat ze tijdens de rit nieuwe mensen 
kon ontmoeten en hun verhalen kon 
horen. Nu zijn we dat zoals je merkt 
allemaal niet geworden, (of misschien 
nog niet ;) ) maar gelukkig kan je je op 
veel manieren inzetten voor een 
gelijkwaardige maatschappij, betreffende 
racisme. Zo ook in de kunst en het 
onderwijs. Dit zijn wél onze vakgebieden 
en naar onze mening onmiskenbaar 
belangrijke pijlers van de maatschappij. 
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Tijdens de minor Create Space, een samenwerking tussen 
ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en de Radboud 
Universiteit, die wij hebben gevolgd, groeide onze fascinatie 
voor deze maatschappelijke problematiek. Binnen de minor 
hebben wij namelijk echt de ruimte gekregen om openlijk 
over racisme na te denken, erin te duiken en het te 
onderzoeken. Na grondig brainstormen, overleg en 
reflectie kwamen we tot de conclusie dat we de grootste 
passie voelden om antiracisme te bewerkstelligen. Zo 
hebben wij met een gemixte groep van ArtEZ en Radboud 
studenten vanuit kunst, educatie en wetenschap een werk-
boek ontwikkeld voor toekomstige medestrijders tegen 
racisme. Wij hadden onszelf als doel gesteld om op een 
veilige, open en toegankelijke manier het onderwerp
 bespreekbaar te maken. ‘Color Bravery’ in plaats van color 
blindness: praten over, niet blind zijn voor. Geen enkel 
probleem is op te lossen door stilte. Erover praten helpt juist. 
Ieder vanuit diens eigen beginpunt en in diens eigen tempo. 
Dat gesprek wilden wij met ons werkboek/zine faciliteren en 
stimuleren. Dit is dan ook de volledige basis van ons project 
en theoretisch eindonderzoek. 

“We have to be willing to have proactive conversations about race 
with honesty, understanding and courage, not because it’s the right 
thing to do, but because it’s the smart thing to do.”
- Mellody Hobson

Kunst had niet per se een prominente rol in dit onderzoek, omdat 
we de balans wilden vinden tussen wetenschap, kunst en 
educatie. Wij zagen het dus als een grote mogelijkheid om 
binnen ons theoretisch eindonderzoek dit meer uit te diepen en te 
betrekken op kunst en kunstonderwijs. Het einde van onze minor 
zagen wij als een mooi beginpunt voor ons theoretisch 
eindonderzoek. Het ligt in het verlengde.
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De doelgroep tijdens onze minor was heel breed. Eigenlijk moest het voor iedereen 
toegankelijk zijn, ongeacht leeftijd, achtergrond en niveau. In tegenstelling tot de 
minor hebben we voor ons dit onderzoek en project wel een specifieke doelgroep 
gekozen. Hoe specifieker onze doelgroep, hoe concreter en duidelijker wij namelijk 
het onderzoek kunnen uitvoeren.

Dit is voor ons ook iets nieuws en spannends. We zijn erg gedreven om een project 
van deze aard te laten plaatsvinden binnen DBKV. Daar is dit theoretisch eind-
onderzoek hopelijk de start voor. 

Want waarom niet beginnen met verandering bij jezelf en je eigen (leer)omgeving?

“We cannot stay silent about things that actually matter.”- Tania Sarin

Onze passie komt voort uit een drive om ons steentje bij te 
dragen aan het verbeteren van de wereld, wat betreft 
gelijkheid in behandeling van mensen, ongeacht de 
afkomst, etniciteit of uiterlijke kenmerken aangaande ‘ras’. 
Het komt voort uit verontwaardiging, frustratie en woede 
om onrecht, maar ook vanuit hoop, gevoel van 
verantwoordelijkheid en nieuwsgierigheid. 

We voelen ons vooral verbonden met leren en 
ontleren van bepaalde gedachten en gedragingen 
omtrent racisme, omdat educatie voor ons 
belangrijk is. Vanuit die educatie zien wij veel 
ruimte voor verbetering/ontwikkeling. 

Wij zijn nieuwsgierig naar ‘de mens’ en naar ons 
eigen menszijn. We hebben het afgelopen jaar 
veel persoonlijke ontwikkeling en bewustwording 
doorgemaakt op het gebied van antiracisme. We 
hebben elkaar en onszelf beter leren kennen. We 
weten dat we ook nog veel te leren hebben. 
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Dit proces gaan we graag aan. Vanuit 
die passie willen we anderen uitnodigen 
om deel te nemen aan deze zoektocht, 
dit proces, deze ontwikkeling. 

“To show up imperfectly but open to 
change, is better than not showing up at 
all.” - Angie Greaves

Met dit project zijn we niet van plan 
om alle antwoorden te geven, we zijn 
juist van plan om vragen te stellen en 
tot nadenken en maken aan te zetten. 
Dit project gaat ook over persoonlijke 
ontwikkelingen, vraagstukken en 
fascinaties. We willen de studenten/
makers de mogelijkheid bieden om 
zichzelf te onderzoeken en te uiten. 
Kunst is voor ons het medium, de tool 
en de brug tussen mens en 
maatschappij. 

Kunst is het gebied waar vragen gesteld 
worden, waar kritiek geuit wordt, waar 
antwoorden gegeven, bevraagd en 
gevisualiseerd worden. Kunst is het 
gebied waar trends en ontwikkelingen 
gestart en gevoed worden. Een manier 
van communiceren. Binnen de kunst 
ontstaat erï van alles. Kunst is het 
verleden, het heden en de toekomst. 
Binnen de kunsten worden de 
thematieken en problematieken van 
racisme op verschillende manieren 
besproken, vertolkt, bevraagd, 
bekritiseerd, weergegeven en verwerkt. 

Kunst is een krachtig medium, dat 
mensen in staat stelt om - binnen ons 
project - veilig en open te leren en te 
praten over racisme.

“If the conversation is hard, it’s probably 
the one worth having.”
- onbekend

We hopen te bereiken dat mensen 
geprikkeld worden om zowel zelfonder-
zoek te verrichten, als onderzoek naar 
‘buiten’, zijnde de maatschappij, de 
wereld, bepaalde dynamieken die zich 
hierin afspelen omtrent het 
onderwerp, etc. Het is voor ons 
belangrijk dat er een connectie met de 
wereld wordt gemaakt, dat de 
studenten buiten de eigen bubbel 
treden.

We hopen te bereiken dat de 
studenten/deelnemers op een veilige 
en open manier binnen ons project 
leren en praten over racisme, door 
kunst te maken en onderzoek te 
verrichten. Zo hopen we dat de 
studenten als kunstenaars en 
docenten in spï dit ook weer aan hun
 eigen publiek en lerenden meegeven. 
We hopen met ons project een start-
punt te bewerkstelligen voor 
waardevolle en duurzame kennis en 
tools omtrent racisme. 
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“Your effort might inspire the next person 
to be more active, so keep putting in the 
effort.”
- onbekend

Voor ons theoretisch eindonderzoek 
en ons project zetten we meerdere 
onderzoeksmethodes in. Exploratief 
onderzoek zit echt in de basis van de 
minor Create Space, het theoretisch 
eindonderzoek en het project. We 
zetten descriptief/beschrijvend onder-
zoek in voor de probleemoriïëntatie van 
het onderwerp. Een prominente 
onderzoeksmethodiek is die van de
skresearch. De verworven kennis uit de 
vele bronnen vormt de basis en de 
onderlaag van ons project. Het is 
opgezet als kwalitatief onderzoek. We 
beantwoorden namelijk de hoe-vraag: 
Hoe kunnen wij een projectplan 
ontwikkelen dat focust op samenkomst 
en kunst rondom racisme, voor 
tweedejaars DBKV’ers, om veilig te 
leren en praten over racisme? We gaan 
hiervoor interpretatief te werk. Ook 
doen we dit door middel van toegepast 
onderzoek. We maken de vertaalslag 
van literatuur en theorie naar praktijk. 
Dit hebben we gedaan door het 
ontwikkelen en geven van lessen bij het 
vak VELD. 

We hopen dat ons project verder in 
de praktijk uitgevoerd zal worden. 
Daarvoor hebben we de methodiek van 
pilotstudie ingezet. Naast enquétes 
en interviews tijdens de minor Create 
Space en de Student Talks bij DBKV 
hebben we dus lessen gegeven aan 
derdejaars DBKV’ers bij het vak VELD. 
Dit is voor ons ook het veldonderzoek. 
Tijdens de lessen bij VELD hebben 
wij delen van ons projectplan kunnen 
testen. Hier staat het experiment en 
het gesprek centraal. Tijdens de lessen 
hebben we gereflecteerd met de 
studenten en direct feedback kunnen 
ontvangen in gespreksvorm. Hier 
hebben wij vervolgens zelf op 
gereflecteerd. In de minor Create 
Space hebben we veldonderzoek 
verricht in de vorm van een cursus van 
en interview met Jeyanthy Siva. Dit 
heeft ervoor gezorgd dat we een 
workshop over gespreksvoering en 
-technieken als zeer belangrijk onder-
deel in het project zien. 
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Kort samengevat: de lezer kan een 
theoretisch onderzoek 
verwachten, waarin de kaders van ons 
project uiteengezet worden: wat 
betekent racisme binnen ons project?; 
welke rol speelt kunst binnen ons 
project? Dit vormt de basis voor het 
toegepaste deel van ons onderzoek: 
het project. Wat volgt is een praktische 
vertaalslag: verschillende lessen waarin 
een open en veilige leeromgeving, 
samenkomst en kunst rondom racisme 
centraal staan. Deze lessen bij VELD 
zijn uitgewerkt en op gereflecteerd, met 
het oog op een voortzetting van het 
project en toekomstige, andere 
coaches. De lessen vormen de 
introductie voor het projectplan dat in 
grote lijnen is opgezet. Ons projectplan 
behandelt kunst, identiteit, 
vooroordelen, beeldvorming en eigen 
ervaringen omtrent het onderwerp 
racisme. Het laatste onderdeel is de 
reflectie op ons theoretisch 
eindonderzoek in de vorm van The 
Making Of, waarin we de verworven 
inzichten, ervaringen, kennis en 
vaardigheden behandelen.

We willen je alvast bedanken voor je 
interesse in ons theoretisch eind-
onderzoek en je veel leesplezier 
wensen!

In solidariteit, 

Anisa Demirci en Cheyenne Pattiwaël
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Onderzoeksvraag en deelvragen
Onderzoeksvraag:

Hoe kunnen wij een projectplan ontwikkelen dat focust op samenkomst 
en kunst rondom racisme, voor tweedejaars DBKV’ers, om veilig te leren 
en praten over racisme?

Deelvragen:
-Over de minor Create Space: onze theoretische basis
-Wat is racisme binnen ons project?
-Wat is de rol van kunst binnen ons project?
-Doelgroep

Projectplan:
Deelvragen bij ons projectplan:
-Wat is het doel van ons project?
-Hoe ziet de begeleiding eruit?
-Wat wordt de didactische werkvorm?
-Hoe beoefenen wij onze kwaliteiten zijnde artist educators?
-Hoe worden de studenten benaderd als artist educators?
-Wat voor beeld hebben wij van de introductie aan de studenten?
-Wat voor input leveren de coaches in het project?
-Welke kunstwerken of kunstenaars willen wij specifiek bespreken?
-Wat voor workshops krijgen de studenten tussendoor?
-Zijn er bepaalde gastdocenten of -sprekers die wij willen uitnodigen?
-Zijn er bepaalde plekken die wij willen bezoeken?
-Wat zal ongeveer de planning zijn? (Bijvoorbeeld de duur van het project, 
wanneer zijn er workshops, input, presentatie momenten/Open Space 
momenten)
-Wat verwachten wij van het eindresultaat qua vorm?
-Wat verwachten wij van het eindresultaat qua inhoud?

12
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Lessen bij VELD:
Les 1
Les 2
Les 3
Reflectie op de lessen bij VELD

The Making Of:
Literatuurlijst
Reflectie
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Over de minor Create Space: 
onze theoretische basis
Tijdens de minor Create 
Space, een samenwerking 
tussen ArtEZ Hogeschool 
voor de Kunsten te Arnhem 
en de Radboud Universiteit 
te Nijmegen, hebben we een 
werkboek/zine ontwikkeld. 
Dit werkboek, genaamd Color 
Bravery, is voor toekomstige 
medestrijders tegen racisme. 
Het is ontwikkeld vanuit 
maanden lang onderzoek en 
verschillende bronnen. Het is 
geschikt voor alle leeftijden. 

We verwijzen hier naar de bijlage 
A: Color Bravery werkboek/zine, 
product van de minor Create 
Space

Ons onderzoek van de minor 
vormt de theoretische basis 
op verschillende gebieden 
van Color Bravery, ons gelijk-
namige theoretische eind-
onderzoek voor DBKV.

Hieronder volgen een paar high-
lights uit ons onderzoek tijdens 
de minor, waaruit dit blijkt.

Om te beginnen heeft de minor 
onze focus, onderzoeksvraag en 
titel van het theoretische 
onderzoek aangewakkerd en 
gevormd. Zo ging het 
onderzoek tijdens de minor over 
leren en praten over racisme, 
maar had het minder de focus 
op kunst en kunsteducatie. 
Deze vertaalslag hebben we dus 
voor ons theoretisch 
eindonderzoek gemaakt. Wij zien 
veel potentie in dit project als 
toevoeging voor onderwijs in het 
algemeen. Kunsteducatie is wat 
ons betreft een goede manier om 
te leren en te praten over 
racisme. In het bijzonder zien we 
de potentie in het project 
wanneer het geïmplementeerd 
wordt binnen onze opleiding 
DBKV. 
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Daarom hebben wij ons 
theoretische onderzoek 
toegespitst naar DBKV en is dit 
de doelgroep van onze 
onderzoeksvraag geworden. 

De titel, Color Bravery, is een 
term afkomstig van Mellody 
Hobson. Zij heeft ons 
onderzoek van de minor 
Create Space hiermee 
beinvloed. Het begrip Color 
Bravery gaat over actief en 
moedig zijn in het leren en 
praten over discriminatie en 
antiracisme. Het roept op om 
realistisch te zijn over kwesties 
als huidskleur, etniciteit, 
racisme en discriminatie in ons 
land en ze rechtstreeks aan te 
pakken in plaats van te doen 
alsof ze niet bestaan. Color 
Bravery is dus het 
tegenovergestelde van kleuren-
blindheid. Met ons onderzoek 
en project willen wij bereiken 
dat er open en veilig geleerd en 
gepraat wordt over racisme, dus 
Color Bravery is voor ons het 
doel. 

Binnen de minor hebben wij 
veel onderzoek gedaan naar 
taal en taalgebruik. Dit is uit-
gewerkt in het woordenboek 
van de zine. In de bijlage is het 
woordenboek achteraan de zine 
te vinden. Dit onderzoek heeft 
ons vocabulaire, 
sleutelbegrippen en taalgebruik 
binnen dit onderzoek, 
projectplan en lessen gevormd. 

De documentaire van 
Sunny Bergman ‘Wit is ook 
kleur’ vormt in de zine de eerste 
kijkopdracht. Dit is een 
belangrijk startpunt geweest in 
ons onderzoek en hier wilden 
we ook de deelnemers van de 
zine mee introduceren. Het 
heeft ons vocabulaire gevormd 
door de bewustwording van het 
woord en de implicaties van 
‘blank’, waardoor we nu ‘wit’ in 
ons taalgebruik toepassen. 
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Een andere belangrijke bron die de 
basis en ons taalgebruik heeft gevormd 
is ‘Words Matter, Een incomplete gids 
voor woordkeuze binnen de culturele 
sector’, door het Tropen Museum, 
Afrika Museum, Museum Volkenkunde, 
Wereld Museum. In de woordenlijst 
achterin de publicatie staan de termen 
en implicaties van ‘wit’ en ‘zwart’ 
beschreven. Dit heeft ons het idee 
gegeven voor de woordenlijst/glossary 
in de zine.

Een ander zwaargewicht binnen onze 
bronnen is ‘Let’s Talk! | Facilitating 
Critical Conversations with Students’ 
van Teaching Tolerance. Deze bron 
heeft ons tijdens het onderzoek van de 
minor erg geholpen en geïnspireerd. 
Het komt terug in verschillende op-
dracht in de zine (zie zine opdracht: 
‘hoe beïnvloedt jouw identiteitsgroep 
jou?’ en opdracht ‘waar sta je nu?’) De 
reflectievragen die hierin voorkomen, 
zetten we ook in tijdens de lessen bij 
VELD en het projectplan.

Binnen de minor is er naast de 
sociologie van racisme onderzoek 
verricht naar het gedrag van mensen 
tijdens het aankaarten en bespreken 
van racisme: waarom reageren mensen 
zoals ze reageren? 

Dit komt in de zine voor in het stuk 
‘white fragility’ waarin we met de lezer 
doornemen waarom de fragiliteit en 
gevoeligheid van witte mensen bij het 
praten over racisme ontstaat en hoe 
je daar vervolgens mee om kan gaan. 
Daarnaast hebben we tijdens het 
onderzoek van de minor een cursus en 
interview gedaan met Jeyanthy Siva 
over Non Violent Communication. Dit 
gaat over gespreksvoering en 
-technieken. Dit heeft ons tools 
geboden waarmee je het mooie uit 
ieder standpunt kan halen, waardoor je 
niet zelf vervalt in defensief of 
fragiel gedrag en taal. Dit soort kennis 
is essentieel tijdens het ontwikkelen 
en geven van de lessen bij VELD en 
het projectplan. We weten meer over 
de processen en dynamieken van waar 
gevoelens vandaan komen, maar ook 
hoe je hier vervolgens mee om kan 
gaan. Zo valt ook te voorspellen 
wanneer welk gedrag ontstaat, je kent 
de triggers. Hiermee konden wij in de 
lessen rekening houden tijdens het 
voeren van gesprekken over het 
onderwerp van racisme. 
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Tools en technieken voor 
gespreksvoering vormden een focuspunt 
in het onderzoek van de minor en de zine, 
wat bruikbaar is binnen het theoretische 
eindonderzoek. Dit hebben we ingezet 
binnen de lessen en het projectplan. 
In de zine komt het terug in ‘Guide to 
talking - tips and tricks’.
Enkele voorbeelden hiervan zijn:
> sta open voor het gesprek
> stel jezelf moedig op, Color Bravery is 
mooi, krachtig en constructief
> laat elkaar uitpraten
> omarm het ongemak, niet elk gesprek 
gaat even makkelijk, maar het is het 
waard
> sta open voor verandering (van 
perspectief, mening, visie), het is een 
leerproces
> spreek je intenties uit
> bewaak je eigen grenzen, zorg dat het 
voor jou (en de ander) veilig blijft

De minor Create Space heeft de 
theoretische basis gevormd voor het 
theoretisch eindonderzoek voor ArtEZ 
op verschillende vlakken en manieren. 
Wij zetten de verworven kennis van de 
minor in om ons projectplan te bouwen. 
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Racisme is een groot begrip. 
Verschillende definities, invullingen, 
studies, verschijningsvormen en 
de langdurige geschiedenis van 
dit fenomeen maken dit mogelijk. 
De verkenning van het begrip en 
fenomeen van racisme heeft ons 
geholpen om hier meer over te 
begrijpen. Tevens heeft het 
geholpen om ons beeld te vormen 
van hoe we dit kunnen behandelen 
in ons theoretisch eindonderzoek 
en de lessen/het projectplan. 
Het project heeft als doel om een 
kennismaking met racisme in 
relatie tot kunst te faciliteren. Veilig 
en open leren en praten over 
racisme, door middel van 
kunsteducatie dus. Het is voor ons 
niet mogelijk en/of gewenst om een 
volledig beeld te geven van 
‘racisme’. Dat zou namelijk een 
uitgebreid wetenschappelijk onder-
zoek vereisen. Vanuit de 
verkenning was een selectie nodig 
om het project genoeg basis te 
geven. We hebben ‘racisme’ dus 
vanuit deze verkenning en selectie 
gedefiniïerd binnen ons project. 

Zo hebben wij de kaders kunnen 
scheppen voor onszelf en voor de 
deelnemende studenten. 

Door middel van een aantal
 bronnen komen verschillende 
definities en in- of aanvullingen ter 
sprake. Deze combineren we en 
reduceren we zo tot een 
handzame omschrijving van wat 
racisme inhoudt.

“Racisme is een groep om raciale 
redenen minderwaardig behandelen 
of daarover vernederende uitspraken 
doen.” (Amnesty International NL, sd)

Wat hierin naar voren komt, is de 
ongelijke behandeling van een 
groep mensen om raciale redenen. 
Raciale redenen duiden op het 
bestaan van ‘rassen’ mensen, 
verschillende soorten mensen dus.

Het begrip ‘ras’ verkennen we hier-
onder verder. Volgens racisme kan 
ras gesuggereerd worden op basis 
van verschillen in biologie of cultuur
 

Wat is racisme binnen ons 
project?

19
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wat verder wordt toegelicht in The Sociology of Racism van 
Clair & Denis:

“At root, racism is “an ideology of racial domination” (Wilson, 1999: 
p. 14) in which the presumed biological or cultural superiority of 
one or more racial groups is used to justify or prescribe the 
inferior treatment or social position(s) of other racial groups.”
(Clair & Denis, 2015)

Uit beide bronnen kunnen we vaststellen dat racisme een 
ideologie is van de superioriteit van een bepaald ras over de 
andere(n), om een ongelijke behandeling te 
rechtvaardigen. Dit fenomeen komt voor in verschillende 
manieren en lagen van samenlevingen. In Nederland staat 
het verbod op discriminatie, waaronder discriminatie op ras, 
vastgesteld in Artikel 1 van de grondwet.

“Artikel 1: Gelijke behandeling en discriminatieverbod
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen 
gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke 
grond dan ook, is niet toegestaan.”
(Grondwet, 2018)

In Artikel 1 van de Grondwet wordt het woord ‘ras’ benoemd 
als grond waarop gediscrimineerd kan worden. We kunnen 
racisme dan ook niet bespreken zonder eerst vast te stellen 
wat ‘ras’ eigenlijk is. De Rijksoverheid heeft een toelichting 
gegeven van discriminatiegronden bij dit wetsartikel. Bij ras 
staat het volgende vermeld:

“Met ras wordt hier bedoeld: huidskleur, afkomst, nationale of 
etnische achtergrond. Discriminatie op deze grond mag niet. 
Een voorbeeld van dit soort discriminatie kan zijn: een 
vrouw die geen verzekering kan afsluiten omdat zij Roma 
is. (Rijksoverheid, sd)
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Het begrip ‘ras’ is omstreden. Er wordt in Nederland mind-
er over gesproken dan bijvoorbeeld in de Verenigde Stat-
en, waar het woord ‘race’ meer gangbaar is. Bio-
logisch gezien zijn er geen verschillen tussen mensen die 
het bestaan van verschillende rassen aantonen. Binnen 
studies van sociologen wordt ras besproken als sociaal 
construct, zoals in The Sociology of Racism van Clair & 
Denis.

Wij kiezen er daarom bewust voor om in dit theoretisch 
eindonderzoek niet te spreken over ras, maar over huids-
kleur, afkomst en etniciteit. Dit is in lijn met het Kennis-
platform Integratie & Samenleving (KIS). In het onder-
zoek van Felten & Taouanza, Wat werkt bij het verminder-
en van discriminatie, wordt het volgende over ras 
toegelicht:

“De term ‘ras’ wordt gebruikt in de wet maar het is een incor-
recte veronderstelling dat er verschillende menselijke rassen 
zouden bestaan (zie onder andere Mukhopadhyay, Henze & 
Moses, 2013). In dit ‘Wat werkt bij-dossier’ spreken we daarom, 
naar gelang de context, over huidskleur, afkomst of etniciteit.”
(Felten & Taouanza, 2020)
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Ook in andere onderzoeken, zoals in 
Ervaren discriminatie in Nederland II 
van het Sociaal en Cultureel Plan-
bureau in 2020, worden de 
discriminatiegronden van huidskleur 
en etniciteit gehanteerd. Bij de 
afbakening van het onderzoek wordt 
het volgende vermeld:

“Daarnaast is ervoor gekozen om een 
onderscheid te maken tussen 
discriminatie op grond van etnische 
achtergrond en discriminatie op grond 
van huidskleur. In de wetgeving wordt 
geen onderscheid gemaakt tussen deze 
gronden en vallen zij beide onder de 
juridische grond ‘ras’.” (Sociaal en
 Cultureel Planbureau, 2020)

Het belang van woorden en taal 
wordt al gauw duidelijk wanneer men 
onderzoek doet naar racisme. Het is 
zaak om dit te belichten binnen een 
project dat gaat over de 
maatschappij en vormen van racisme 
die zich hierin afspelen. Vanuit de 
minor Create Space en vanuit het 
theoretische eindonderzoek hebben 
wij verschillende bronnen tot ons 
genomen, die onze taal en ons beeld 
verder hebben gevormd tot hetgeen 
het nu is. Vanuit dit beeld, dit 
kader en deze taal formuleren wij 
onze definitie van racisme binnen 
ons project als volgt:

Racisme is een ideologie van de 
superioriteit van een bepaalde 
identiteitsgroep aangaande 
huidskleur, afkomst en etniciteit, over 
de andere(n), om een 
ongelijke/minderwaardige
behandeling te rechtvaardigen. 
Deze behandeling kan zich uiten in 
verschillende vormen van schade, 
waaronder mentale, fysieke, 
emotionele en monetaire. Ras is een 
sociaal construct. Binnen dit project 
hanteren we daarom de termen: 
huidskleur, afkomst en etniciteit.  

Binnen ons theoretisch eindonder-
zoek en projectplan behandelen we 
racisme aan de hand van de volgen-
de onderdelen en pijlers:
-Huidskleur
-Afkomst
-Etniciteit
-Identiteit 
-Vooroordelen
-Beeldvorming
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Wat is de rol van kunst binnen ons 
project?

Kunst speelt een essentiïële rol 
binnen ons projectplan. Wij zetten 
kunst in als middel om veilig en 
open te leren en praten over 
racisme (binnen het project). 
Kunst is een krachtig medium dat 
mensen in staat stelt om ideeën, 
gevoelens, meningen en vragen 
over te brengen. Kunsteducatie is 
voor ons de brug tussen kunst en 
de mens, in dit geval de 
deelnemende studenten.

Tijdens de lessen wordt 
duidelijk de koppeling tussen 
kunst en maatschappij gemaakt. In 
ons project betekent dat de 
koppeling tussen kunst, 
kunstenaar en diens visie/
visualisatie van thematieken 
rondom racisme. De kunstwerken 
worden besproken met de 
studenten. Op meerdere 
momenten in de lessen zijn 
artistieke verwerkingsopdrachten 
ingezet om de besproken stof en 
nieuwe inzichten te visualiseren. 

De studenten verhouden zich tot 
de kunstwereld, de behandelde 
kunstenaars en kunstwerken en 
tot het veld van kunsteducatie. Dit 
zijn namelijk ook opdrachten die 
zij vervolgens zelf kunnen inzetten 
in hun beroepspraktijk.

In de uitwerking van deze deel- 
vraag zullen we verschillende 
bronnen, zowel literatuur als 
kunstwerken, behandelen om onze 
standpunten te illustreren. De 
kunstwerken en kunstenaars die 
hier behandeld worden, 
kunnen ook behandeld worden 
in de lessen en het projectplan. 
Op die manier geeft het inzicht in 
onze werkwijze en visie als maker 
en coach. Sommige kunstwerken 
komen letterlijk terug in de lessen 
die we bij VELD gegeven hebben.

In de uitwerking van deze 
deelvraag staan ook kunstwerken 
die niet direct behandeld zijn in de 
gegeven lessen, maar deze 
hebben wel bijdragen aan de
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vorming van onze visie en daarmee de 
basis van het project. We zien het als 
waardevolle toevoeging om ze daarom 
hier te bespreken.

Met ons project willen we bereiken dat 
de studenten nadenken over hun eigen 
identiteit, standpunten, vooroordelen, 
beeldvorming en vragen rondom 
racisme. Binnen een open en veilige 
sfeer en leeromgeving willen we 
kritische gesprekken voeren. Op die 
manier willen we verandering bewerk-
stelligen, door bewustzijn te genereren 
met elkaar. Wij geloven in de kracht van 
kunst en kunsteducatie. ArtEZ Studium 
Generale publiceerde een stuk over de 
revolutionaire kracht van kunst, waar-
bij schrijver en filosoof Albert Camus 
(1913-1960) wordt aangehaald:

“Kunst is niet groot omdat ze 
revolutionair is, maar revolutionair omdat 
ze groot is’, schreef hij. Kunst kan volgens 
hem een alternatieve wereld laten zien, een 
wereld waarin alles (radicaal) anders is. Haar 
revolutionaire kracht: de ultieme, geweld-
loze opstand, zoals geen enkel ander 
medium dat kan.” 1

Racisme is een groot probleem en een 
belangrijk onderwerp om het over te 
hebben. Wij willen dit bespreekbaar 
maken. Dit is niet voor iedereen even 
vanzelfsprekend. Je zal altijd te maken 
hebben met mensen die verschillende 
interesses, achtergronden, visies en 
verhalen hebben. Die doorsnede is juist 
interessant en uitdagend. Zoals staat 
beschreven in Let’s Talk! | Facilitating 
Critical Conversations with Students 
van Teaching Tolerance (vanaf pagina 
6), is het noodzakelijk om het vanaf 
de wortel te bekijken. Wie ben jij zelf? 
Als je begint met de verkenning van 
de eigen identiteit, identiteitsgroepen 
en etnische identiteit, geeft dat een 
prachtige ingang tot het gesprek over 
racisme.
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In de lessen bij VELD hebben we dit ook gemerkt. Het is goed 
om te merken dat je een groot en belangrijk onderwerp als 
racisme bespreekbaar en toegankelijk kan maken door eerst 
te starten bij de persoon. Daardoor kunnen personen het 
meer relateren naar hun eigen leven. In de lessen 
focussen we daarom op identiteit, identiteitsgroepen en 
etnische identiteit. Dit zit in de verwerkingsopdrachten, maar 
ook in de kunstenaars en kunstwerken die besproken worden. 
Binnen de kunsten wordt de etnische identiteit verkend, 
onderzocht en gedeeld. 

Een voorbeeld daarvan is de kunstenaar Susanne Khalil Yusef:

“Susanne Khalil Yusef (1984) beschouwt zichzelf als Palestijn. Haar grootouders 
ontvluchtten Jaffa in 1948 en waren vastbesloten terug te keren. Ze hebben 
het nooit gedaan. Het Palestijnse erfgoed van Khalil Yusef staat centraal in haar 
zeer persoonlijke kunstwerken waarmee ze urgente onderwerpen behandelt, 
zoals ontheemding, mensenrechten en identiteit. Ze maakt kleine en 
uitgebreide multimedia-installaties geïnspireerd op verhalen uit verschillende 
archieven, gevonden voorwerpen en persoonlijke ontmoetingen. Elk object, 
karakter, kleur en vorm heeft een betekenis en speelt een eigen rol in het 
verhaal dat ze wil overbrengen.” 2
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Letters from my friends, 2018 - Susanne Khalil Yusef
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Letters from my friends, 2018 - Susanne Khalil Yusef
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Hier is een installatie te zien met neonroze bed-
frames en een lang gedrapeerd doek dat over de 
bedframes valt. Op het doek zijn scans van
 verschillende teksten en foto’s te zien. De teksten 
zijn brieven van haar vrienden. De thematiek van 
dit werk is onder andere identiteit en etniciteit, en 
wat dat in het leven inhoudt als je vluchteling bent. 
Over het werk wordt het volgende toegelicht:

“Haar Palestijnse afkomst en stateloze jeugd zijn ter-
ugkerende onderwerpen in haar werk. De kunstenaar 
verbleef vanaf 1998 zonder papieren op vele plekken in 
Europa en ontving pas in 2013 een paspoort. De deken 
refereert aan het gevoel van veiligheid en comfort dat 
de brieven haar gaven en is gedrapeerd over zes 
bedden, symbool voor alle bedden uit haar jeugd. Dit
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persoonlijke aspect vulde ze aan met krantenknipsels, 
daarmee verwijzend naar de onzekere, nomadische 
situatie van statelozen en vluchtelingen over de hele 
wereld.” 3

Kunst kan barmhartigheid, belangstelling, nieuws-
gierigheid, compassie en empathie opwekken/
bewerkstelligen. Het functioneert als een 
universele taal. Er zijn meerdere kunstenaars die 
deze universele taal inzetten om hun boodschap 
omtrent racisme te communiceren met de buiten-
wereld. Dit kan zijn met het oog op bewustzijn, het 
uiten van persoonlijke frustraties, visies en vragen, 
maar ook met het oog op het verminderen en/of 
doen verdwijnen van racisme. Een goed voorbeeld 
daarvan is de tentoonstelling Tell Me Your Story 
die tot augustus 2020 in Kunsthal KAdE te zien 
was. Metropolis M schreef er het volgende over:

“Tell Me Your Story is een zeer welkom en goed start-
punt voor een discussie over de manier waarop 
Nederlandse musea kunnen omgaan met dergelijke 
artistieke praktijken en geschiedenissen.” 4

We delen deze visie met Metropolis M. 
De actualiteit en relevantie van de tentoonstelling 
is in de nasleep van het Black Lives Matter 
momentum ontzettend hoog. Door de beweging 
van Black Lives Matter is het gesprek over 
racisme - in het bijzonder jegens Zwarte 
personen - vaker geopend en wordt het 
bespreekbaar gemaakt. Niet alleen binnen en over 
Nederlandse musea, maar ook op interpersoonlijk 
vlak. Dit is waar wij in ons project op focussen.
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Tell Me Your Story, gecureerd door 
Rob Perrée, laat een verscheiden-
heid aan Afrikaans-Amerikaanse 
kunst en kunstenaars zien uit de 
periodes van de Harlem 
Renaissance, Post Harlem 
Renaissance, Civil Rights, Black 
Renaissance en Bloom 
Generation. In de lessen en het 
projectplan wordt meermalen naar 
(de kunstwerken en kunstenaar uit) 
deze tentoonstelling verwezen. Het 
als materiaal gebruikt om het te 
hebben over slavernij, de positie van 
de Zwarte Amerikaan, het vertellen 
van verhalen en het onderzoeken 
van je persoonlijke geschiedenis. 
Over de tentoonstelling licht 
Kunsthal KAdE het volgende toe:

“De gemeenschappelijke deler van 
de verschillende kunstenaars is de 
noodzaak om zich uit te drukken en 
daarmee een belangrijke Afrikaanse 
traditie in leven houden: 
storytelling.’’ 5

Storytelling

De slavernij heeft de orale traditie van 
storytelling versterkt in plaats van 
vernietigd. Tot slaaf gemaakten werd 
bewust educatie onthouden, omdat 
het hen mondig en opstandig zou 
maken. 

Dat verbod stimuleerde het 
vertellen van verhalen en het
daarmee behouden van de 
Afrikaanse geschiedenis. 
De verhalen werden van 
generatie op generatie 
doorverteld.”

Er volgen nu een paar 
kunstwerken uit de 
tentoonstelling die door de 
universele taal van kunst de bood-
schappen en verhalen van de 
kunstenaars en hun gemeenschap 
communiceren. In de lessen bij 
VELD voeren de studenten 
(artistieke) verwerkings-
opdrachten uit over hun
boodschap, verhaal, 
geschiedenis en de 
zaken die hen gevormd 
hebben.
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America, 2000 - Whitfield Lovell
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Wat hier te zien, is een groot houten paneel met een 
houtskooltekening van een Zwarte man in pak. In hem zijn 
meerdere Amerikaanse vlaggen gestoken, waaronder een 
grote vlag die zich over de vloer uitwaaiert. Ze zijn 
gecentreerd rond zijn torso. Met dit werk communiceert 
Whitfield Lovell zijn kritiek op Amerika. Hij stelt de vraag aan 
de bezoeker en aan de wereld: waarom zou een Zwarte man 
als soldaat dienen voor een land dat hem niet voorziet in zijn 
rechten?

De kunstenaar Whitfield Lovell is gefascineerd door 
geschiedenis en verhalen, vooral die van zijn grootouders. 

Ook richt hij de aandacht op verloren of 
verborgen geschiedenissen en verhalen 
van tot slaaf gemaakten. Door het vele 
verkopen van de tot slaaf gemaakten, zijn 
familielijnen - en daarmee kennis en 
gemeenschap - vaak verloren gegaan. 

34 Dáreece Walker – From Ferguson to Baltimore, 2015
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Dit kunstwerk kan dienen ter inspiratie 
voor de studenten om kritisch na te 
denken over het belang van Kunst.

“He states, “The importance of home, 
family, ancestry feeds my work entirely. Af-
rican Americans generally were not aware 
of who their ancestors were, since slaves 
were sold from plantation to plantation 
and families were split up.” 6

Kunst is het gebied waar vragen 
gesteld worden, waar kritiek geuit wordt 
en waar antwoorden gegeven, 
bevraagd en gevisualiseerd worden. 
Binnen het proces van leren en praten 
over racisme is dit dus het gebied 
waarbinnen je - open en veilig - kan 
communiceren over dit 
maatschappelijke probleem. 

Binnen de kunsten worden trends en 
ontwikkelingen gestart en gevoed. 
Zo willen wij met ons projectplan een 
goede ontwikkeling te kunnen bieden 
op dit gebied binnen onze opleiding van 
DBKV. Wij willen de kritische blik bij de 
studenten ook stimuleren. Het 
sociaal-politieke karakter van ons 
project komt hierin duidelijk naar voren.

In de lessen bij VELD komen 
kunstenaars en kunstwerken ter
sprake die kritiek uiten op verschillen-
de manieren, gericht op verschillende 
instanties, samenlevingen, systemen, 
maar vooral op racisme en 
discriminatie. 
Het volgende kunstwerk is daar een 
voorbeeld van:
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Dit kunstwerk van ruim 7 meter breed 
laat een scïène zien van politie en 
Zwarte personen. In het midden is een 
open kist te zien met daarop een berg 
bloemen. In de kist ligt een Zwart 
persoon. Aan de zijkant draagt iemand 
de Amerikaanse vlag - ondersteboven 
- weg. Daarachter wordt ook een witte 
doodskist op handen gedragen. Aan de 
andere zijkant is een tank afgebeeld. 
Het werk brengt een grimmige sfeer 
over, om het maar zacht uit te drukken. 
De chaos en het geweld zijn prominent 
afgebeeld. Het zwart-witte kleurgebruik 
geeft iets tijdloos aan het werk. 

Over dit werk van Walker staat het 
volgende beschreven in Trouw:

“Politiemannen met helmen die betogers 
en relschoppers te lijf gaan rondom een 
open doodskist met daarin het lichaam 
van een zwarte man. Een Amerikaanse 
vlag wappert op de achtergrond. Het werk 
van Dáreece Walker lijkt wel gemaakt in de 
weken nadat George Floyd was gestorven 
onder de knie van een politieman. Maar de 
wandvullende houtskooltekening, die in de 
verte doet denken aan Picasso’s 
‘Guernica’, is alweer vijf jaar oud.” 7

In de lessen bij VELD is de 
kunstdiscipline van muziek niet ter 
sprake gekomen. In het project zou hier 
meer op gefocust kunnen worden. 
Zo gaat het kunstwerk van Dáreece 

Walker in Tell Me Your Story namelijk 
gepaard met het nummer Good Cop, 
Bad Cop (2007) van rapper Ice Cube. 
Metropolis M schrijft daarover het 
volgende:

“(...) een aangrijpend fresco van het 
hedendaagse Amerikaanse leven. Dit 
figuratieve, verhalende schilderij is een 
sociaal-politieke reactie. Drie liedjes, die op 
een koptelefoon te beluisteren zijn, waar-
onder Good Cop, Bad Cop (2007) van 
rapper Ice Cube, resoneren met Walkers 
werk over politiegeweld en rellen in 
Ferguson en Baltimore. De songtekst 
verhaalt: ‘Good cop, good cop, where is 
your dignity? Where’s your empathy? 
Where is your sympathy? Bad cop, where’s 
your humanity?’”

Met dit projectplan zijn wij niet van plan 
om alle antwoorden te geven. We willen 
elkaar juist aanzetten tot vragen stellen, 
tot nadenken, tot praten en tot maken. 
Ons projectplan zal ook ingaan op 
persoonlijke ontwikkelingen, 
vraagstukken en fascinaties. We willen 
de deelnemende studenten de 
mogelijkheid bieden om zichzelf veilig 
en open te onderzoeken en te uiten. In 
lijn met zelfonderzoek en persoonlijke 
uiting, worden meerdere kunstenaars 
en kunstwerken besproken die dit doen 
d.m.v. rituelen en artistieke verwerking. 

In deze kunstwerken worden 
ervaringen met racisme en
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discriminatie geuit en verwerkt. Soms 
blijft het tussen het werk en de 
kunstenaar, soms wordt de bezoeker 
hier ook bij betrokken. In de lessen bij 
VELD voeren de studenten (artistieke) 
verwerkingsopdrachten uit over hun 
eigen verhaal en de wijze(n) waarop zij 
bepaalde gebeurtenissen verwerken.
Een voorbeeld uit de kunst, dat meer-
malen wordt aangehaald in de lessen 
en het project, is het werk My Anger & 
Peace van Alma Kim. Deze kunstenaar 
komt van origine uit Zuid-Korea en 

woont nu in Nederland. Zij heeft haar 
persoonlijke ervaringen met 
discriminatie en racisme in Nederland 
op artistieke wijze verwerkt, verbeeld 
en overgebracht. In deze installatie zijn 
Alma Kim’s huiskamerplanten, video-
grafie, fotografie, scriptie en een tradi-
tionele zelfgemaakte Zuid-
Koreaanse jurk te zien. Deze 
verschillende media en materialen 
heeft zij ingezet voor haar rituele 
verwerking.

My Anger & Peace - Alma Kim, 2020
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Alma Kim schrijft het volgende over haar eigen werk:

‘‘Salpuri dance video work:

Since I made the book ‘My Anger & Peace’, I could look into 
my mind clearly. The emotion usually stayed unconsciously 
stayed inside of my mind, without a clear shape. The book 
materialized my anger and gave it a shape. It followed me 
everywhere and sometimes it tried to swallow me up. I 
should get over it. I can’t let that old emotion controls my 
mind. I was thinking about a Korean traditional dance called 
‘Salpuri’ dance. The ‘Salpuri’ dance origins from shamanism 
and is usually performed by professional dancers. It is consid-
ered a fine art in Korea. ‘Sal’ is defined as a curse, evil spell, or 
negative energy. The ‘Salpuri’ dance banishes the Sal. It sub-
limates negative energy with Salpuri music and shows emo-
tions with movement. The dance becomes the way to purify 
my feelings and allows me to step outside of the storm of 
emotions. I decided to make the Korean traditional, that is 
used in the dance, myself. From the moment I started mak-
ing my dress, it already gave me a certain release about my 
anger. With every step in the making process, bit by bit my 
emotions released into the dress. 
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I was really happy because I felt like I found 
the right material but also in same time 
I feel worried about making clothes and 
dancing. I am using an element of Korean 
culture and translating it into a work that 
is mine, and I was worried that I might ruin 
the historical dance. But as soon as I 
started to make the dress, I feel like the 
anger that tangled up has been torn 
apart. I slowly finished the dress and I 
printed my plants, which provide the dress 
with the peace I wanted. I then went to 
the park early in the morning and danced 
surrounded by nature. I never learned the 
dance so it was a somewhat strange and 
clumsy experience but I focused on the 
meaning of this dance and on myself. I wish 
people who see it will be able to connect 
with my motives for this dance and the 
symbolism it embodies.” 8

Met de bespreking van deze installatie 
kan worden aangegeven dat 
verschillende media kunnen worden 
ingezet, wat de studenten kan 
aansporen om buiten de kaders van 
ïïeen kunstdiscipline te denken. Ook 
wordt het duidelijk dat de kwetsbaar-
heid en persoonlijkheid in het werk 
krachtig is en de kunstenaar krachtig 
maakt. Wij vinden het zelf een 
inspirerend werk.

We willen door middel van kunst een 
gesprek starten, tot nadenken aan-
zetten, nieuwsgierigheid prikkelen en 
bewustzijn tot stand brengen. 

We willen perspectieven uitwisselen 
en de ruimte geven (om te vormen). 
Kunst heeft de kracht en de mogelijk-
heid om een alternatieve wereld laten 
zien, een wereld waarin alles (radicaal) 
anders is, zoals Albert Camus zegt. In 
ons geval willen we dit ook inzetten om 
een wereld en maatschappij te laten 
zien die open, veilig, empathisch en 
antiracistisch is. Daarbij willen we het 
volgende onderzoek aanhalen:

“My thesis explores how art and music 
can elicit empathy and compassion while 
functioning as universal languages that 
can be used to reinforce verbal messages 
and dissipate the persisting problem of 
discrimination. 

[...]
There was support for the hypothesis 
that art in the form of music and images 
would evoke stronger feelings of 
compassion as shown by the significant 
difference between the scores on the 
compassion question, with music/video 
showing a higher compassionate rating. 
Based on Aronson’s work on how 
compassion is an important factor in 
breaking down prejudice and 
discrimination, this is an 
important finding. If the use of 
art can evoke a stronger 
response of compassion, then 
that might be the first step in 
unlearning and changing 
prejudice and discrimination. 
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Based on this pilot study and on the 
previous research done demonstrating 
the effectiveness of art as a communi-
cation form, I would recommend chang-
ing programs that combat prejudice 
and discrimination to include art forms 
as a part of their messages.” 9

Kunst is van vitaal belang binnen 
ons project. Kunst is het doel, maar 
ook het middel: het is de uitwerking, 
de verwerking, het is de katalysator 
voor gesprekken, vragen en kritiek. 
Het is het gebied waar 
ontmoetingen plaatsvinden en waar 
meningen, perspectieven, visies, 
gevoelens en ervaringen gedeeld 
worden. Het is een universele taal, 
waardoor racisme ook besproken 
kan worden. Kunst wordt binnen ons 
project ingezet om verschillende 
aspecten van racisme te 
bespreken en te behandelen. Zo 
komen in de lessen VELD voor de 
studenten de volgende thematieken 
aan bod: identiteit, identiteits-
groepen en etnische identiteit bood-
schap, verhaal, geschiedenis en de 
zaken die hen gevormd hebben 
sociaal-politieke kritiek, gericht op 
verschillende instanties, 
samenlevingen, systemen omtrent 
racisme en discriminatie, zelf-
onderzoek, persoonlijke uiting, 
rituelen, hun eigen verhaal en de 
wijze(n) waarop zij bepaalde 

gebeurtenissen verwerken
Kunstwerken en kunstenaars 
vormen, naast theorie en
gesprekstechnieken, de basis van 
waaruit gewerkt wordt. Kunst is ook 
de manier waarop studenten hun 
eigen visualisaties verwerken en 
communiceren, door de artistieke 
verwerkingsopdrachten. De 
studenten verhouden zich binnen 
ons project tot de kunstwereld, 
de behandelde kunstenaars en 
kunstwerken en staan middenin het 
veld van kunsteducatie.

Wij zetten kunst dus in als middel 
om veilig en open te leren en praten 
over racisme binnen het project. Dit 
doen we met het oog op het 
bewerkstelligen van bewustzijn. We 
willen blijven prikkelen en aanzetten 
tot denken en praten over racisme. 
Kunst is voor ons dé manier. Zij kan 
barmhartigheid, belangstelling, 
nieuwsgierigheid, compassie en 
empathie opwekken/
bewerkstelligen.
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Doelgroep
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Onze doelgroep bestaat uit 
studenten uit het tweede jaar van onze 
eigen opleiding: DBKV ArtEZ Arnhem.

We voelen hierbij de meeste affiniteit 
en intrinsieke motivatie, wij zijn 
gepassioneerd om voor deze doelgroep 
(voor ‘onszelf’) een dergelijk project op 
te zetten. Studenten uit deze doelgroep 
vormen samen een ontzettend mooie 
groep, gevarieerd in interesses, achter-
gronden, artistieke visie, praktijk en 
docentschap. Vanuit de diverse 
DBKV’ers hopen we op de 
verschillende niveaus van onderwijs, 
zij het binnenschools of buitenschools, 
impact te kunnen hebben. Daarnaast 
kunnen DBKV’ers ook kunstenaars 
worden en zo hopen we dat ze dit 
kunnen meenemen in hun artistieke 
visie. Ook hebben we makkelijke toe-
gang tot deze opleiding, wat niet geheel 
onbelangrijk is gezien het 
coronatijdperk waarin wij ons nog altijd 
begeven. Omdat het onze eigen 
opleiding is, kunnen we onze 
ervaringen en kennis inzetten tijdens 
het maken van dit theoretisch 
eindonderzoek en dit project. 

Dit zijn dan met name ervaringen met 
andersoortige projecten, kennis over en 
ervaringen binnen het curriculum, 

maar ook het gemis/de wensen binnen 
de opleiding.

We hebben specifiek de keuze gemaakt 
voor tweedejaars DBKV’ers. Deze 
keuze is gebaseerd op de competenties 
en de opleidingsfases van DBKV ArtEZ 
Arnhem. De volgende informatie komt 
uit het bestand met de uitgewerkte 
competenties. We markeren de 
vaardigheden en ontwikkelpunten die 
wij van belang achten voor ons project.

‘‘Propedeuse ( jaar 1)

Binnen de propedeuse is een open en 
nieuwsgierige attitude van belang. Het 
eerste jaar is gericht op verkenning van 
het vak en meters maken, waarbij we 
studenten aanmoedigen tot plezier in en 
betrokkenheid bij de studie. Het analytisch 
vermogen wordt ontwikkeld en eigen 
kaders en horizon worden opgerekt. Het 
eerste jaar start vanuit actualiteit en is 
gericht op het individu, het ontdekken van 
de eigen identiteit, interesses en talenten. 
Studenten maken kennis met educatie, 
technieken en materialen. Daarnaast ligt 
de nadruk op de ontwikkeling van basis-
vaardigheden zoals zelfstandig leren 
werken, lezen, schrijven, presenteren 
en onderzoeken. Daarnaast oefenen ze 
onder andere tijdens stage met lesgeven 
en maken een start met het ontwikkelen 
van eigen educatie. 
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Tenslotte is er aandacht voor de ver-
werking van bronnen om tot inzicht en 
inspiratie te komen. Het onderwijs in het 
eerste jaar is zowel product- als proces-
gericht, waarbij de nadruk van de coaching 
en begeleiding ligt op het ontwikkelproces 
van de student. verbinding en samenhang. 
Conceptontwikkeling en innovatief denken 
wordt gestimuleerd. Daarbij vindt de 
verschuiving plaats van het 
individualistisch denken naar het gericht 
zijn op de ander, de maatschappij. 

Middenfase ( jaar 2+3) 
In de middenfase maakt de student eigen 
keuzes, is de houding proactief en 
gefocust op de eigen leerdoelen. 
Studenten leren steeds meer hun eigen 
ontwikkelproces te organiseren en 
faciliteren. Ze houden hun eigen 
ontwikkeling in beweging door zelfreflectie 
en bewust de feedback van anderen op te 
zoeken. De student is zelfsturend. Er vindt 
een inhoudelijke verdieping plaats doordat 
er enerzijds meer wordt geëxperimenteerd 
(en risico’s gezocht) en anderzijds eigen 
expertise wordt ontwikkeldop alle drie de 
domeinen. En daarbinnen ziet de student 
ziet meer.’’ 10

In de Propedeuse fase wordt de 
student op interessante manieren 
uitgedaagd en gestimuleerd te 
ontwikkelen. Er wordt gefocust op het 
ontdekken van de eigen identiteit van 
het individu, op actualiteit en eigen 
educatieve visie. 

Verder wordt een open en 
nieuwsgierige houding 
ontwikkeld en is er aandacht voor 
de verwerking van bronnen om tot in-
zicht en inspiratie te komen. De student 
wordt begeleid in het ontwikkelproces. 

Dit zijn aandachtspunten waar wij met 
ons project op aanhaken. In het eerste 
jaar is hier de basis voor gecreë ïerd. 
Binnen het project is het handig dat de 
studenten al een jaar hebben kunnen 
focussen op hun eigen identiteit en 
ontwikkeling. Vanuit die basis hebben 
we een mooi vertrekpunt voor de 
verdere ontwikkeling die binnen dit
 project plaatsvinden.

In de Middenfase wordt de student 
uitgedaagd om een proactieve 
houding te ontwikkelen waarin wordt 
gefocust op eigen leerdoelen. De 
student is in constante zelfreflectie. In 
de Middenfase wordt de focus 
verlegd naar de ander. De horizon van 
de student wordt verbreed en het 
individualistisch denken wordt 
uitgebreid en gericht op de 
maatschappij. Conceptontwikkeling en 
experiment staan hier ook centraal. 

De competenties die wij willen 
aanspreken en de vaardigheden die we 
willen ontwikkelen en inzetten tijdens 
dit project komen goed naar voren.
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Binnen dit project stimuleren wij  een blik op de 
maatschappij en ‘de ander’. Daarnaast zijn 
conceptontwikkeling en experiment belangrijk
binnen het project. De proactieve houding en 
zelfreflectie zijn cruciaal en worden hier verder 
ontwikkeld. Het valt dus goed samen met de 
leerdoelen binnen deze fase. We kiezen voor jaar 
2 omdat we denken ‘hoe eerder, hoe beter’. Als wij 
terugdenken aan onze eigen ervaring zouden wij 
het heel waardevol hebben gevonden om er toen 
al mee bezig te zijn geweest. Om een voorbeeld 
aan te halen: in het derde jaar kozen we het vak 
Cultural Appropriation, gegeven door Luna van 
Loon. Dit vonden wij ontzettend interessant en 
het heeft ons nieuwe inzichten geboden. Dit 
heeft onze maatschappelijke interesse verder 
aangewakkerd. We vonden het zelf wel een beetje 
laat in de studie en zonde dat het een 
keuzevak was, in plaats van een vast onderdeel 
in de studie. Ons project willen we daarom in het 
tweede jaar voor iedereen laten plaatsvinden.

Vooral vanwege beperkingen door corona hebben 
we onze gekozen doelgroep van tweedejaars 
DBKV’ers in de praktijk veranderd naar derdejaars 
DBKV’ers. Toen de kans kwam om binnen het vak 
VELD in het derde jaar van DBKV 
interactieve gastlessen te geven, hebben we die 
namelijk met beide handen aangegrepen. In deze 
gastlessen konden we onze kennis en tools testen 
en overbrengen op onze medestudenten. In totaal 
hebben wij drie verschillende lessen ontwikkeld, 
geschikt voor de digitale ruimte en opdrachten om 
thuis uit te voeren. De eerste twee lessen dienen 
als verkenning, de derde als verdieping.
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In grote lijnen hebben we een projectplan ontwikkeld voor 
de Middenfase van DBKV. Dit project is opgezet met een 
tijdpad van vier weken. Voor de ontwikkeling van ons 
theoretisch eindonderzoek hebben we dit project niet 
uitgevoerd, omdat dat te veel en te groot zou zijn om 
te ondernemen. 

In plaats daarvan hebben we een duidelijke start 
gemaakt door het ontwikkelen van drie lessen. 
Deze lessen hebben we gegeven aan derdejaars 
DBKV’ers als onderdeel van het vak VELD. De 
lessen dienen ter introductie van het project en zijn 
voor ons een mooie kans geweest om onze kennis 
en tools te testen en toe te passen. We hebben 
verschillende bronnen van de minor en het the-
oretisch eindonderzoek ingezet. We hebben met 
behulp van meerdere werkvormen gewerkt vanuit 
kunst en kunsteducatie. 

Op 3 maart 2021 hebben we aan de gehele klas, 
in drie delen opgesplitst, lesgegeven. Met de eerste 
twee groepen hebben we aandacht besteed aan de 
verkenning van identiteit, identiteitsgroepen, 
etniciteit en huidskleur. De koppeling met kunst is 
gemaakt door een bespreking van de 
tentoonstelling Afropean Travels van Johny Pitts 
in FOAM. De artistieke verwerkingsopdracht 
luidde: “Visualiseer jouw etnische identiteit 
(nationaliteit en achtergrond, cultuur) en 
huidskleur”.

Projectplan
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Met de derde groep hebben we gefocust op 
geschiedenis en verhalen, waarna een bespreking 
volgde van de tentoonstelling Tell Me Your Story 
in KAdE, My Anger and Peace van Alma Kim in 
FOAM en Afropean Travels van Johny Pitts. De 
artistieke verwerkingsopdracht luidde: “Nu willen 
we graag jullie verhaal zien! Verleden: wat zijn je 
wortels? Heden: hoe ga je nu om met in de wereld 
zijn?”

Op 10 maart 2021 hebben we een verdiepende 
les gegeven aan de studenten die geïnteresseerd 
waren in ons onderwerp en onderzoek. We hebben 
gezamenlijk een working definition gemaakt van 
het begrip en fenomeen van racisme, waarna we ze 
hebben laten beantwoorden waarom praten over 
racisme uitdagend, noodzakelijk en bevorderlijk is. 
In een open gesprek hebben we besproken hoe je 
als docent een open en veilige sfeer en 
leeromgeving kan creëren en hoe je dat voor jezelf 
kan creëren. In de koppeling met kunst kwamen 
verschillende uitingen rondom het onderwerp 
van racisme, veiligheid, verwerking en rituelen 
langs. Daaronder vallen While We Were Kings and 
Queens (2020) van Patricia Kaersenhout, de 
tentoonstelling van Golshan Azadokht in 
ExpoPlu, de tentoonstelling van Susanne Khalil 
Yusef in FOAM en een diepere ontleding van My 
Anger and Peace van Alma Kim in FOAM. De 
artistieke verwerkingsopdracht luidde: “Hoe kan je 
een open en veilige sfeer en omgeving voor jezelf 
creïren? Verleden: wat zijn bepaalde ervaringen die 
je wilt verwerken? Heden: hoe kan je daar nu mee 
omgaan?”
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Deze lessen zijn gebouwd op de basis van onze ervaring, 
kennis en onderstaande verwerking. Hieronder staan de 
volgende punten beschreven:

-Wat is het doel van ons project?
-Hoe ziet de begeleiding eruit?
-Wat wordt de didactische werkvorm?
-Hoe beoefenen wij onze kwaliteiten zijnde artist educators?
-Hoe worden de studenten benaderd als artist educators?
-Wat voor beeld hebben wij van de introductie aan de studenten?
-Wat voor input leveren de coaches in het project?
-Welke kunstwerken of kunstenaars willen wij specifiek bespreken?
-Wat voor workshops krijgen de studenten tussendoor?
-Zijn er bepaalde gastdocenten of -sprekers die wij willen uitnodigen?
-Zijn er bepaalde plekken die wij willen bezoeken?
-Wat zal ongeveer de planning zijn? (Bijvoorbeeld de duur van het project, 
wanneer zijn er workshops, input, presentatie momenten/Open Space 
momenten)
-Wat verwachten wij van het eindresultaat qua vorm?
-Wat verwachten wij van het eindresultaat qua inhoud?

Na de uiteenzetting van deze vragen zal een uitgebreide verwerking van 
onze gegeven lessen volgen. Deze zullen worden besproken aan de hand 
van inhoud, resultaten en reflectie.
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Wat is het doel 
van ons project?
Het doel van ons project is om de 
studenten/deelnemers op een veilige 
en open manier te laten leren en 
praten over racisme. Dit vraagt om 
zelfonderzoek ïn onderzoek naar 
buiten, naar de wereld. Dit vraagt ook 
om een onderzoek naar en een 
verwerking van kunst omtrent racisme. 
Het doel van ons project is om in de 
opleiding een project te verzekeren 
waarin de studenten worden 
uitgedaagd om bezig te zijn met deze 
problematiek en thematiek. Er wordt 
namelijk - wat ons betreft - nog niet 
genoeg over gepraat. Daarom is het 
een basisdoel voor ons om ü ïberhaupt 
het gesprek te laten plaatsvinden en te 
faciliteren, door input en begeleiding te 
geven. Binnen de opleiding is het
belangrijk dat studenten onderzoek 
doen naar hun eigen identiteit. Net zo 
belangrijk is het verbreden van de 
horizon van de studenten, op het 
gebied van de kunst en de 
maatschappij, met bijbehorende 
uiteenlopende perspectieven en 
ervaringen. We willen het onderwerp 
minder abstract en juist meer tastbaar 
en concreet maken voor de studenten. 
Zo kan hun eigen bewustwording 

omtrent racisme groeien, door 
gezamenlijk te leren, praten en 
maken. Zo kunnen we er meer van 
begrijpen en inzien. We willen er voor 
zorgen dat iedereen in ieder geval een 
startpunt heeft binnen het 
maatschappelijke fenomeen en 
probleem van racisme. 

In het project komen de volgende 
pijlers aan bod komen: identiteit, 
vooroordelen, beeldvorming en kunst. 
Dat zien we als volgt voor ons:
We bespreken een paar voorbeelden 
van verschillende groepen in onze 
multiculturele samenleving in 
Nederland. We kiezen er een paar uit 
om onze aanpak te illustreren. Dit zal 
namelijk als rode draad fungeren in de 
eigen onderzoeken van de 
studenten. De verschillende groepen 
worden besproken aan de hand van 
identiteit, bijbehorende vooroordelen, 
beeldvorming en kunst vanuit en/of 
over deze groep. 

In het project is het van belang dat 
naar uiteenlopende groepen en 
fenomenen van racisme onderzoek 
gedaan kan worden. Er moet ruimte 
zijn voor eigen fascinatie en 
vraagstukken. De pijlers van identiteit, 
vooroordelen, beeldvorming en kunst 
rondom racisme dienen als rode draad 
of stappenplan voor het onderzoek
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van de studenten. Eerst wordt er 
onderzoek gedaan worden naar 
de identiteit en identiteitsgroep 
(ervan uitgaande dat een groep 
bestaat uit verschillende mensen 
met verschillende identiteiten, 
kan er wel gekeken worden naar 
verbindende factoren). 

Dan wordt er onderzoek verricht 
worden naar de bijbehorende 
vooroordelen (vanuit de onder-
zoeker(s), de maatschappij of een 
specifieke groep of individu(en)). 
Vervolgens komt in het onder-
zoek de beeldvorming over de 
gekozen groep aan bod. Kunst 
dat ontstaat vanuit en/of over 
deze gekozen groep wordt ook 
onderzocht. Dit wordt 
gezamenlijk artistiek verwerkt 
binnen het project. De kunst die 
de studenten samen maken laten 
dus deze pijlers van het onder-
zoek zien. 

Ons doel is dat de studenten door 
ons project hun eigen identiteit 
onderzocht hebben, hun horizon 
verbreed hebben op het gebied 
van verschillende perspectieven 
binnen de kunst en maatschappij, 
en dat ze artistieke verwerking 
van maatschappelijke fenomenen 
tot stand weten te brengen.
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Hoe ziet de 
begeleiding eruit?
De begeleiding van dit project is 
coachend. Als artist educators voelen 
wij ons het meest thuis in de rol van de 
coach. Dit hebben wij van beide kanten 
als prettig, behulpzaam, prikkelend en 
stimulerend ervaren. In de projecten die 
wij zelf als succesvol hebben ervaren, 
werden wij ook begeleid door docenten 
in een coachende rol. In de stages die 
wij hebben voltooid, hebben wij ons het 
meest comfortabel gevoeld in het ver-
vullen van de coachende rol. 

Wat ons betreft staan coaches meer 
op één lijn met de studenten, ze staan/
voelen dichterbij. De coach pretendeert 
niet alles te weten, het is niet ‘top-down’. 
De coach faciliteert, begeleidt, stelt 
kritische vragen, daagt uit en handelt 
vanuit de fascinaties en persoonlijke 
leervragen van de studenten zelf. Wij 
willen dat de artist educators binnen 
dit project zowel handelen als coach 
in kennisverwerving en -verwerking, 
als in het maakproces.

Wat dat betreft, is het voor ons ook niet 
waardevol om alles tot in de puntjes 
uitgewerkt of ingevuld te hebben. Het 
komt deels aan op de output van de 
studenten, waaronder wij fascinaties en 
persoonlijke leervragen rekenen. Daar-
om ligt in dit project de focus op het 
faciliteren van het leergesprek, maak-
proces en de continue reflectie. 

We verwijzen hier naar de bijlage B: coach, 
voor de hand-out van het onderzoek dat 
Anisa heeft verricht binnen het vak 
Intervisie van Leontine Broekhuizen 
in jaar 3 van DBKV.
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Wat wordt de 
didactische
werkvorm?
De didactische werkvorm bestaat uit 
coachende begeleiding, waarin 
handelen vanuit fascinaties van de
studenten belangrijk is. Naast 
klassikale werkmethodes, zal ook 
het spel ook toegepast worden in 
de toekomst. Het gesprek en de 
methode van Open Space willen we 
extra uitlichten. Deze zijn in het project 
prominent aanwezig.

Open Space is de werkvorm waar we 
in de minor Create Space mee gewerkt 
hebben. Hier is de minor op gebaseerd. 
Dit werkte voor ons bevrijdend en paste 
goed bij een groep lerenden die vanuit 
een gezamenlijk startpunt verschillende 
onderzoeken aangaan. 
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Tijdens dit proces blijven ze onderling 
met elkaar verbonden en op die manier 
blijven ze van elkaar leren. We hebben 
de Open Space werkvorm als 
deelnemende lerenden meegemaakt 
tijdens de minor Create Space, echter 
hebben we nog niet de rol van de 
begeleider tijdens dit proces ervaren. 
Dit theoretisch eindonderzoek zien 
we daar als middel voor. In ons eigen 
docentschap zouden we graag deze 
werkvorm willen inzetten. Het lijkt ons 
daarom een goed idee om ons 
theoretisch eindonderzoek te
gebruiken als kans om hier meer over te 
leren vanaf ‘de andere kant’.

Open Space werkt vooral goed bij 
complexe problemen/vragen die echt 
bestaan en die niet zomaar te bevatten 
of op te lossen zijn. Het gedijt vooral bij 
diversiteit, complexiteit en chaos. Dit 
lijkt ons uiterst geschikt voor het 
project. Het is het beste als Open Space 
wordt toegepast in een (redelijk) veilige 
of op z’n minst een neutrale omgeving. 
Ook werkt het goed wanneer de 
deelnemende lerenden gepassioneerd 
zijn over het probleem/vraagstuk. Voor 
beide leggen wij een basis  in de 
introductie, maar we zijn ons er ook van 
bewust dat beide nog verder (moeten) 
kunnen groeien binnen het projectplan. 
De truc bij Open Space is om vanuit de 
begeleiding ‘het’ te laten ontstaan.

“The leadership of an Open Space event 
is at once absurdly simple and very tricky. 
The simplicity derives from the fact that 
the group itself will, and must, generate its 
own leadership. The tricky part comes in 
letting that happen.”
- A Brief User’s Guide to Open Space

“Open Space maakt dat mensen zichzelf 
gaan organiseren en verantwoordelijkheid 
nemen voor de bestaande problemen en de 
oplossing daarvan. Ze participeren, stem-
men af en werken samen. Diversiteit wordt 
een hulpbron, in plaats van een probleem.
Deelnemers voelen zich gehoord en erkend.
Er komen nieuwe, productieve samenwerk-
ingsverbanden tot stand. Nieuwe, creatieve 
en onverwachte ideeën zien het levenslicht.
Het gemeenschaps- (wij)gevoel wordt ver-
sterkt, of gecreëerd. Bij meerdaagse ses-
sies worden concrete acties geprioriteerd 
en plannen uitgewerkt.”
- Een snelle introductie tot Open Space

Wij reiken klassikaal input aan, aan de 
studenten. Dat klassikale moment lijkt 
ons fijn voor de begeleiding, de 
eventuele gastdocenten/-sprekers op 
dat moment en voor de studenten zelf.

Voor verrijkende workshops willen we 
graag gastdocenten en/of -sprekers 
uitnodigen. Binnen die workshops 
zullen ook verschillende werkvormen 
aan bod komen; klassikale 
zendmomenten, spel, artistieke 
verwerking (solo en in groepsverband).  
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Het spel is tevens belangrijk. We zien dit 
als een stimulerende werkvorm waar-
door de studenten uitgedaagd worden 
om op een andere manier bezig te zijn 
met het onderwerp/onderzoek. We 
denken aan een spel tijdens de 
introductie bij het verkennen van de 
verschillende identiteiten in de klas, 
een vragenspel à la ‘We’re Not Really 
Strangers’ om elkaar beter te leren 
kennen en eventueel vragen die 
specifiek gericht zijn op ‘ras’ en 
privilege, en het spel van Janna 
‘So You Think You Can Immigrate’.

Verder kan veldonderzoek ingezet 
worden als didactische werkvorm. We 
willen dat de studenten met de groep 
minstens een keer op bezoek gaan bij 
een museum of een plek waar kunst en 
maatschappij samenkomen. Vervolgens 
gaan zij zelf minstens één keer naar een 
dergelijke plek dat hun eigen onderzoek 
zal stimuleren.

Er is bepaalde input die wij de 
studenten echt klassikaal willen mee-
geven. De rest willen wij laten ontstaan 
door de studenten zelf, met begeleiding 
van ons en eventuele gastdocenten en 
-sprekers.  Daardoor is de didactische 
werkvorm open en gevarieerd. Binnen 
deze verschillende werkvormen kan wat 
ons betreft het artistieke onderzoek en 
de artistieke verwerking het meest 

gestimuleerd worden en tot stand 
komen.

Waar we ons nog op gaan richten is 
klassenindelingen: hoe delen we de 
ruimte in en wat voor invloed heeft dit 
op de situatie?

Hoe beoefenen wij 
onze kwaliteiten 
zijnde artist 
educators?

Binnen de opleiding Docent Beeldende 
Kunst en Vormgeving worden wij opge-
leid tot artist educators. Onze opleiding 
zegt hier het volgende over:

“De opleiding Docent Beeldende Kunst en 
Vormgeving Arnhem van ArtEZ leidt je op 
tot artist educator met een eigen visie op 
kunst, onderwijs en educatie.”

“Een artist educator verbindt kunst, vorm-
geving en docentschap met elkaar.”

“Je ontwikkelt een brede basis in kunst, 
design, theorie en educatie.” - Docent 
Beeldende kunst en vormgeving, ArtEZ, 
Arnhem
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Als artist educators voelen wij ons het 
meest thuis in de rol van de coach. Dit 
zullen we binnen dit project tot uiting 
laten komen. We zullen dit nader 
uitleggen aan de hand van de vast-
gestelde competenties van Docent 
Beeldende Kunst en Vormgeving Eind-
fase (jaar 4). Vanuit die competenties 
willen wij onszelf namelijk ontwikkelen 
door het maken van dit project. We 
speculeren over de daadwerkelijke en 
volledige uitvoering van het project. Wel 
zullen we delen uit het projectplan uit-
voeren in de peer group. 

Deze competenties zullen ook dienen 
als pijlers voor de begeleiding, 
bijvoorbeeld in het geval dat dit aanslaat 
en daadwerkelijk aangeboden wordt op 
DBKV opleidingen Hieronder staan de 
competenties die wij vinden passen bij 
de begeleiding en ontwikkeling van ons 
project. 

DBKV Competenties uitgewerkt voor 
ArtEZ Arnhem:

Eindfase ( jaar 4):
De eindfase staat in het teken van jezelf 
positioneren ten opzichte van het vakge-
bied, de maatschappij en de ontwikkelingen 
in de wereld. De studenten ontwikkelen 
een eigen visie en profilering, ze ontdekken 
waar ze staan en wat ze willen bijdragen 
aan de maatschappij. Ze onderzoeken 

welke vernieuwing en verbinding ze kunnen 
brengen binnen de huidige context van 
reeds bekende inhoud en technieken. De 
student oriënteert zich op de toekomstige 
loopbaan of vervolgstudie.’’

Dit project zien we als een kans om 
onze visie en positionering ten opzichte 
van het vakgebied en de maatschappij 
toe te passen. We hopen vooral 
verbindend te zijn en op die manier 
bij te dragen aan de opleiding (en de 
maatschappij).

We verwijzen voor deze en de volgende 
vraag naar onze verwerking van de 
Competenties DBKV ArtEZ Arnhem in de 
bijlage C: competenties
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Hoe worden de 
studenten
benaderd als 
artist educators?
De DBKV’er wordt opgeleid tot 
autonoom kunstenaar en eerstegraads 
docent. Vanuit de studie Docent 
Beeldende Kunst en Vormgeving wordt 
er dus nadruk gelegd op deze beide 
gebieden. Ze zijn niet per se 
gescheiden van elkaar, ze worden juist 
meer en meer met elkaar verweven. 
In ons project willen we deze ook met 
elkaar verweven door de studenten op 
bijbehorende competenties van 
kunstenaarschap en docentschap aan 
te spreken. We willen erbij vermelden 
dat we docentschap ook buiten de 
muren van een school zien.

In het culturele circuit komt de persoon-
lijke ontwikkeling die hierdoor (hopelijk) 
ontstaat ook goed van pas. Als kunste-
naar/maker is het vooral in deze tijden 
van opkomend “cancel culture” - of 
liever - accountability culture niet 
geheel onbelangrijk om je bewust te zijn 
van je eigen maatschappelijke 
positie en de dynamieken die spelen in 
het maatschappelijke veld. 

We willen de studenten hier graag in 
een veilige leeromgeving mee 
laten kennismaken. Daaraan willen we 
de esthetische en ethische expressie 
van kunst(enaars) koppelen, wat een 
overbrugging kan zijn tussen het 
kunstenaarschap en docentschap. Hier 
kan je vanuit de verschillende rollen en 
perspectieven naar kijken. Dit willen we 
uitdagen en prikkelen binnen ons 
project. Als (toekomstig) docent/
educator spreken we de studenten aan 
op de bijbehorende competenties en 
willen we ze graag laten reflecteren op 
hun eigen ontwikkelingsproces. Zowel 
binnen dit project als op metaniveau wat 
betreft hun toekomst als docent/
educator: wat neem je hieruit mee?

De studenten worden dus 
uitgedaagd en aangespoord om 
artistieke vertalingen te maken van hun 
visies, ervaringen, fascinaties en 
onderzoeken omtrent racisme. 
Daarnaast moeten wat ons betreft de 
studenten eerst zelf leren, praten en 
maken voordat je je eigen studenten 
of publiek hierin kan faciliteren in de 
toekomst. Deze ontwikkeling daagt 
ze uit om de waarde en het belang te 
ontdekken van verschillende achter-
gronden die je studenten/leerlingen/
publiek zullen/zal hebben.
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Wat voor beeld 
hebben wij van de 
introductie aan de 
studenten?
Vóór de eerste bijeenkomst zal er alvast 
informatie zijn verspreid over het
project, het doel, de kaders 
(de begeleiding, Open Space, de 
werkvorm(en), workshops, 
gastdocenten/-sprekers), de planning in 
grote lijnen en materiaalbenodigdheden. 
Hierin leggen we ook al uit dat we een 
zo veilig en open mogelijk leerklimaat 
willen bewerkstelligen. Dit creëren we 
samen. Het lijkt ons daarom waardevol 
om dat van tevoren alvast aan te 
kondigen.

Als allereerste zullen we fysiek nog-
maals de basis geven: een uitleg van het 
project, het doel, de kaders, de planning 
in grote lijnen en het creïren van een 
veilig en open leerklimaat. Daarin 
maken we de groepsrichtlijnen 
bespreekbaar, zoals: wederzijds respect, 
een open en reflectieve houding, etc.

We willen openen met de vraag ‘wie ben 
jij?’, een grote vraag die we behapbaar 
en bespreekbaar willen maken in spel-

vorm. Dit betreft dan bijvoorbeeld 
gender, etniciteit, maar ook relatie 
(ben je een zoon/dochter/kind/vriend/
vriendin), taal, hobby’s, sport, favoriete 
eten/film, karaktereigenschappen, etc. 
“Bedenk/schrijf op/bespreek zo veel 
mogelijk dingen die jou jou maken in vijf 
minuten tijd”. Dit lijkt ons een geschikte 
startopdracht om in spelvorm te 
bespreken met elkaar, door 
bijvoorbeeld het lokaal met tape op de 
vloer te verdelen in antwoordvelden (ja/
nee/vaak/weinig). Dan kunnen speed-
dates plaatsvinden tussen studenten 
met verschillende of dezelfde 
antwoorden. 

Na deze opwarming gaan we over naar 
identiteit en identiteitsgroepen volgens 
Let’s Talk, Teaching Tolerance. Van een 
aantal pagina’s met uitleg en vragen 
worden hand-outs uitgedeeld. De 
studenten nemen even hun tijd om 
hierop te reflecteren voor zichzelf en 
daarna worden de antwoorden met 
elkaar besproken.

We verwijzen naar de bijlage D: Let’s Talk! 
| Facilitating Critical Conversations with 
Students, Teaching Tolerance
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Let’s Talk! | Facilitating Critical 
Conversations with Students, Teaching 
Tolerance is een belangrijke bron voor 
ons onderzoek. Deze gids helpt 
docenten en coaches om kritische 
gesprekken te voeren en te begeleiden 
met studenten. Dit helpt vooral in de 
ondersteuning van docenten en 
coaches wanneer het ‘lastige’ 
onderwerpen betreft; onderwerpen waar 
niet vaak over gesproken wordt, waar 
een taboe op rust, waar fragiliteit, 
verdeeldheid en defensief gedrag 
voorkomt en waar de docent zich niet 
expert over voelt. 

Op pagina 6 van de gids staan onder-
werpen die op deze manier besproken 
kunnen worden, zijn: “Ability, Age, Body 
type, Ethnicity, Gender identity, Home 
language, Immigration status, Race, 
Religion, Sexual orientation, 
Socioeconomic status”. 

Wij passen dit dus toe op het 
bespreken van ‘race’, racisme en 
etniciteit. In de lessen komen de tools 
en informatie van Let’s Talk meermalen 
terug. De hele gids is van belang, het 
is zo opgebouwd dat je een proces van 
inzichten en vaardigheden doorloopt. 
Binnen de ontwikkeling van dit 
onderzoek en project is “Section I: 
Laying the Groundwork for Critical 
Conversations” vooral aan bod 

gekomen. Dit is omdat we de 
begeleiding, input en rol van de coach 
hebben uitgewerkt. Het is wat ons 
betreft noodzakelijk dat de coach dit 
proces zelf eerst doorgaat, alvorens 
deze het project begeleidt met 
studenten. 
Verder komt “2. CONSIDER 
YOUR OWN IDENTITY” letterlijk 
terug in de lessen als verwerkings-
opdracht. 

Als theoretische introductie van het 
project tijdens de eerste bijeenkomst 
zien wij een input sessie voor ons. 
Op de eerste dag zal dit bestaan uit 
een greep uit de historie van Nederland 
omtrent racisme, als ook de gevolgen 
die we hiervan zien in het heden. Dit 
willen we begeleiden door onze eigen 
voorbeelden. Anisa kan haar Turkse 
achtergrond bespreken en Cheyenne 
kan haar Indonesisch-Molukse 
achtergrond bespreken. Daarnaast 
willen we ook een voorbeeld bespreken 
van Surinaamse of Antilliaanse 
Nederlanders. 

Dit project moet ook gegeven kunnen 
worden door andere docenten. Er zijn 
hier dus meerdere voorbeelden 
mogelijk, je hoeft niet per se je eigen 
afkomst hierbij te betrekken als docent. 
Wij vinden dat echter interessant en 
waardevol voor onszelf. We willen hierin
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ook uitstralen naar de studenten dat wij in ons eigen identiteitsonder-
zoek nog steeds groeiende zijn. 

Hierop volgend laten we de studenten reflectievragen beantwoorden, 
die aan het einde van het project zullen terugkeren. Dit is een fijne 
manier om voor hen zelf inzicht te krijgen in hun eigen ontwikkeling. 
Hierbij hoort ook direct een (kleine) artistieke verwerking.

Daarnaast lijkt een greep uit hedendaagse en actuele vraagstukken in 
Nederland als het gaat om afkomst, etniciteit en racisme ons relevant. 
Want wat is racisme binnen ons project? Waar gaan we het over 
hebben? Welke vraagstukken spelen zich af in het maatschappelijke 
en politieke debat? En: welke vraagstukken hebben wij zelf? Hier 
willen we dus overgaan tot verwerkingsopdrachten over vraagstukken 
en bijbehorende inspiratiebronnen. 

Wij reiken er een paar aan en de studenten gaan zelf op zoek naar 
andere bronnen, zoals artikelen, documentaires, films/video’s, boeken, 
voorstellingen, etc. Dit brengt tegelijkertijd een materialenbibliotheek 
tot stand waaruit de studenten gedurende het project kunnen putten.

Dit wordt besproken en verzameld in een Open Space setting. 
Hierdoor introduceren we in de eerste dag de didactische werkvorm 
die van belang is voor het algehele project: Open Space. Het is 
wellicht even wennen, maar we willen de studenten hier vanaf de 
eerste dag al in onderdompelen. Dit heeft ons namelijk ver gebracht in 
onze minor Create Space. Tot Covid-19 uitbrak in Nederland, maakte 
het van een leerklimaat zelfs een leefklimaat, de samenkomst en 
openheid was erg belangrijk. 
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De tweede dag zal ook bestaan uit in-
put- en verwerkingssessies. Onmisbaar 
zijn voorbeelden van kunstwerken en 
kunstenaars die racisme bevragen, 
bekritiseren, verwerken, bespreken. Hier 
zullen wij zelf voorbeelden van geven, 
zoals: Afropean Travels in Black Europe 
van Johny Pitts, My Anger & Peace van 
Alma Kim, Imperial Courts van Dana 
Lixenberg, De knettergekke wereld 
achter het raam van de Toneelmakerij 
Amsterdam en Patricia Kaersenhout.

Voor de bespreking van deze voor-
beelden zien wij een best traditionele 
opstelling en werkvorm als geschikt; 
klassikaal zenden. We willen de 
bespreking van verschillende 
kunstwerken/kunstenaars laten 
afwisselen door persoonlijke verwerking 
van de studenten over wat ze zien en 
horen. Deze verwerkingen zullen 
gekoppeld zijn aan de thematiek/
het vraagstuk van het desbetreffende 
kunstwerk/kunstenaar/collectief.

Hierop volgend willen we graag de 
studenten de tijd en ruimte geven om 
zelf kunstwerken en kunstenaars te 
zoeken om met elkaar te bespreken. 
Deze komen ook weer in de 
materialenbibliotheek terecht. Dit 
bespreken zal plaatsvinden volgens 
de Open Space methode. 

Verder willen we op deze dag Pieter 
van Evert uitnodigen om een lezing/
workshop te geven over het spel/
spanningsveld tussen ethiek en 
esthetiek binnen de kunst. Zo kunnen 
de studenten hier kennis mee maken 
en hun eigen positionering ontdekken. 
Het lijkt ons interessant om op deze 
dag Janna uit te nodigen om te vertel-
len over haar spel ‘So You Think You 
Can Immigrate’. Dit willen we samen 
spelen
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Wat voor input 
leveren de 
coaches in het 
project?
Wij willen dat de coaches input 
leveren in de vorm van kennis, inzichten 
en een oriïntatie op racisme en kunst via 
kunstwerken, kunstenaars en 
kunstplekken.

Verder willen we in de 
ontwikkeling van dit projectplan tools 
aanleveren die nodig zijn voor een veilig 
en open leerklimaat, zoals workshops in 
gespreksvoering. Dit zien we als 
belangrijke tools, om jezelf en de ander 
te begrijpen. 

Andere workshops zoals een 
verkenning van ethische en esthetische 
expressie zien we ook als waardevolle 
input.

We zien de input van coaches tijdens 
het project als begeleidend, 
stimulerend, kritisch-reflectief, schurend 
waar nodig, inspirerend en bevragend. 
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Welke 
kunstwerken of 
kunstenaars 
willen wij specifiek 
bespreken?
We hebben een voorlopige selectie aan 
kunstwerken en kunstenaars 
samengesteld. Veel van deze werken 
hebben we in het echt ervaren. Er zitten 
ook een paar kunstenaars bij van wie wij 
nog graag werk in het echt zouden 
willen ervaren.

We verwijzen naar de bijlage E: kunst, voor 
kunstwerken en kunstenaars met onze 
bijbehorende verslaglegging van bezochte 
tentoonstellingen (die we tevens willen 
gebruiken als materialenbibliotheek tijdens 
het project).

Afropean Travels in Black Europe van 
Johny Pitts in FOAM. Deze tentoon-
stelling vinden we relevant omdat de 
kunstenaar Johny Pitts zijn positie als 
Zwarte Europeaan wilde onderzoeken. 
Zijn werk verkent de positie en situatie 
van talloze andere Zwarte personen 
in Europa. Tijdens zein reis heeft hij 
Londen, Parijs, Brussel, Amsterdam 

Berlijn, Stockholm, Moskou, Rome, 
Marseille en Lissabon bezocht. Dit geeft 
ook een ingang om het te hebben over 
plaatsgebondenheid, verschillende 
culturen en etniciteiten. 
Tijdens het project en de lessen 
behandelen we identiteit, 
identiteitsgroepen en etniciteit. De 
verkenning van het begrip ‘Afropean’ 
als identiteit is ontzettend relevant. Wat 
houdt dit woord in? Dit biedt tevens een 
ingang om het over taal en taalgebruik 
te hebben. 

“When I first heard it, it encouraged me to 
think of myself as a whole and 
unhyphenated : Afropean. Here was a space 
where blackness was taking part in sharing 
European identity at large. It 
suggested the possibility of living in and 
with more than one idea: Africa and Europe, 
or, by extension, the Global South and the 
West, without being mixed-this, half that 
or black-other. That being black in Europe 
didn’t necessarily mean being an 
immigrant.” - Afropean. Notes from Black 
Europe, Johny Pitts (2020) 11

My Anger & Peace van Alma Kim in 
FOAM. Deze installatie vinden we 
relevant omdat het een artistieke 
verwerking is van persoonlijke inzichten 
en ervaringen van racisme van de 
kunstenaar. Tijdens het project en de 
lessen behandelen we persoonlijke 
geschiedenis en verhalen en de 
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verwerking daarvan. Alma Kim vindt troost en verwerkt haar 
emoties door het recreeïren van traditionele sjamanistische 
rituelen en haar relatie met haar kamerplanten.  12

Imperial Courts van Dana Lixenberg in Stedelijk Museum 
Amsterdam. Dit videodrieluik en project vinden we relevant 
omdat het vooroordelen, identiteit en beeldvorming 
behandelt. Dana Lixenberg heeft tussen 1993 en 2015 de 
wijk Imperial Courts in LosAngeles vaak bezocht. Over deze 
wijk zijn heel wat vooroordelen, zoals bendegerelateerd 
geweld.De film laat levendige en verstilde scènes elkaar 
afwisselen. De bezoeker komt in aanraking met de 
bewoners van Imperial Courts en hun dagelijks leven. De 
bewoners vormen een hechte en veerkrachtige gemeen-
schap. Tijdens het project en de lessen wordt racisme 
behandeld aan de hand van de pijlers: identiteit, 
vooroordelen, beeldvorming en kunst. Het werk van Dana 
Lixenberg biedt een ingang om het te hebben over 
vooroordelen en beeldvorming. 

“Zo nuanceert ze op haar kenmerkende, ingetogen 
manier de vooroordelen over de buurt. De
problemen van Imperial Courts worden niet 
weggepoetst: ze komen subtiel aan de orde, 
bijvoorbeelddoor het overstemmende geraas van laag 
overvliegende politiehelikopters of door beelden van
bescheiden herdenkingsmonumenten voor 
doodgeschoten buurtbewoners.” 13

Tell Me Your Story in Kunsthal kAde. Deze 
tentoonstelling vinden we relevant omdat het de 
thematieken van identiteit, geschiedenis, verhalen, 
kolonisatie, slavernij, racisme en discriminatie 
behandelt. De tentoonstelling laat verschillende 
Afrikaans-Amerikaanse kunstenaars zien uit 
meerdere tijdsperiodes: Harlem Renaissance,
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Post Harlem Renaissance, Civil Rights, Black Renaissance en 
Bloom Generation. Zij communiceren hun verhaal. In het project 
en de lessen staan deze thematieken centraal. Het thema, de 
insteek en de boodschap van deze tentoonstelling, met alle 
inspirerende kunstwerken die daarin opgenomen zijn, vormen een 
grote inspiratiebron.

“Zwarte Amerikaanse kunstenaars hebben veel belangrijks en veel moois 
te vertellen. Ze willen graag gehoord worden. In Nederland werden ze tot 
nu toe nauwelijks gehoord. Deze tentoonstelling biedt een unieke mo-
gelijkheid om die schade in te halen.” - Rob Perrée 14

Apex van Arthur Jafa in Stedelijk Museum Amsterdam. Dit 
videokunstwerk vinden we relevant omdat het ingaat op beeld-
vorming, cultuur, media, identiteit, in het bijzonder over Zwarte 
mensen en de Zwarte cultuur. In het project komt beeldvorming 
terug als een van de pijlers en identiteit als beginpunt in de 
lessen. Culturele toe-eigening is ook een interessant thema dat 
wordt aangesneden door Apex. Dat is een aspect vanracisme en 
discriminatie dat kan dienen als inspiratie en stof tot nadenken 
voor de studenten.
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“Hij staat bekend om zijn videowerken die reflecteren op de Zwarte cultuur, haar 
complexiteit, schoonheid en representatie in massamedia. Zwarte cultuur beslaat 
literatuur, taal, muziek, beeldende kunst, popcultuur en zelfs kookkunst. Het begrip 
verwijst naar de wereldwijde bijdrage van Zwarte mensen aan cultuur, als deel van of als 
aanvulling op de mainstream. Met de video Apex vestigt Arthur Jafa onze aandacht op 
het feit dat de mainstream aan de levens van zwarte mensen niet evenveel waarde
 toekent als aan zwarte cultuur, maar deze cultuur vaak wel tot zich neemt en 
toe-eigent.” 15

Lalalala van Susanne Khalil Yusef in FOAM. Deze tentoonstelling vinden we 
relevant omdat identiteit en etniciteit hier verwerkt wordt, maar ook de implicaties/
gevolgen ervan. Daarnaast communiceert het kritiek op de maatschappij en de 
manier waarop er met Palestijnen wordt omgegaan. Tijdens het project en de 
lessen komen deze aspecten van racisme ook aan bod. We laten kunst en 
kunstenaars zien die kritiek uiten op verschillende manieren, gericht op instanties, 
samenlevingen, systemen, racisme en discriminatie.

“Het Palestijnse erfgoed van Khalil Yusef staat centraal in haar 
zeer persoonlijke kunstwerken waarmee ze urgente onder-
werpen behandelt, zoals ontheemding, mensenrechten en 
identiteit. Ze maakt kleine en uitgebreide multimedia-
installaties geïnspireerd op verhalen uit verschillende
archieven, gevonden voorwerpen en persoonlijke 
ontmoetingen. Elk object, karakter, kleur en vorm heeft een 
betekenis en speelt een eigen rol in het verhaal dat ze wil 
overbrengen.” 16
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De Surinaamse School in Stedelijk 
Museum Amsterdam. Deze tentoon-
stelling vinden we relevant omdat het de 
thematieken van kolonialisme,
geschiedenis, maatschappelijke 
veranderingen en kunstonderwijs 
behandelt. Met deze tentoonstelling 
wordt de Surinaamse onafhankelijkheid 
gevierd en de gedeelde geschiedenis 
met Nederland herdacht. Zo wordt het 
gesprek over kolonisatie ook geopend 
en levend gehouden. Dit geeft een 
ingang om studenten kennis over de 
band van Nederland en haar vroegere 
kolonie Suriname - en de gevolgen die 
heden ten dage nog zichtbaar zijn - te 
laten opdoen. Het geeft een ingang tot 
het gesprek.

“Surinaamse School is een viering van 
Surinaamse schilderkunst in al haar 
verscheidenheid en diepgang. (...) van de 
verbeelding van de eigen geschiedenis, 
spiritualiteit en het alledaagse leven 
tot abstracte experimenten en 
maatschappelijke veranderingen. (...) 
Naast de artistieke vorming in eigen land, 
die zich ontwikkelde tegen de achtergrond 
van groeiend nationalisme, processen van
dekolonisatie en natievorming, is onder 
meer de artistieke beweging tussen 
Suriname en Nederland van invloed 
geweest op het werk en leven van 
verschillende kunstenaars in de 
tentoonstelling.”

While We Were Kings and Queens 
(2020) van Patricia Kaersenhout.
Deze installatie vinden wij relevant 
omdat het de kunstenaar hier kennis en 
feiten uit de geschiedenis verwerkt in 
het kunstwerk. Het is een artistieke 
verwerking die de bezoeker/deelnemer
vraagt om bij te dragen aan de 
letterlijke verwerking van de koloniale 
geschiedenis en de emotionele
gevolgen daarvan. Patricia Kaersenhout 
zet historisch materiaal in om expliciete 
verbanden te leggen tussen verhalen 
over kolonialisme en hedendaagse 
vormen van onderwijs, verzet en 35
solidariteit. Tijdens de lessen en het 
project komt kolonialisme aan bod 
tijdens gesprekken over racisme. De 
kunst biedt een platform en gebied om 
het daarover te hebben en daarin te 
verwerken. De rituele verwerking komt 
terug als inspiratie en verwerkings-
opdracht.

“Kaersenhout’s installation ‘While we were 
Kings and Queen’ brings together
twentieth-century German sources on 
Enlightenment; the text of a 1712 speech 
by slaveholder Willy Lynch; and tools
recalling the traditional use of nkisi ob-
jects as a pledge or vow to banish evil. (...) 
Instruction: Please read the text carefully 
and whilst reading sense your body. When-
ever your body gives a negative physical 
reaction to a word you are reading, it’s a 
signal to hammer a nail into that word. 17
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Try not to think. Try not to judge. Try to only feel the sensation 
of your body. By hammering a nail into the text you are making a 
communal vow to abolish evil and you are liberating the text from 
its initial destructive and negative message. You are releasing its 
negative energy and are creating space for positive energy. 
Together we are hammering for justice and equality for all people 
and by doing so we are connected. We become a communal body.” 
18

Beginnings without endings (2020) van Golshan Azadokht
ïWe vinden dit afstudeerproject relevant omdat het gaat over 
het persoonlijke en het politieke. Het behandelt ook de 
persoonlijke verhalen van de kunstenaar en de artistieke 
verwerking daarvan. Dit komt ook terug in de lessen en in het 
project. Dit werk dient ter inspiratie voor de studenten.

“Haar praktijk bevindt zich op het snijvlak van archiveren, vertellen 
en maken. Op deze manier probeert ze prioriteit te geven aan de 
belangrijke problemen en verkeerde representaties die ze ziet
in de maatschappij en de verhalen die verteld moeten worden.” 19

“De spandoeken zijn een teken van verdriet om de droefheid van 
deze gebeurtenissen uit te drukken, een teken van de voort-
durende woede jegens de Iraanse regering en tegelijkertijd een 
moeder en dochter verbonden door samen te werken aan het 
naaien van de vlaggen.” 20
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Voorstellingen:

De knettergekke wereld achter het raam van De Toneelmakerij. Deze voor-
stelling vinden we relevant omdat het op speelse wijze discriminatie en 
racisme communiceert in een voorstelling voor kinderen. Dit is aan de hand 
van primaire kleuren. Anisa heeft meegewerkt in de ontwikkeling van het 
educatieve programma rondom deze voorstelling. Dit is een goed voorbeeld 
van hoe kunsteducatie ingezet kan worden om met kinderen thematieken 
van discriminatie en racisme bespreekbaar en voelbaar te maken. Tijdens 
de lessen en het project worden de studenten ook geïnspireerd door 
bronnen uit de kunsteducatie, omdat zij ook educatoren zijn.

“(...) een kleurrijke voorstelling over kleine verschillen met grote gevolgen. Met 
twee aandoenlijke nieuwelingen die vol humor en naïviteit proberen uit te vinden 
waarom de een bang, boos en de ander juist blij wordt van de verschillen.” 21

Funny Soft Happy & the Opposite van Connor Schumacher. Deze voor-
stelling vinden we relevant omdat het een artistieke verwerking is van de 
gevoelens die we als mens ervaren in een maatschappij die vaak hard is of 
zo aanvoelt. Tijdens het project en de lessen maken de studenten artistieke 
verwerkingsopdrachten waarin aan ze gevraagd wordt hoe zij omgaan met 
bepaalde gebeurtenissen die hen gevormd hebben en met ‘nu in de wereld 
zijn’.

“Terwijl het leven aan ons voorbij flitst, biedt Funny Soft Happy & The 
Opposite een uitweg. Zes dansers demonstreren een high-intensity 
training voor lichaam en geest, waarmee je uithoudingsvermogen voor 
het leven opbouwt. Want dat hebben we hard nodig in deze wereld die 
steeds sneller draait en waarin waarden als zorg, compassie en 
luisteren naar elkaar onder druk staan. Hoe verhouden wij individuen 
ons tot elkaar in zo’n wereld? Of tot de groep? Funny Soft Happy & The 
Opposite bouwt samen met jou een nieuwe ruimte waarin deze vragen 
gesteld kunnen worden, vol met regenbogen, rookgordijnen en 
oogverblindende lichamen.” 22
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Films/documentaires:

Wit is ook een kleur van Sunny Bergman
ïDeze documentaire vinden we relevant omdat het voor ons 
het startpunt is geweest voor hetonderzoek tijdens de minor. 
Dit heeft ons inzichten gegeven in de manieren en lagen 
waarin racisme en discriminatie voorkomen in Nederland. 
Ook maakt het bewust van ‘wit’ als kleur en identiteit. Dit
vormt het bewustzijn en kleurt het leven in op verschillende 
manieren, wat de documentaire verkent. Dit is een bewust-
wording die we willen delen met de studenten.

“Het valt Bergman op dat een groot deel van de witte hoger opgeleiden ervan 
uitgaat dat de westerse cultuur en beschavingsnormen een voorbeeld zijn 
voor de rest van de wereld die zich daar naar zou moeten voegen. ‘Door ervan 
uit te gaan dat jouw waarden algemeen geldende neutrale waarden zijn, verhef 
je jezelf moreel en cultureel boven anderen’, stelt Bergman. Zij ziet bewust-
wording van deze superioriteit als een eerste stap naar een veranderende, 
brede blik op een kleurrijke samenleving.” 
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Wat voor workshops krijgen de 
studenten tussendoor?

-Workshop over esthetische en ethische expressie binnen de kunst
-Workshop over gespreksvoering
-Workshop over uit je bubbel treden (dit is nog een idee dat we zouden 
moeten uitwerken, maar misschien is het goed om even de studenten te 
‘prikken’ zeg maar... door bijvoorbeeld ook uit de
bubbel van de eigen discipline te treden met behulp van een 
performanceworkshop)
-We staan nog open voor andere workshops. Dit is in ieder geval wat we 
tot nu toe bedacht hebben.
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Zijn er bepaalde 
gastdocenten of 
-sprekers die wij 
willen uitnodigen?
Pieter van Evert: docent op ArtEZ. 
Lezing en workshop over ethische 
en esthetische expressie van een 
kunstwerk/kunstenaar en ethische en 
esthetische emotie van een 
toeschouwer.

Janna Ullrich: docent op ArtEZ. Spel/
lezing over haar spel ‘So You Think You 
Can Immigrate?’.

Richard Kofi: kunstenaar, cultureel 
activist. Lezing over zijn kunstwerken en 
Project Wiaspora.

“Richard Kofi schildert als kunstenaar 
West-Afrikaanse Goden, geesten of 
historische figuren, maar is daarnaast ook 
curator. Jarenlang werkte hij voor het 
Afrika- en Tropenmuseum en het museum
                  Volkenkunde in Leiden, waar hij           
  zich inzette om deze 
  instellingen inclusiever te 
  maken en te dekoloniseren.   
 Sinds kort werkt hij ook als 
 programmeur bij het Bijlmerpark   
 theater.” 23

Patricia Kaersenhout: kunstenaar en 
cultureel activist. Lezing over haar 
thematieken. 

“Haar werk richt zich vaak op het 
kolonialisme in relatie tot haar eigen 
ervaringen binnen een West-Europese 
cultuur. De rode draad in haar werk is een 
onderzoek naar de Afrikaanse Diaspora, die 
ze in verband brengt met de geschiedenis 
van de slavernij, racisme, feminisme en 
seksualiteit.” 24

Golshan Akadokht: grafisch vormgever. 
Lezing over haar thematieken. 

‘‘Nederlands-Iraanse grafisch vormgever die 
een evenwicht tussen het persoon-
lijke en politieke omarmt. De werken gaan 
vaak over de weergave van traumatische 
gebeurtenissen, die enkele problematische 
momenten in haar leven representeren, en 
die momenten leiden naar iets creatiefs. 
Haar praktijk bevindt zich op het snijvlak 
van archiveren, vertellen en maken. Op deze 
manier probeert ze prioriteit te geven aan 
de belangrijke problemen en verkeerde 
representaties die ze ziet in de 
maatschappij en de verhalen die verteld
moeten worden.” 25

Karim Amghar: docent, onderwijs-
ontwikkelaar, activist, maakt 
radicalisering bespreekbaar, schrijver
van het boek Van radicaal naar amicaal. 
Workshop voor de studenten, immers 
toekomstige docenten. 

“Kansen(on)gelijkheid, Onderwijs, Burger-
schap, Radicalisering, Polarisatie, Diversiteit 
en Inclusie. Stuk voor stuk thema’s die 
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 mij aan het hart gaan. Deze thema's zijn voor   
 veel onderwijzers,jongerenwerkers, politie en   
 andere betrokkenen moeilijke thema's om mee   
 om te gaan.” 26

Nancy Jouwe: cultuurhistoricus en 20+ jaar 
werkzaam in de NGO sector als projectmanager,
directeur en curator op het snijvlak van 
vrouwenrechten, transnationale bewegingen en 
kunst,cultuur & erfgoed. 

“Ze werkt als onderzoeker, curator & projectleider op 
het gebied van culturele en sociale bewegingen in post-
koloniaal Nederland en doceert bij de Willem de Kooning 
Academie, Amsterdam University College en CIEE.” 27

Jeyanthy Siva: trainer in Nonviolent Communication. 
Workshop over veilige en open gespreksvoering, 
elkaar leren begrijpen.

“Siva is an international trainer/facilitator, mediator and 
coach. Her work is rooted in the principles and practices 
of Nonviolent Communication as developed by Marshall 
Rosenberg, deepened through a de-colonial lens and an 
understanding of systemic domination. Her current 
focus (since 2014) is facilitating & training groups and 
organizations to address issues of power, inclusion, 
equity, diversity as well as anti-racism training and 
addressing (through mediation and/or coaching) 
dynamics of discrimination and conflict in teams working 
together. 28

We kunnen studenten binnen het project ook de kans/opdracht geven 
om zelf contact op te zoeken met een expert/kunstenaar/externe die 
goed past bij het onderzoek waar ze mee bezig zijn.
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Zijn er bepaalde 
plekken die wij 
willen bezoeken?
Plekken die wij interessant vinden zijn 
The Black Archives, FOAM, Museum 
Arnhem, Van Abbe museum, de 
Kunsthal in Rotterdam en Kunsthal 
kAde. Deze zijn vaak internationaal en
maatschappelijk betrokken. Het is aan 
de begeleiding van het project om een 
keuze te maken over de relevantie van 
een van deze (of andere) plekken, op 
het moment dat het project in uitvoering 
is.

Voor nu hebben wij bedacht dat het een 
klassikale excursie is om naar 
Museum Arnhem te gaan.

De studenten kiezen in het project zelf 
ook nog een museum/plek waar kunst 
en maatschappij samenkomen die voor 
hun onderzoek relevant is.
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Wat zal ongeveer 
de planning zijn?
Het project duurt vier weken. We
rekenen voor dit project normale 
schooldagen van 9:15 tot 16:30, met 
pauze van 12:30 tot 13:15. Op de werk-
dagen kiezen studenten zelf wanneer 
ze pauze houden of tot hoe lang ze 
doorgaan. De coaches sluiten kort met 
de studenten waar ze werken en 
wanneer coaches kunnen langskomen 
voor een werkbespreking.

Week 1: Introductie, kennismaking, 
brainstorm, fascinatie
Dag 1: Introductie met het project. Een 
greep uit de historie van Nederland.

Dag 2: Een greep uit kunstwerken en 
kunstenaars die racisme bevragen, 
bekritiseren, verwerken, 
bespreken. Onderzoek naar 
kunstenaars en kunstwerken. 
Ontdekken van hetspel/spanningsveld 
tussen ethiek en esthetiek binnen de 
kunst (Pieter van Evert hier uitnodigen). 
Spel van Janna spelen: ‘So You Think 
You Can Immigrate?’ Hierna volgt 
reflectie.

Dag 3: Op de derde input dag willen we 
focussen op gespreksvoering. Uitleg/
lezing overgespreksvoering en 

vervolgens dit laten uitoefenen door de 
studenten in een veilige en open 
setting/leerklimaat (Jeyanthy Siva en/of 
Karim Amghar hier uitnodigen).

Dag 4: Ontdekdag. Eerst gaan de 
studenten hun eigen fascinaties in 
kaart brengen envervolgens bespreken 
in Open Space. Dan volgt een 
begeleide groepsvorming, waarna 
de studenten alvast kunnen gaan 
brainstormen. Na de pauze gaan ze 
gezamenlijk naar Museum Arnhem, 
een museum dat vaak werkt met
interculturele thematieken, 
kunstwerken en kunstenaars. 

Hopelijk kan iemand van de educatie
afdeling van het museum een mini 
lezing voor de studenten geven. 
Dan kunnen zij ook inzicht krijgen in 
de aanpak van Museum Arnhem in 
de binding tussen kunst en 
maatschappij.

Dag 5: Werkdag
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Week 2: Werken, input, presentatie/Open Space, bezoek
Dag 1: Bezoek gastdocent (misschien een van de 
kunstenaars), Open Space, discussiedag over esthetiek 
en ethiek binnen de gekozen groep en kunst over/vanuit 
deze groep .

Dag 2: Werkdag

Dag 3: Bezoek museum/plek waar kunst & maatschappij 
elkaar ontmoeten. Dit plannen de
studenten zelf voor hun eigen groep. Iets dat aansluit 
bij hun onderwerp/onderzoek. Ze moeten in ieder geval
een keer een plek buiten de academie hebben bezocht.

Dag 4: Werkdag

Dag 5: Werkdag, Open Space

Week 3: Werken, input, presentatie/Open Space, 
bezoek
Dag 1: Werkdag
Dag 2: Werkdag, bezoek gastdocent
Dag 3: Werkdag
Dag 4: Werkdag, Open Space
Dag 5: Werkdag

Week 4: Werken, input, presentatie/Open Space
Dag 1: Werkdag, bezoek gastdocent praktisch
Dag 2: Werkdag
Dag 3: Werk(plaats)dag
Dag 4: Werk(plaats)dag
Dag 5: Eindpresentatie (opbouwen), reflectiedag 
over (de duurzaamheid van) de verworven inzichten, 
eindstadium/eindproduct, kennis, tools.
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Wat verwachten wij van het 
eindresultaat qua vorm?
Het eindresultaat qua vorm ligt voor ons nog vrij open. We zijn 
vooral heel benieuwd naar wat er zou kunnen ontstaan 
vanuit de studenten, maar we zijn ons wel bewust van onze 
eigen ervaringen met projecten die wij zelf als ‘geslaagd’ zien. 
Deze projecten hebben duidelijke criteria verschaft wat betreft 
de vorm. 

Bij het Winterproject was het bijvoorbeeld duidelijk dat we 
een zine en een poster moesten maken. Dit gaf ons een con-
creet doel en houvast. Binnen de zine kon er nog van alles 
gebeuren. Wel hebben we door het maken van een zine ons 
moeten onderwerpen aan een grafische en digitale manier van 
werken en ontwerp, omdat dat van ons verwacht leek. We 
kunnen ook goed begrijpen dat het fijn zou zijn om met dit 
onderzoek meer vrijheid te bieden, qua kunstdisciplines en 
manieren van werken. We zien het best voor ons dat studenten 
een performance maken, geïntegreerd met beeldende kunst 
bijvoorbeeld. Of misschien willen zij een collectief vormen, 
een instagrampagina, een tijdschrift, een artistiek projectplan, 
kunstwerken (in de (publieke) ruimte). Dit ligt voor ons dus 
allemaal nog vrij open. We zouden hier graag in toekomstige 
besprekingen aandacht aan willen besteden en advies vragen 
aan gewinterde projectontwikkelaars die van gelijke aard zijn, 
zoals Joske en Luna met het Winterproject en Corine Snijders 
met Hidden Histories. 

We willen vasthouden aan de competenties die we hebben 
verwerkt in de bijlage C: competenties als criteria. Deze 
zullen volgens de norm van de opleiding beoordeeld worden 
met ‘voldaan’ of ‘niet met toelichting.
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Wat verwachten wij van het 
eindresultaat qua inhoud?
In het onderzoek moeten de vier pijlers terugkomen: identiteit, 
vooroordelen, beeldvorming en kunst.

We willen vasthouden aan de competenties die we hebben 
verwerkt in de bijlage C: competenties als criteria. Deze 
zullen volgens de norm van de opleiding worden beoordeeld met 
‘voldoen’ of ‘niet’ met toelichting.

Lessen bij VELD
In de praktische vertaalslag van ons theoretisch eindonderzoek 
hebben we lessenontwikkeld voor en gegeven aan de derdejaars 
DBKV’ers bij het vak VELD. Deze lessen zijn het veldonderzoek 
en kunnen worden ingezet als introductie van het project dat in 
grote lijnen is opgezet.

Hieronder volgen de uitwerkingen van de verschillende lessen. 
Deze zijn stap voor stap uitgewerkt, met het oog op de verdere 
ontwikkeling van het project en toekomstige, andere
coaches die dit ook kunnen toepassen in kunstonderwijs.

Raadpleeg de bijbehorende bijlage bij elke uitgewerkte les.

Bijlage F: PowerPoint presentatie les 1
Bijlage G: PowerPoint presentatie les 2
Bijlage H: PowerPoint presentatie verdieping les 3
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Les 1:
bijlage F

Doel: Bewustwording creëren over eigen identiteit en 
die van anderen.

Les 1 begint met bewustwording creëren over de 
eigen identiteit van de studenten en die van anderen 
om een start te bewerkstelligen. De eerste stap naar 
verandering en/of ontwikkeling omtrent racisme is 
dat de studenten zich bewust worden van hun eigen 
identiteit, waar ze wel en niet bij horen en wat dit kan
betekenen in onze maatschappij. Het is namelijk 
moeilijk om elkaar te kunnen begrijpen en te 
leren van elkaar als wij niet van elkaar weten waar 
wij vandaan komen. Wanneer wij ons bewust zijn van 
onze eigen identiteit, kunnen wij ook leren over 
elkaars identiteit, wat begrip en empathie kan 
bewerkstelligen. Wanneer de studenten zelfbewust 
worden, schept dit een stevige basis voor een open 
en veilige leer- en leefomgeving binnen de groep.

Les 1 wordt begonnen met een introductie van 
de coach in kwestie, dus introduceer jezelf aan de 
groep. Vertel wat over jezelf. Het is namelijk goed om 
te weten voor de studenten wie ze begeleidt in het 
project. Een korte, enthousiaste en veilige 
kennismaking creëert minder afstand tussen jou en 
de studenten. En dat is natuurlijk erg belangrijk. In 
onze proeflessen hebben wij dit zelf ook gedaan en 
dit heeft in onze optiek goed gewerkt, omdat de 
studenten ons als mensen ook leerden kennen wat 
een veilig gevoel schept.
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Vertel ook waarom jij als coach betrokken bent bij dit project, hoe ben je in 
aanraking gekomen met dit project? Wat drijft je om dit project te begeleiden? Dit 
hebben wij zelf ook gedaan door te vertellen dat onze fascinatie voor dit maat-
schappelijke probleem is aangewakkerd door een minor die wij hebben gevolgd 
binnen de opleiding et cetera.

Deel 1:
Na de kennismaking, begin je met een korte ijsbreker om snel en speels het 
leer-en maakproces van de studenten binnen dit onderwerp aan te wakkeren. 
De ijsbreker gaat als volgt: Laat de studenten binnen 30 seconden een boom 
tekenen zonder enige verdere introductie of uitleg.

(Zie bijlage F om te zien hoe deze opdracht met gebruik van bewegende en grappige 
plaatjes is vormgegeven binnen de les).

Velen van de studenten zullen het zichtbare oppervlak van de boom illustreren, 
zonder de wortels onder de grond ook te visualiseren. De boom is een metafoor voor
het grotere geheel, namelijk een boom is veel groter dan alleen het waarneembare 
of hetgeen wat zichtbaar is aan de oppervlakte. Natuurlijk heeft de boom takken en 
de stronk, maar er zijn ook allemaal wortels die niet zichtbaar, maar wel heel
essentieel en belangrijk zijn en de kern vormen. Hierom moeten 
wij goed met elkaar blijven communiceren om tot die diepere 
laag van onszelf en anderen te kunnen komen.
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Dit is een metafoor voor onze identiteit. Wij hebben allemaal onzichtbare 
wortels die minstens net zo belangrijk zijn voor hoe wij als persoon gevormd 
zijn en wat onze identiteit blijft vormen.

Het doel van deze ijsbreker is dan ook om op een korte, speelse en 
activerende manier een belangrijke boodschap te delen met de groep.

Tip: doe zelf ook mee met de opdrachten binnen de lessen! Hierdoor kom jij 
meer betrokken en actief over als coach zijnde en vormt dit meer eenheid 
binnen de groep. Het verlaagt ook de afstand tussen coach en student. En 
wij, de coaches blijven ook allemaal lerende binnen deze thematiek en het 
maatschappelijke probleem, dus het is voor ons ook goed om die open 
houding te blijven aanhouden en bewust te blijven leren over jezelf, de 
anderen en de stof.

Hier zijn wat van de resultaten van onze studenten Kees, Merle en Renee:

Zoals je ziet, tekenen velen het oppervlak, dus deze ijsbreker is zeker 
relevant om te doen met je groep! De studenten gaven ons terug dat het 
meteen hun maak-en denkproces aanwakkerde en dat het een leuke manier 
was om de les mee te beginnen!
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Deel 2:

Nadat de ijsbreker met de groep is gedaan, introduceer 
je de opdracht ‘Identiteitsmap’. Voordat je dit doet, 
bespreek je eerst kort met de groep wat identiteit 
betekent.

(Zie bijlage F om te zien hoe opdracht 2 is uitgewerkt in de 
presentatie).

Na het bespreken van het begrip ‘identiteit’, geef je de 
studenten 10 minuten om een identiteitsmap te maken 
over zichzelf. Deze map wordt op eigen manier
ingevuld en gemaakt. Geef de studenten mee dat de 
kaart zo persoonlijk mogelijk gemaakt moet worden om 
eengoed beeld van henzelf te creë ïren. De stijl, 
werkwijze en uitvoering zijn namelijk ook een deel van 
hun identiteit.

Het doel van deze opdracht is om te gaan visualiseren 
wat hun identiteit vormt.

Om de opdracht minder abstract te maken voor de 
groep, hebben wij zelf binnen onze proeflessen een 
voorbeeldfoto ingevoegd met verschillende woorden 
die te maken hebben met identiteitsvorming. Dit is een 
foto van een pagina uit het boek ‘This book is anti-
racist’ van Tiffany Jewell, waarin zij in haar boek een 
soortgelijke opdracht uitvoert met de lezer. 29

(Zie bijlage F om de foto te zien).

Tip: bespreek verschillende voorbeelden en bronnen 
binnen de lessen. Zo bouwen de studenten een han-
dige en relevante materialen- bibliotheek op omtrent 
deze thematiek. 
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Voel je vrij om onze gebruikte bronnen en kunstenaars aan te vullen met eigen 
relevante bronnen! Wij hebben binnen onze proeflessen dit boek verder 
geïntroduceerd binnen de groep, waarnaar een paar studenten het boek wilde 
bestellen! Dit soort dingen zijn heel belangrijk en mooi om te zien gebeuren binnen 
de groep.

Bespreek nadat de 10 minuten voorbij zijn, de uitkomsten met de studenten. Geef
verschillende studenten de beurt om kort te vertellen hoe ze deze opdracht hebben
ervaren, hoe ze aan de slag zijn gegaan, gedachtegangen binnen het proces en de
uiteindelijke uitwerking. Wij hebben zelf ook weer meegedaan, kort wat gedeeld, 
wat de studenten ook leuk vonden om te zien gebeuren.
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Hiernaast wat uitkomsten van onze studenten Demi, Kees, 
Renee, Dymph en Fren:

Zoals je ziet zullen de studenten de kaart op hun eigen 
manier benaderen, van woorden, tot objecten, foto’s en 
tekeningen, et cetera. Ook verschillende associaties en 
onderwerpen binnen ‘identiteit’ zoals uiterlijke ken-
merken en seksuele oriëntatie zoals Demi schrijft, tot 
gevoelsmatig visualiseren hoe het voelt om te bestaan in 
onze maatschappij zoals Kees dit heeft gemaakt, tot de 
verschillende instrumenten die Renee bespeelt, objecten 
in huis zoals Dymph ze bij elkaar heeft neergelegd of in 
verschillende foto’s en uitsneden jezelf en de wereld 
visualiseren zoals Fren heeft gedaan. Het kan allemaal en 
is allemaal onderdeel van de identiteit.

Door middel van deze opdracht zullen de studenten al 
meer nadenken over wat hun identiteit vormt en zijn ze 
bezig met hoe ze dit ook kunnen visualiseren.

Deel 3:

Na de identiteitsmap opdracht, bespreek je sleutel-
begrippen rondom identiteit. Zoals je merkt begint de les 
zich steeds meer uit te zoomen naar het grotere geheel. 
Het begint klein, bij jezelf, en wordt groter naarmate de les 
zich vordert.

Het is voor de veilige sfeer binnen de groep namelijk 
belangrijk dat iedereen op 1 lijn zit met wat
verschillende begrippen betekenen, zodat gesprekken en 
artistieke verwerkingen goed en zonder 
miscommunicaties verlopen. Elke student en ook jij, de 
coach, heeft een ander beginpunt binnen de thematiek 
van racisme, dus het is goed om vroegtijdig duidelijkheid
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te scheppen over wat verschillende sleutelbegrippen 
betekenen.

Elk kritisch gesprek binnen het project heeft namelijk 
een eigen context en inhoud, maar ze hebben bijna alle-
maal te maken met identiteit en onrecht. Door de sleutel-
begrippen vast te leggen kan de groep en jij, de coach,
duidelijker nadenken en praten over cruciale onderwerpen 
zoals deze.

Lees hiervoor goed bijlage D: Let’s Talk, Teaching Tolerance. 
over deze termen, zodat je zelf ook goed weet wat alles in-
houdt. Zie tevens de bijlage F om de foto te zien wat er wordt
besproken en hoe dit is gevisualiseerd.

Zo leg jij bijvoorbeeld uit wat een identiteitsgroep inhoudt, 
namelijk een groep mensen die één of meer
identiteitskenmerken delen. Bijvoorbeeld, vrouw, tieners of 
kunststudenten. Ook vertel je hierbij dat de leden van een 
identiteitsgroep een breed scala aan ervaringen delen, 
zowel positief als negatief.

Je sluit dit gedeelte af met een introductie van 
verschillende identiteitsgroepen zoals bekwaambaarheid, 
leeftijd, lichaamstype/-bouw, etniciteit, geslacht, gender, 
moedertaal, huidskleur, religie, seksuele orië ïntatie en
economische status/klasse. Dit staat ook allemaal
beschreven in de presentatie.

(Zie bijlage F om de lijst daar te zien).

Deel 4:

Nadat de sleutelbegrippen zijn besproken en toegelicht en de studenten nu weten 
wat alles inhoudt, vervolgt de les zich met de volgende opdracht: ‘Bij welke groepen 
hoor jij?’ Hier wordt uitgezoomd naar verschillende identiteitsgroepen binnen
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deze groep. Het doel van deze opdracht is om de studenten inzicht te geven en 
bewustwording creïëren over identiteitsgroepen, zowel in de klas als individueel.

(Zie bijlage F om te zien hoe deze opdracht is uitgewerkt in de presentatie).

Om hier goed zicht op te krijgen gebruik je een Mentimeter. Als je deze tool nog 
niet kent kun je je op de website van Mentimeter makkelijk verdiepen in hoe dit 
moet! Dit is een handige tool om verschillende visies, perspectieven en 
antwoorden van studenten live zichtbaar te maken en te inventariseren. 
De Mentimeter vergroot de woorden die het meest vaak worden ingevoerd door de 
studenten, waardoor je kunt zien welke identiteitsgroepen binnen deze groep het 
meest voorkomen.

Dit zijn de uitkomsten van onze eigen groep vanuit de proeflessen:
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Bespreek de uitkomsten van de Mentimeter met de groep. Geef verschillende 
studenten het woord om te reflecteren op de uitkomsten. Wat valt ze op? Wat 
hadden ze wel verwacht en wat niet? En wat betekent dit binnen deze groep en 
voor deze groep?

Nadat dit is besproken ga je dieper in op de stof. Je vertelt namelijk over dominante 
identiteitsgroepen en wat dit voor invloed heeft op de maatschappij.

(Zie bijlage F om de betekenis en invloed van het begrip ‘dominante identiteitsgroep’ te 
lezen, lees je goed in).

Wat je vertelt is dat dat de meeste mensen behoren tot minstens één identiteits-
groep, wat ook blijkt uit de Mentimeter. Je kunt hiernaar verwijzen met wat van de 
uitkomsten. Je vertelt de groep dat wanneer hun eigen identiteit dominant is, het 
gemakkelijk is om die ervaring als universeel te beschouwen en ervaringen van 
anderen over het hoofd te zien of te bagatelliseren. Dit soort vooroordelen ontstaan 
vaak onbewust.

En daarom is het goed om dit aan de studenten mee te geven en jezelf, om goed 
na te denken over jouw eigen identiteit en de manieren waarop deze jouw ervaring 
heeft gevormd en jouw aannames beïïnvloedt – inclusief aannames over jouw 
studenten binnen de groep, dit kan helpen om onbewuste vooroordelen te 
herkennen voordat jij je bezighoudt met zulke kritische onderwerpen zoals 
racisme binnen de groep.

Begin met het overwegen van jouw relatie met gemeenschappelijke identiteits-
groepen. Nadat je jouw ‘lidmaatschap’ van een identiteitsgroep hebt opgesomd kun 
je reflecteren hoe deze groep jou en jouw ervaring beinvloedt.

Geef de studenten ook deze drie reflectievragen mee en daarmee sluit je dit 
onderdeel af:
-Praten over .... (racisme) is een uitdaging, omdat ....
-Praten over ... (racisme) is noodzakelijk, omdat ....
-Praten over ... (racisme) is gunstig, omdat ....
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Je geeft ze deze drie reflectievragen 
mee omdat je met deze drie vragen 
goed kunt reflecteren op de 
uitdaging, noodzaak en gunst van 
bepaalde onderwerpen in het specifiek 
over racisme..

(Zie bijlage F om te zien hoe deze drie 
vragen zijn uitgewerkt in de presentatie).

Vervolgens bespreek je figuur s.2 uit 
het onderzoek ‘Ervaren discriminatie in 
Nederland II,Sociaal en Cultureel Plan-
bureau’, Den Haag, maart 2020. Een 
foto van het dit figuur staat in de 
presentatie. (Zie F om de grafiek te zien 
en bestudeer het).

Neem deze door met de groep, 
bespreek de verschillende punten 
waarop discriminatie is ervaren in 
Nederland. Vraag aan de studenten 
naar bevindingen rondom de grafiek, is 
er iets wat ze opvallend vinden?

In de slide daarna staat een quote uit 
hetzelfde onderzoek: “Daarnaast is 
ervoor gekozen om een onderscheid te 
maken tussen discriminatie op grond 
van etnische achtergrond en
discriminatie op grond van huidskleur.”

Wat je hierbij vertelt is dat er in de wet-
geving geen onderscheid wordt 
gemaakt tussen deze gronden en dat 
zij beide vallen onder de juridische 

grond ‘ras’. Bespreek deze 
verschillen wel met ze. De reden dat je 
dit de groep duidelijk maakt is omdat er 
in de artistieke verwerking van deze les, 
de visualisatie van de etnische identiteit 
centraal staat.

(Zie bijlage F om te zien hoe dit in de les is 
verwerkt).

Deel 5:

Na uitgebreide uitleg van opdracht vier, 
introduceer je een maakopdracht om 
de studentenzelf weer even te 
activeren, na deel vier waar vooral jijzelf 
aan het informatie zenden was. Deze 
opdracht is in het verlengde van de 
uitleg uit het vorige deel. Geef de 
studenten 10 minuten om deze 
opdracht uit te voeren.

Wat de studenten in opdracht vijf gaan 
doen is vijf reflectie vragen 
beantwoorden door middel van ‘weinig’, 
‘normaal’ en ‘vaak’. Deze vragen zijn 
toegespitst op een één identiteitsgroep, 
namelijk huidskleur. Deze opdracht 
komt voort uit het werkboek wat wij 
hebben gemaakt binnen de minor 
Create Space (zie bijlage A). 

Het doel van deze opdracht is 
reflecteren in hoeverre een bepaalde 
identiteitsgroep, in dit geval huidskleur, 
invloed heeft op het leven van de 
studenten.
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De vragen luiden als volgt:
-Hoe vaak heb jij over je huidskleur in 
de afgelopen 24 uur nagedacht? In de 
afgelopen week?
-Hoe beïnvloedt jouw huidskleur de 
manier waarop je dagelijkse 
beslissingen neemt?
-Hoe zit het met belangrijke 
levensbeslissingen?
-Heb je ooit een situatie meegemaakt 
waarin je huidskleur leek bij te dragen 
aan een ongemakkelijke situatie?
-Hoe vaak wordt van jou verwacht dat 
je je aanpast aan anderen en hun 
cultuur/huidskleur?

(Zie bijlage F om te zien en hoe opdracht 
vijf in de presentatie is uitgewerkt).

Bespreek de uitkomsten nadat de 10 
minuten voorbij zijn met de studenten. 
Geef een paar studenten het woord om 
hun ervaringen en antwoorden te delen
.
Hiermee sluit je dit onderdeel ook af.

Deel 6:

Deze opdracht wordt ingeluid door een 
introductie met het werk 
‘Afropean Travels’ van Johny Pitts in 
FOAM. Johny Pitts laat zijn reizen door 
Europa zien, waarin hij onderzoekt wat
het betekent om ‘Afropean’ te zijn (dit 
betekent Afro-Europees). Hoe ziet het 
eruit? Hoe voelt het? Hoe is het? Hoe 
vormt het je? Lees je verder in over 
deze expositie en zie bijlage F
om de bijbehorende foto’s van de expositie 
te zien. Dit dient ter informatie en 
inspiratie voor de studenten.

Nadat je over de expositie hebt verteld 
en de bijbehorende beelden hebt laten 
zien, introduceer je de artistieke 
verwerking, de afsluitende opdracht van 
les 1, waar de studenten een half uur 
voor krijgen. De studenten gaan in deze 
artistieke verwerking hun etnische 
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identiteit (nationaliteit en achtergrond, 
cultuur en huidskleur) visualiseren.

Attendeer de studenten erop dat dit 
associatief, letterlijk, met of zonder 
woorden, digitaal of fysiek en op een 
eigen gekozen manier mag.

Het doel van deze artistieke 
verwerking is om de studenten inzicht 
te laten krijgen en zich bewust te laten 
worden over hun identiteit, in dit geval 
hun etnische identiteit. En over die
van de andere klasgenoten natuurlijk.

Tip: doe zelf ook mee. Het is erg 
bevorderlijk om zelf ook deze reflecties 
te begaan en meer bewustwording en 
inzicht te krijgen over jouw eigen 
etnische identiteit. 

Na het halve uur, bespreek je de uit-
komsten en bevindingen met de groep. 
Geef verschillende studenten 
het woord om de artistieke 
verwerking van hun etnische identiteit 
te presenteren aan elkaar. Vraag ook 
naar de ervaringen en bevindingen 
binnen hetmaakproces.

Nadat de studenten hebben 
gepresenteerd, bedank je alle 
studenten voor hun ervaringen, input, 
(kwetsbare) verhalen en waardevolle 
inzichten en sluit je de les af. Dit vinden

wij zelf altijd erg belangrijk om te doen, 
omdat wij alles wat de studenten 
inbrengen erg waarderen en de uit-
komsten koesteren.

Hiernaast zijn wat uitkomsten 
van onze studenten Demi
en Wilma:
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Doel: De studenten verdiepen zich in hun (familie)
geschiedenis, verhalen en wortels.
Doel: De studenten reflecteren op hoe hun familie- 
geschiedenis invloed heeft op het heden.

Je begint les 2 met in grote lijnen aan de groep 
vertellen wat er centraal staat in deze les, namelijk 
familiegeschiedenis- en verhalen. Deze les is ontworpen 
in het verlengde van les 1, in deze les ben je namelijk ook 
nog steeds bezig met bewustwording over je 
identiteit, in dit geval inzicht creëren over hoe jouw
familiegeschiedenis en -verhalen jouw leven en identiteit 
hebben gevormd en dagelijks vormen en bepalen. De 
geschiedenis die wij met ons meedragen zit namelijk in 
ons DNA. Wij dragen onze geschiedenis met ons mee, 
wij zijn onze geschiedenis. Het is daarom goed om ons 
daar bewust van te zijn en ons daarin te verdiepen. 
Daarom staat deze les hier centraal om!

Deel 1:

De les begint met een foto van een pagina uit het boek 
‘This book is anti-racist’ van Tiffany Jewell. De eerste 
opdracht van deze les is namelijk geïnspireerd op deze 
pagina, waarin Tiffany de lezer de opdracht geeft om 
even te pauzeren voor een moment en jezelf de tijd te
geven om je geschiedenis uit te schrijven. Ook staan er 
verschillende vragen bijgeschreven die helpen om dieper 
tot die kern te komen.

Les 2 bijlage G
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Diverse vragen uit die pagina in 
combinatie met onze eigen 
invulling hebben wij vertaald
naar zeven vragen die de studenten 
gaan beantwoorden.  De vragen:

-Wat is je geschiedenis?
-Waar ben jij opgegroeid?
-Hoe heeft het jou gevormd?
-Welke verhalen uit je leven hebben 
je gevormd tot wie je op dit moment 
bent?
-Wat is de geschiedenis van je 
gezin?
-Welke verhalen krijg je altijd te 
horen?
-Van welke verhalen weet je niet 
genoeg en zou je er graag meer 
over willen weten?

(Zie bijlage G om de foto van de pagina 
te zien en te zien hoe deze opdracht is 
vormgegeven in de presentatie van de 
les).

Geef de studenten 10 minuten om 
deze vragen te beantwoorden en te 
reflecteren op deze vragen.

Nadat de 10 minuten voorbij zijn 
geef je verschillende studenten het 
woord om wat van hun 
antwoorden en uitkomsten te delen 
met de groep. Vraag ze ook hoe ze 
deze opdracht hebben ervaren en 
wat hun bevindingen zijn.  Het is

namelijk belangrijk om te blijven 
peilen en checken of iedereen zich 
wel veilig blijft voelen tijdens de 
opdrachten. Hiermee sluit je
dit onderdeel af.

Hier zijn wat fragmenten uit 
antwoorden van onze studenten 
tijdens onze proeflessen: (Wij 
houden de namen van de 
studenten anoniem, omdat het 
persoonlijke en kwetsbare
ervaringen en verhalen zijn).

‘Mijn geschiedenis is het ontstaan en 
vormen van mijzelf. Het is mijn 
omgeving die mij beïnvloedt en waar-
door ik leer om keuzes te maken en 
voor mijzelf waarden en normen vast 
te stellen waar ik mij tot 
aangesproken voel. Het is trial en error 
en ontdekken’

‘Ik zou graag nog willen leren over de 
verhalen van mijn opa’s. Ik zou mijn opa 
Ronnie willen vragen hoe het in
Indonesië was en hoe het verhuizen 
naar Nederland was. Hij vertelde niet 
veel. Mijn opa Hans zou ik willen vragen 
om te vertellen over zijn grote 
wereldreis’

‘Mijn moeder is geboren en komt uit 
Macedonië en is toen ze 15 jaar was 
naar Nederland verhuisd. Hier heeft ze 
mijn vader leren kennen. Mijn vader zelf 
komt uit Wijchen’
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‘Ik waardeer rust en ik zeg hallo tegen mensen op straat. De dorpsgemeenschap is soms 
erg positief en soms ook negatief, ik merkte dat ik niet echt in de dorps groepen paste, 
waardoor ik een soort outcast werd’

‘Ik ben niet alleen op de wereld gezet. Ik kwam tegelijk met een tweede. Een tweelingzusje. 
Kort daarna was ik alweer alleen. Ik weet niet anders dan dat ik alleen was tot mijn derde 
levensjaar. Toen kreeg ik een zusje Rosa. Mijn ouders hadden het beste met ons voort. 
Mama werkte eerst in de thuiszorg, maar dat was tegenover ons huis, na schooltijden was 
ze altijd thuis en papa was altijd op werk. Heel traditioneel eigenlijk’

‘Ik ben geboren in 1999 en opgegroeid in Eerbeek. Het was daar veilig, het was weg van 
sociale problematieken. Ik was best in shock toen ik mij daarin ging verdiepen. Ik ben veilig 
opgegroeid, de kansen lagen voor het oprapen, maar ik moest emotioneel nog veel 
groeien. Ik ben er bij therapie achter gekomen dat ik opgegroeid ben met gebrek aan 
autonomie. Wie ik ben is wie ik denk dat mijn familie wil dat ik ben. Daaraan loskomen is 
moeilijk, omdat acceptatie fijn voelt’

‘Ik vraag me af of ik echt wortels heb die iets voor mij hebben gedaan. Mijn gezin is niet 
per se iets waar ik trots op ben in tijden van crisis. In het verleden waren zij racistisch en 
homofobisch’
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‘Mijn vader is een ras Huissenaar, komt uit een arbeidersgezin en is het voorbeeld van de
hardwerkende man die hogerop komt, van arbeider tot bestuurder. Mijn moeder is een 
‘wanderer’, als ik dat zo mooi mag omschrijven, ze is door haar leven wel 15 keer verhuisd 
omdat haar vader een dominee was. Ze gingen van kerk naar kerk, waar opa werk had, 
waardoor mijn moeder eigenlijk met iedereen op kan schieten en heel veel mensen kent’

‘Mijn geschiedenis komt met veel haak en oog, zowel positief als negatief, met trauma en 
met privileges’

Deel 2:

Na de geschreven verhalen en 
ervaringen van de groep, bespreek je 
en vertel je over de expositie ‘Tell me 
your story’ in Kunsthal KAdE. 

Deze expositie liet een verscheidenheid 
aan verhalen over identiteit, etniciteit, 
geschiedenis, verhalen, racisme en 
discriminatie zien.

Je neemt een paar werken uit de 
expositie met de groep door en vertelt 
over de werken. De expositie was erg 
groot en divers, maar de werken die jij 
bespreekt zijn uitgekozen op basis
van diversiteit in werkwijze, 
uitwerking, medium en met een link 
naar geschiedenis en 
familiegeschiedenis, waar de les 
centraal om staat. 

Verdiep je dus goed in deze expositie 
en de werken.

Het doel van dit gedeelte uit de les 
is om de studenten te introduceren 
met verschillende kunstenaars en 
kunstwerken rondom deze thematiek. 
Ook dient dit gedeelte ter inspiratie
voor de artistieke verwerking aan het 
einde van de les.

(Zie bijlage G om de werken te zien die je 
bespreekt).

Deel 3:

Nadat je klaar bent met het bespreken 
van de werken uit ‘Tell me your story’, 
bespreek je kort het werk van Alma 
Kim, genaamd ‘My Anger & Peace’ wat 
in FOAM werd tentoongesteld. Alma 
Kim laat hier haar verwerking en 
verbeelding zien van haar ervaringen
verkapt met racisme, onbeschoft en 
onbezonnen gedrag. Ze vond vrede in 
haar planten en rituelen. 

Verdiep je in haar werk.



110

Het doel van dit gedeelte uit de les is om de studenten 
te introduceren met het werk vanAlma Kim en te laten 
zien hoe zij kunst als middel gebruikt om verschillende 
emoties en ervaringen (in haar geval racisme en 
discriminatie) te verwerken. Het dient dus ook ter
inspiratie om kunst als middel voor verwerking te 
kunnen gebruiken.

(Zie bijlage G om de foto’s van ‘My Anger & Peace’ te zien in 
de presentatie).

Deel 4:

Nadat je klaar bent met het bespreken van ‘My Anger
& Peace’ van Alma Kim, 
bespreek je ‘Afropean travels’ 
van Johny Pitts wat ook in 
FOAM werd tentoongesteld. 
Johny Pitts laat zijn reizen 
door Europa zien, waarin hij 
onderzoekt wat het betekent 
om ‘Afropean’ te zijn. Hoe ziet 
het eruit? Hoe voelt het? Hoe 
vormt het je? 

Het doel van dit gedeelte 
uit de les is om de student-
en te introduceren met het 
werk van Johny Pitts en te 
laten hoe je door middel 
van fotografie onderzoek 
kunt doen naar je omgeving, 
geschiedenis, verhalen en 
identiteitsgroepen. Dit dient 
dus ook ter inspiratie en
informatie voor de studenten.
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Hiermee sluit je dit onderdeel af en ga je richting de laatste opdracht, de 
artistieke verwerking van de les.

(Zie bijlage G om de foto’s van ‘Afropean travels’ te zien in de presentatie).

Artistieke verwerkingsopdracht:

Na het te besproken hebben van veel verschillende kunstenaars en hun 
manier om geschiedenis en verhalen te visualiseren, gaan de studenten hun 
eigen verhaal visualiseren op hun eigen gekozen manier (digitaal of fysiek).
Dit is ook meteen het laatste onderdeel van deze les. De studenten hebben 
20 minuten om deze artistieke verwerking uit te voeren. Je geeft de 

studenten twee opties waar-mee ze 
deze opdracht invallen:

Het verleden: visualiseer jouw 
geschiedenis en wortels, wat zijn je 
wortels?
Het heden: hoe ga je nu om met in de 
wereld zijn en leven?

Attendeer de studenten erop dat deze 
opdracht associatief, letterlijk, met en 
zonder woorden of op een eigen 
gekozen manier uitgevoerd mag 
worden.

(Zie bijlage G om te zien hoe de artistieke 
verwerkingsopdracht in de presentatie is 
verwerkt).

Nadat de 20 minuten om zijn, laat je 
verschillende studenten aan het woord 
om hun artistieke verwerking van hun 
verhaal te presenteren. 
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Hebben ze als focus het verleden of het heden gekozen, en waarom? Wat is het 
concept, welk verhaal hebben ze uitgewerkt en waarom, hoe hebben ze deze 
opdracht ervaren, wat zijn de bevindingen en wat heeft deze opdracht ze gebracht? 
Al deze vragen kun je stellen aan de student in kwestie.

Gebruik de reflectie van de artistieke verwerkingsopdracht als bruggetje naar een 
reflectie van deze les in het  algemeen. Vraag de studenten wat deze gehele les ze 
heeft bijgebracht en hoe ze het vonden om bezig te zijn met deze focus van
(familie)geschiedenis en verhalen en de artistieke verwerkingen hiervan.

Dit is dan ook het laatste onderdeel van de les, hierna je sluit de les af. Bedank je 
studenten voor hun input, kwetsbaarheid, verhalen, ervaringen en uitwerkingen. 
Deze zijn heel waardevol en maken de les.

Nu volgen wat van de artistieke verwerkingen van onze studenten, Aileen, Sara, 
Milan en Natasja:
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Doel: Samen tot een voorlopige definitie van het begrip 
racisme komen
Doel: Praten, onderzoeken en een artistieke verwerking 
maken over hoe je een open en veilige omgeving kunt 
creïeren voor jezelf en binnen een groep
Doel: Nieuwe kunstenaars en werkwijzen introduceren aan de 
student omtrent deze thematiek ter informatie en inspiratie

Buiten de twee basislessen om hebben wij als laatste onder-
deel van de introductie van het projectplan ook een les ter 
verdieping ontworpen. Deze les hebben wij dan ook in tegen-
stelling tot de andere twee lessen met een klein en zeer 
intrinsiek gemotiveerde peergroep uitgevoerd. In het project-
plan zal deze les dienen als een les die dieper tot de stof in 
gaat.

Deel 1:

In de eerste opdracht van deze les zal je samen met de 
studenten een voorlopige definitie van het begrip racisme 
maken. Een voorlopige definitie houdt in, dat de definitie die 
je maakt niet definitief is, maar altijd kan veranderen, 
aangepast, bijgewerkt en bijgesteld kan worden. Dit is voor 
het maatschappelijke probleem een fijne manier om een 
definitie te maken omdat je met de tijd en kennis die je verrijkt 
het begrip kunt aanvullen of aanpassen.

Het eerste deel van de voorlopige definitie begint met het 
gebruik van een Mentimeter, net zoals je bij les 1 hebt 
gedaan. Je vertel de studenten dat ze in de Mentimeter 
moeten invullen wat zij denken dat racisme betekent. Ze 
mogen éé ïn antwoord invullen. Geef de studenten enkele 
minuten om tot een antwoord te komen.

(Zie bijlage H om te zien hoe deze opdracht verwerkt in de 
presentatie).

Les 3
bijlage H
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Nadat alle studenten een antwoord hebben ingevuld deel je het scherm 
met alle ingevulde antwoorden. Dit waren de ingevulde antwoorden van 
onze studenten inclusief wij twee, want zoals wij als tip gaven in les 1, 
hebben wij zelf ook meegedaan om onze eigen kennis ook weer even te 
peilen! Lees je voordat de les begint natuurlijk goed in over wat het 
betekent, verdiep je in het woord.

Bespreek gezamenlijk de antwoorden en geef verschillende studenten de 
beurt om hun antwoord voor te lezen en toe te lichten. Vraag ook naar 
gedachtegangen tijdens het invullen van het antwoord.

Dit zijn de ingevulde antwoorden van onze les:
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Wat zijn de overeenkomsten in de 
antwoorden en wat zijn de verschillen? 
Wat valt erop? Welke van de 
antwoorden vinden jullie het meest 
accuraat en waarom is dat dan zo?
Neem al deze vragen door met de 
studenten.

Neem al die conclusies mee in het 
tweede gedeelte van deze opdracht. 

Hierin ga je de voorlopige definitie 
namelijk live mee typen op een scherm. 
De studenten gooien wat woorden en 
zinnen op. Jij typt er een geheel van. 
De studenten vullen aan waar nodig en 
jij corrigeert waar nodig totdat iedereen 
in de groep tevreden is met de 
voorlopige definitie van het woord 
racisme.

De voorlopige definitie die onze groep 
heeft gemaakt is het volgende 
geworden:

Vergelijk vervolgens de gemaakte 
voorlopige definitie van de groep met 
de definitie van het woord racisme 
vanuit een woordenboek. Zijn jullie het 
allemaal nog steeds eens met de 
definitie? Zouden jullie iets veranderen 
of zijn jullie het zelfs meer met jullie 
eigen voorlopige definitie eens? 

Als iedereen uitgesproken en tevreden 
is ga je door naar de volgende opdracht 
van deze les.

(Zie bijlage H om te zien hoe deze 
opdracht eruit komt te zien in de 
presentatie).

Opdracht 2:

Nadat de voorlopige definitie is 
gevormd, gaan de studenten drie 
vragen beantwoorden over waar ze nu 
staan omtrent racisme. Geef de 
studenten ongeveer 10 minuten om
hierover na te denken en hun 
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hun antwoorden te noteren. Het doel van deze opdracht is om inzicht krijgen en 
te reflecteren op waarom het eenuitdaging is om te praten over racisme, maar ook 
waarom het wel echt goed, nodig en bevorderlijk is om over te hebben.

(Zie bijlage H om te zien hoe deze opdracht eruit ziet in de presentatie).
(Zie bijlage A om deze opdracht daar te kunnen lezen).

De drie vragen luiden als volgt:
-Praten over racisme is een uitdaging, want...
-Praten over racisme is nodig, want...
-Praten over racisme is goed/bevorderlijk, want...

Bespreek gezamenlijk een paar van de geschreven uitkomsten met de groep, dit 
is super goed ter reflectie voor de hele groep en merk je waarom het zo uitdagend 
maar ook waarom zo nodig, goed en bevorderlijk het is om over te praten. Nadat dit 
is besproken ga je door naar deel drie.

Deel 3:

In deze opdracht gooi jij twee verschillende vragen op in de groep, 
waarover jullie het samen gaan hebben in de vorm van een open 
gesprek. De studenten hoeven hierbij niets te noteren, jullie voeren 
samen een open gesprek, delen perspectieven, standpunten, ideeën
en visies op de vragen om tot een voorlopig antwoord of wat tips 
voor elkaar te komen.

ï  De vragen luiden als volgt:
  -Hoe kan je als docent een open en veilige sfeer- en leer 
  omgeving creeïren?
  -Hoe kan je een open en veilige sfeer en omgeving voor  
ï  jezelf creeren?
  
  (Zie bijlage H om te zien hoe deze opdracht is vormgegeven in  
  de presentatie).
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Deel 4:

Vanaf deel 4 ga je verschillende 
kunstenaars, hun werken en 
thematieken uitgebreid delen met de 
groep ter inspiratie en informatie. De 
kunstenaars in kwestie zijn uitgekozen 
omdat ze verschillende uitingen 
rondom het onderwerp van racisme, 
veiligheid, verwerking en rituelen 
bewerkstelligen.

-De eerste kunstenaar en haar werk 
wat je gaat bespreken is ‘While We 
Were Kings and Queens’ (2020) van 
Patricia Kaersenhout. Kaersenhout zet 
hierbij historisch materiaal in om
expliciete verbanden te leggen 
tussen verhalen over kolonialisme en 
hedendaagse vormen van onderwijs, 
verzet en solidariteit. In de hele 
presentatie staan de aandachtspunten 
van het werk wat je gaat bespreken
uitgebreid, dus neem de presentatie in 
bijlage H goed door om up to date te zijn 
met het werk en wat er besproken gaat 
worden. Vul deze kennis aan door zelf meer 
te lezen over haar werk, voor een 
compleet verhaal. Lees ook goed de 
opmerkingen door, onderaan in de 
presentatie om de relevante tekst en 
aantekeningen te zien.

-De volgende kunstenaar die je 
bespreekt is Golshan Azadokht en haar 
afstudeerwerk ‘Beginnings without

endings’. Golshan Azadokht is een 
Nederlands-Iraans grafisch vormgever 
die evenwicht tussen het persoonlijke 
en politieke omarmt. De werken gaan
vaak over de weergave van 
traumatische gebeurtenissen, die 
enkele problematische momenten in 
haar leven representeren en die 
momenten leiden naar iets creatiefs. 
Haar praktijk bevindt zich op het 
snijvlak van archiveren, vertellen en 
maken, dit is haar manier van 
gebeurtenissen verwerken. (Zie bijlage H 
om de bijbehorende foto’s bij ‘Beginnings
without endings’ en bijbehorende 
informatie te zien).

-De derde kunstenaar die je bespreekt 
is Susanne Khalil Yusef en haar werk 
‘Yusef Boys’, 2020. In dit werk maakt 
Susanne keramische en bronzen 
bustes van de gezichten van
vermoorde jonge mannen in Palestina. 
Geïnspireerd door Rose Direct 
Democracy (1973) van kunstenaar 
Joseph Beuys, bevatten de bustes 
verse bloemen die langzaam verwelken 
als we worden tentoongesteld. Het laat 
zien hoe alles aandacht en zorg nodig 
heeft om niet dood te gaan. Op deze 
manier probeert de kunstenaar 
verhalen zoals die van de vermoorde 
jongens in leven te houden en is dit 
haar proces om gebeurtenissen te 
verwerken.
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(Zie bijlage H om de bijbehorende foto’s bij 
‘Yusef Boys’ en bijbehorende informatie te 
zien die je vertelt en deelt).

-De laatste kunstenaar die je bespreekt 
voordat we naar de artistieke 
verwerking van de dag gaan is Alma 
Kim en haar werk ‘My Anger & Peace’. 
Alma Kim laat hier haar verwerking en
verbeelding zien van haar ervaringen 
met verkapt racisme, onbeschoft en 
onbezonnen gedrag. Ze vond vrede in 
haar planten en rituelen. (Zie bijlage H 
om de bijbehorende foto’s en video bij ‘My 
Anger & Peace’ en bijbehorende informatie 
te zien die je vertelt en deelt).

Opdracht 5:

Na alle kunstenaars en hun werken te 
hebben besproken, maakt de groep in 
opdracht 5 de artistieke verwerking van 
de les. In deze opdracht werken de 
studenten vanuit de vraag: ‘Hoe kan je 
een open en veilige sfeer en 
omgeving voor jezelf creeren?’ 

De studenten kiezen een focus:
-Verleden: wat zijn bepaalde ervaringen 
die je wilt verwerken?
-Heden: hoe kan je daar nu mee 
   omgaan?
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ïDe studenten hebben 20 minuten om 
dit artistiek te verwerken. Attendeer de 
studenten erop dat dit associatief, 
letterlijk, met en zonder woorden, 
digitaal of fysiek, of op een eigen 
gekozen manier mag.

Om wat opties en voorbeelden op te 
gooien, kun je zeggen dat het een
ritueel/handeling/performance kan 
worden net als Alma Kim doet, een 
spandoek of iets grafisch zoals Golshan 
doet of bijvoorbeeld een tekst of iets 
heel anders.

(Zie bijlage H om te zien hoe deze op-
dracht is vormgegeven in de presentatie).

Nadat de 20 minuten voorbij zijn geef 
je de studenten het woord om, om de 
beurt hun artistieke verwerking te 
presenteren voor de groep. 

Buiten het presenteren van de 
uiteindelijke verwerking om, vraag je 
ze ook naar hoe ze het proces hebben 
ervaren, welke invalshoek (dus of 
verleden of heden) ze hebben gekozen 
en waarom, en vraag je naar 
bevindingen binnen het proces.

Hieronder staat de artistieke 
verwerking van onze student Merle. 
Merle heeft een video gemaakt, 
hieronder wat film stills van de video:

Merle heeft de focus in het heden uit-
gekozen en verwerkt haar gevoelens, 
ervaringen en gebeurtenissen het beste 
door fysiek te gaan bewegen, springen 
en te schreeuwen om alles er letterlijk 
uit te schreeuwen en uit te gooien. Dat 
proces wordt geïllustreerd in de video.
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Opdracht 6:

We sluiten deze les ter verdieping af met 
dezelfde drie vragen als in het begin van deze les, met 
dezelfde foto in de presentatie. Het doel hiervan is om te 
kijken of de antwoorden zijn veranderd nadat wij meer 
kennis hebben vergaard gezamenlijk, veel verschillende 
kunst- werken hebben gezien, veel hebben gepraat en 
uiteindelijk ook hebben gemaakt.

De vragen luiden weer als volgt:

-Praten over racisme is uitdagend, want...
-Praten over racisme is nodig, want...
-Praten over racisme is goed/bevorderlijk, want...

(Zie bijlage H om te zien hoe deze opdracht is verwerkt in de 
presentatie).
(Zie bijlage A om deze opdracht daar te kunnen lezen).
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Reflectie op de 
lessen bij VELD
Nadat we de interactieve gastlessen 
hebben gegeven aan de derdejaars 
DBKV’ers tijdens het vak VELD, 
hebben wij daarop gereflecteerd. Dit 
hebben wij gedaan op video, pratend 
en reflecterend met elkaar. Tussen de 
cuts door hebben we de resultaten van 
de verwerkingsopdrachten bekeken.
Op het moment dat we deze video 
hebben opgenomen, hadden we helaas 
nog niet alle resultaten binnen van de 
studenten. We hebben dus 
gereflecteerd aan de hand van onze 
ervaringen, ons geheugen en de reeds 
ontvangen resultaten. De desbetreffende 
video is bijlage I:  Reflectie op de lessen 
VELD van 3 maart en 10 maart.

De onderstaande tekst is in grote lijnen 
een transcriptie van wat we bespreken 
in de video. Daaronder volgt nog een 
algemene reflectie op onze lessen: wat 
hebben we gedaan en wat zouden
we anders doen?

3 MAART - les 1 (in de video van 
bijlage I vanaf 00:00)

Introductie opdracht - boom tekenen:
De boodschap kwam goed over. Veel 
studenten hebben de bovenkant van

de bomen getekend, maar niet de wor-
tels getekend. De metafoor van wat je 
wel en niet zien van elkaar kwam dus 
over. Hier verwezen we tijdens de 
lessen vaak naar terug: wat zien we? 
wat zien we niet? wat zijn de wortels?
Deze opdracht werkt in onze optiek 
goed als opwarmer.

Identiteitskaart:
Er is variatie te zien, sommige dingen 
zijn meer basale kennisgeving over 
mensen, andere dingen zijn meer 
verrassend en diep. Sommigen hebben 
het aangepakt als lijstje, anderen 
hebben er meer een kaart van gemaakt 
met tekeningen. Ze laten allemaal wel 
een stukje zien over aspecten waar ze 
niet zo zeker over voelen, die kwets-
baarheid vinden we een positieve 
verrassing. Het is een aanzet tot meer 
opening en veiligheid. Kennelijk is de 
sfeer al zo gecultiveerd dat die kwets-
baarheid mag bestaan en dat kan 
leiden tot meer connectie. Iedereen is 
echt anders, dat wordt mooi bevestigd 
door de identiteitskaarten. Voor ons 
is het belangrijk dat we een open en 
veilige leeromgeving en -sfeer 
scheppen. Die kwetsbaarheid is voor 
ons een indicator voor het gevoel en de 
mate van veiligheid. Het werkt ook de 
andere kant op: doordat iemand zich 
meer kwetsbaar opstelt, wordt er
ook een norm en sfeer versterkt van 
veiligheid.
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Mentimeter - identiteitsgroepen:
Wat het meest opvallend is: wit, vrouw, 
student, Nederlands en kunststudent. 
Dan zijn daarna de opvallende 
identiteitsgroepen: kunstenaar, 
middenklasse, hetero, millennial, jong-
volwassene, Nederlander, niet religieus. 
Dan komen de kleinere groepen: 
westers, mens. Daarna volgen: gitaar
spelen, schrijver, kattenvrouwtje, 
activist, transgender, gelukkig, 
getatoeïerd, spiritueel gelovig, zomer-
mens, atheïst, gamer, brillenkop, 
intersectioneel feminist, zelfvoor-
zienend, bekwaam, donorkind, 
Arnhemmer, biseksueel, links politiek, 
hooggevoelig, roker, kreeft, 
muziekfanaat, vaak in bed.

Het eerste oogopslag van de groep 
wordt hierin bevestigd, de groep is over-
wegend wit, (kunst)student en 
vrouwelijk. Het is grappig om de 
kleinere identiteitsgroepen vervolgens 
te lezen. Die zou je namelijk niet 
meteen weten wanneer je iemand 
voor het eerst ziet. Het is een mooie 
opdracht omdat het gelijkenissen laat 
zien, maar ook de wortels. Deze meta-
foor hebben we in de les ook 
aangehaald. We krijgen nu een kijkje 
in de wortels: welke aspecten van ie-
mands identiteit liggen onder het 
oppervlak, welke zien we niet meteen,
maar welke zijn wel even belangrijk

identiteitsgevoel? Het feit dat je 
biseksueel bent is net zo belangrijk als 
het feit dat je kunststudent bent.

De mentimeter opdracht ging goed en 
soepel. Het was ook leuk om met elkaar 
te bespreken. We hebben aandacht 
geschonken aan de betekenis van 
identiteitsgroepen. Dit was niet direct 
duidelijk voor de studenten. Tijdens het 
invullen van de Mentimeter wilden zij 
graag de voorbeelden van
identiteitsgroepen erbij hebben. Hier 
zijn we ze in tegemoet gekomen. We 
snappen namelijk dat het lastig kan zijn 
als je nog niet eerder van het concept 
van identiteitsgroepen gehoord hebt. 
Met de kans dat dit een gehaaste en 
overtrokken conclusie is, denken wij 
toch dat mensen vaak niet door-
hebben wanneer of dat ze bij een 
bepaalde identiteitsgroep horen.

We weten niet of dat te maken heeft 
met de huidige tijdsgeest en de mate 
van individualiteit in onze samenleving, 
maar wij zien daarin bepaalde 
patronen: dat we minder kijken naar 
wat ons verbindt en wat we met elkaar
gelijk hebben - en dat daar dus juist 
veel te halen valt. Misschien valt dit ook 
te verklaren door de opleiding, waar 
bijvoorbeeld in de eerste fase gefocust 
wordt op het worden van een individu 
(zoals staat beschreven in de 
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competenties van de opleiding). Het is heel 
interessant om hierover na te denken. Wij zijn van
mening dat er meer sociale cohesie kan ontstaan 
wanneer we vaker kijken naar wat ons verbindt. Het 
gegeven van identiteitsgroepen was binnen deze groep in 
ieder geval redelijk onbekend. Toen we het uitlegden aan de 
hand van voorbeelden, zoals gender, seksualiteit, etniciteit,
geloof, enzovoorts, kwam er bij velen een ‘aha-erlebnis’.

Artistieke verwerking - etnische identiteit:
De studenten kregen hier 15 tot 20 minuten de tijd voor. Het 
was kort en krachtig. Het was natuurlijk ook online. Dit zijn 
factoren waar je rekening mee moet houden. Dat de 
studenten kort de tijd kregen, werkte in onze optiek beter. 
We moesten eraan wennen dat we niet konden rondlopen 
om te ervaren hoe de studenten de opdracht aanpakken en 
dat we tussendoor vragen kunnen stellen en feedback 
kunnen geven.

Daarnaast hebben we niet zo snel inzicht in welke tools ze 
voorhanden hebben. Dit is voor ons de eerste keer dat we 
online lesgeven. We hebben wel geprobeerd om tijdens het 
werken de studenten wat vorderingen aan elkaar te laten 
zien via de camera. We hebben ze ook gevraagd om hun 
camera en microfoon aan te houden. Wij bleven zelf ook 
voor de camera en gingen zelf ook aan de slag met deze 
opdracht om het gevoel van ‘samen werken’ te cultiveren.
De resultaten variïren. Er zijn collages, digitaal tekenwerk, 
analoog werk met stiften, echte collages met objecten in 
huis, etc. Het is leuk om die variatie te zien. We hebben de 
resultaten in groepsverband besproken. We vroegen ons bij 
sommigen af in hoeverre het ïcht iets zegt over hun etnische 
identiteit. Bij anderen valt juist de originaliteit op in hoe ze de 
etnische identiteit van Nederlander verwerken met typisch
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herkenbare Nederlandse 
elementen. Bijvoorbeeld: een boterham 
met hagelslag in de vorm van een 
molen en een bepaalde ‘tint’ van 
foundation om huidskleur te 
visualiseren. We vinden het opvallend 
dat veel studenten hun woonplaats erbij 
betrekken.

Wat ons betreft zijn de resultaten van 
deze opdracht over het algemeen te 
oppervlakkig. We denken dat velen zich 
niet uitgedaagd voelen door hun eigen 
visie op hun etnische identiteit, zijnde
Nederlander. We hoorden namelijk de 
opmerking: “ja, maar ik ben gewoon 
een Nederlander, daar is toch niks 
speciaals aan?” Dit bevestigt de 
werking van de dominante identiteits-
groep, waardoor het gezien wordt als 
de norm en iets vanzelfsprekend.

Toen een student zei: “ik ben typisch 
Nederlands”, stelden wij de vraag: “wat 
is dan een typische Nederlander?” Daar 
kwam ze niet echt uit, we kregen daar 
geen diepgaand antwoord op. In die zin
hebben we haar zeker geprikkeld om 
meer na te denken over wat iemand 
een Nederlander maakt, wat iemand 
een typische Nederlander maakt en wat 
het inhoudt om dat over jezelf en 
anderen te zeggen. Het 
onbevraagde bevragen, het vanzelf-
sprekend niet-vanzelfsprekend maken. 

Dat is belangrijk! Kritisch nadenken en 
vragen.

Etniciteit gaat ook over cultuur. Wat je 
soms hoort over de Nederlandse 
cultuur is dat het ofwel in gevaar is, 
ofwel dat het geen cultuur is (omdat het 
een mengelmoes is van van alles en 
nog wat). Er is nogal wat te doen over 
de Nederlandse cultuur en wat deze 
inhoudt. We hadden gehoopt dat daar
iets meer over naar boven zou komen 
door deze opdracht en binnen de 
groep. Daarom zijn we van mening dat 
hierover een verdiepende les nodig is, 
met een open, veilig gesprek en een 
meer inhoudelijke, uitdagende 
verwerkingsopdracht. Meer tijd en 
fysiek lesgeven zou hierbij ontzettend
van pas komen. Wij denken dat hier 
nog veel (verdieping) te halen valt. In 
dat opzicht is de opdracht uit onze les 
een aanzet en een springplank, een 
ingang voor het diepere.

3 MAART - les 2 (in de video van 
bijlage I vanaf 11:20)

Introductie opdracht - boom tekenen:
Bij deze groep verliep het redelijk het-
zelfde als bij de eerste groep. Er zijn 
geen grote verschillen te benoemen.
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Identiteitskaart:
Er is zijn weer verschillende media 
gebruikt. Deze keer zit er ook een 
screenshot uit de camera rol tussen 
met foto’s die wat communiceren over 
diens identiteit. Het is vergelijkbaar met 
de resultaten en het gebruik van de 
media van de eerste groep. Het geeft 
weer een leuk inkijkje. De gezamenlijke
bespreking van de resultaten verliep 
soepel.

Mentimeter - identiteitsgroepen:
Wat het meest opvallend is: 
Nederlands, student, vrouw, kunst-
student en blank. Dan zijn daarna de
opvallende identiteitsgroepen: 
heteroseksueel, wit, hondenliefhebber, 
hetero, man. Dan komen de kleinere 
groepen: atheïst, roker, bi, ijskoffie-
verslaafde, ondernemer, ik weet mijn 
gender niet, bovengemiddeld lang, 
politiek rechts, agnost, queer, baard-
eigenaar, 90’s kid, reiziger, zusje,
middenklasse, steenbok, drank-
gebruiker, dankbaar, feminist, Arnhem,
coronaregels niet volgend. Daarna 

volgen: Indonesisch, cisgender, 
privileged, hoedenhoofd, gamer.

Opmerkelijk dat ‘blank’ hier vaker wordt 
genoemd dan ‘wit’. We hebben dit 
benoemd in de les en dit pakken we zo 
veel mogelijk aan op een manier die 
niet defensief of aanvallend is, in lijn 
met de training in Non Violent 
Communication van Jeyanthy Siva, die 
we tijdens de minor Create Space
hebben gevolgd.  We willen de open, 
veilige leeromgeving daarmee 
behouden en bevestigen.

Wanneer de studenten zeiden dat ze 
‘blank’ zijn, lieten we ze eerst uitpraten. 
Daarna zeiden we: “we willen jullie erop 
wijzen dat wij binnen onze lessen het 
woord ‘wit’ hanteren, omdat daar geen
verdere negatieve lading aan zit, zoals 
bij het woord ‘blank’.” 

Sommige studenten hadden dan een 
vragend gezicht. Toen legden we uit dat 
het woord blank te maken heeft met de 
notie van reinheid en puur-zijn vanuit 
de geschiedenis van kolonisatie. 

Onbewust kan je daardoor bepaalde 
gedachten en stereotypen herhalen en 
voortzetten. Door het gebruik van het 
woord wit, dat neutraal is, kan je
er bewust voor kiezen om bij te dragen 
aan veilig taalgebruik.
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Dit gesprek gaf ons een kans en 
mogelijkheid om dit te bespreken met 
de studenten en onze kaders en taal-
gebruik duidelijk te communiceren. Het 
was opmerkelijk dat woorden als ‘blank’ 
er wel ingebakken zitten. Het kan per 
ongeluk zijn of ‘a slip of the tongue’ zijn. 
Na de uitleg kwam het namelijk nog 
een paar keer voor. Hier handelden we 
hetzelfde, we lieten de student eerst 
uitpraten en daarna bevestigden we 
weer onze kaders en taalgebruik. We 
verwachten niet dat de studenten
het binnen ïïn keer veranderd hebben in 
hun hoofd en taalgebruik. Ingesleten 
patronen kosten wat tijd en moeite om 
te veranderen.

Daar is dus ook herhaling van onze 
kant voor nodig; dus het bevestigen van 
ons gekozen taalgebruik dat in lijn is 
met de huidige tijdsgeest van 
antiracisme. Voordat wij begonnen met 
de minor Create Space hanteerden wij 
ook termen als ‘blank’ en ‘donker’. Door 
ons onderzoek hebben we daar 
bewustwording over kunnen 
ontwikkelen en ons gedrag daarop
kunnen aanpassen. Daar zijn we heel 
dankbaar voor. Vanuit die ervaring 
kunnen we ons met compassie en 
begrip naar de studenten opstellen. 
We pretenderen niet om beter te zijn 
dan de studenten of alle antwoorden of 
heït juiste perspectief te hebben.

We bevestigen onze kaders en taal-
gebruik binnen ons project, dat we 
verkregen hebben daar ons onderzoek 
naar antiracisme. We bevestigen tevens 
dat het onderzoek altijd in ontwikkeling 
zal blijven en je constant nieuwe dingen
kan leren. We zijn op zoek naar het 
gesprek met elkaar, niet naar het vast-
stellen van alle antwoorden. Samen 
leren is wat centraal staat.

We merkten wel dat steeds meer 
mensen de term ‘wit’ gingen hanteren 
nadat we het benoemd hadden en 
bespreekbaar hadden gemaakt. Voor 
ons was dit dus ook een goede 
oefening met positieve resultaten. 

We hebben kunnen oefenen met het 
hanteren van Non Violent 
Communication, niet afschrikken, maar 
laten uitpraten en het onderhouden van 
een veilige en open sfeer. 
We luisterden naar wat de studenten 
zeiden en in onze reactie op hun 
inhoud konden we er ons taalgebruik 
doorheen weven.
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Artistieke verwerking - etnische 
identiteit:
De resultaten van deze opdracht zijn 
ook weer gevarieerd in media/
materiaalgebruik. We werden positief 
verrast door de artistieke verwerking 
van een student die ook de etnische 
identiteit van haar partner had 
betrokken bij deze opdracht. Zij is 
Nederlands en hij is Indiaas. Wat in 
het gesprek naar voren kwam is dat zij 
sinds haar  relatie met hem merkt dat 
hij vaak wordt aangekeken en 
aangesproken op zijn etnische 
identiteit en/of uiterlijk. 

Wanneer je je leven deelt met iemand 
die een andere etniciteit heeft [dan jij] 
wordt ook weer belicht wat jouw eigen 
etniciteit is en die van de ander. Daar-
door kan dus opvallen dat de ander 
meer te maken heeft met alledaags 
racisme en/of discriminatie, zowel met 
micro agressies als openlijk vertoon van 
racisme en discriminatie.

Deze student vertelde ook over haar 
ervaringen toen ze met haar partner 
naar India op vakantie ging. Daar was 
haar uiterlijk juist opvallend. Mensen 
zagen al snel dat ze uit Europa komt, 
waardoor ze naar eigen zeggen meer 
voordelen genoot. Dat initieerde een 
interessant groepsgesprek over context 
en locatie/situatie wanneer je het hebt

over racisme en discriminatie. Het 
was een zeer positieve ervaring om te 
reageren op input van de student, om 
daarop te kunnen inspelen. Door te
laten uitpraten en vragen te stellen, 
raakten de studenten ook met elkaar in
gesprek en konden wij als coaches 
vanuit de Open Space meer begeleiden 
en het laten ontstaan. In onze lessen 
staat echt het gesprek centraal. We 
hebben interessante gesprekken met 
elkaar gevoerd en kunnen laten 
ontstaan zonder te veel in te grijpen.

De studenten hebben hun eigen input
gegeven en een geïnteresseerde 
houding getoond. Dat viel ons op, we 
zijn daar zeer positief over. We hebben 
op meerdere momenten gevraagd: “wie 
wil hierop reageren/wie heeft hier wat 
over te zeggen/aan toe te voegen?”, 
in plaats van direct onze eigen mening 
en perspectief te delen. Dat is in ons 
opzicht een sleutel tot het open, veilige 
gesprek.

Soms wilden we wel onze eigen 
mening/perspectief delen, maar 
hebben we ons ingehouden en eerst 
het woord aan de studenten gelaten. 
Een voorbeeld daarvan is wanneer een 
studente vertelde over de ervaring van 
haar werkte die werkte in een bepaald 
land in Afrika (we hebben deze les niet
opgenomen en kunnen niet meer 
terughalen welk land dat specifiek was).134
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Ze vertelde dat haar vader daar 
gediscrimineerd werd en wilde daarmee 
aangeven dat omgekeerd racisme ook 
bestaat. Dat was heel interessant. We 
vroegen: “is er iemand die hierop wil 
reageren?” Door het gesprek dat ont-
stond tussen de studenten, konden wij 
er op inhaken met de kennis die we 
verworven hebben door ons onderzoek. 
Discriminatie kan verschillende kanten 
opgaan, maar omgekeerd racisme
bestaat niet. Het heeft namelijk te 
maken met machtsstructuren en 
dominante identiteitsgroepen.

Personen met uiterlijke kenmerken 
die horen bij een westerse etniciteit 
ervaren hier structurele, systemische 
en systematische voordelen. Dit is in 
Nederland en globaal gezien over de 
hele wereld het geval. Het kan wel zo 
zijn dat mensen met een westers 
uitziend uiterlijk en/of etniciteit nadelen
en/of discriminatie ervaren in een land 
zoals waar de vader van deze student 
was.

Wat het niet racisme maakt, is het ont-
breken van andere machtsstructuren 
en structurele, systemische en
systematische nadelen. Door de in-
put van deze student konden we dit 
fenomeen en deze kennis dus
bespreekbaar maken en konden we het 
gesprek aangaan met de studenten.
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We hebben plaatsgebondenheid, 
context, nadelen, voordelen, 
discriminatie, structureel, systemisch 
en systematisch racisme besproken.

We vinden het heel fijn dat zij zich veilig 
genoeg voelde om dit te delen. Tijdens 
haar input vielen ons wat geïrriteerde 
blikken van medestudenten op. Als dit 
gesprek dus fysiek - of nog eens - zou
plaatsvinden, kunnen we hier meer op 
letten. De veiligheid en open houding is 
belangrijk en dat komt hier ook in terug. 
We zouden opnieuw de kaders van ons 
project kunnen bevestigen, dus met
open houding elkaar laten uitpraten en 
elkaar(s standpunten) vervolgens 
bevragen met behulp van Non Violent 
Communication.

Als coaches hebben we iedereen 
telkens bedankt voor diens bijdrage en 
interessante input. Dit hebben we echt 
elke keer benoemd. Wat dat betreft is 
voor ons elk verhaal waardevol. We 
vinden het belangrijk om dit consistent 
te benoemen, zodat het voor de 
studenten bevestigd wordt dat dit
een Open Space is - een open en 
veilige leeromgeving, waar hun input/
mening/visie/perspectief waardevol en 
gewaardeerd is. Het draagt bij aan het 
grote geheel.

3 MAART - les 3 (in de video van
bijlage I vanaf 21:39)

Van deze les hebben een opname 
gemaakt via Zoom, met toestemming 
van de studenten.

Dit is bijlage J: Color Bravery - theoretisch 
eindonderzoek Anisa Demirci en 
Cheyenne Pattiwaël - zoomopname van 
VELD 3 maart - les 3

Introductie opdracht - boom tekenen 
(in de video vanaf 03:21):
Bij deze groep verliep het ook goed en 
soepel, het was een goede opwarmer. 
Er zijn geen groteverschillen te 
benoemen in vergelijking met de 
andere twee lessen. Wat wel opviel, 
was dat een student zelfs meer wortels 
had getekend dan de bovenkant van de 
boom.

Geschiedenis en verhalen (in de video 
vanaf 12:33):
De studenten kregen 10 minuten de 
tijd om deze opdracht uit te voeren. Zij 
werden hier uitgedaagd om te 
reflecteren op de vragen: wat is jouw 
verhaal/geschiedenis, waar ben je op-
gegroeid, hoe heeft het je gevormd,
welke verhalen uit je leven hebben jou 
gevormd tot wie je op dit moment
bent, wat is de geschiedenis van je 
gezin, welke verhalen krijg je altijd te 
horen, van welke verhalen weet je nog
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niet genoeg/zou je nog meer over willen weten? We zijn in ons hart 
geraakt door de dingen die de studenten met ons en elkaar hebben 
gedeeld. Het is mooi en overweldigend, ze hebben zich echt open-
gesteld en zich kwetsbaar durven opstellen. Voor ons is dat ook weer 
een fijne bevestiging/bewustwording dat iedereen een persoonlijke
geschiedenis met bijbehorende ervaringen en verhalen heeft. Iedereen 
maakt dingen mee op diens eigen manier. Het waren mooie reflecties 
op de opdracht en de inhoud. We hebben respect voor de studenten en 
het feit dat ze dit bij ons hebben ingeleverd, dat ze het met ons wilden 
delen. In de les hebben we twee verwerkingen uitgelicht en dieper 
besproken. Die gesprekken verliepen fijn. Wij hebben dat ervaren als

een veilige sfeer! Een van de studenten heeft zijn verwerking 
nog aangepast na het gezamenlijke gesprek en reflectie
daarop, naar aanleiding van de input van een andere student. 
Die extra reflectie is interessant om op te merken. Een 
student uit deze groep heeft laten weten niet haar verhaal 
op Teams te willen zetten, omdat dat als onveilig/onprettig 
voelt (aangezien meer mensen het dan zouden zien). We 
hebben laten weten dat het goed is dat ze dat aangeeft en 
dat we haar keuze respecteren. We hebben daarna gevraagd 
of ze ervoor open zou staan om er met ons nog een gesprek 
over te hebben, aangezien dat interessant zou zijn voor ons 
onderzoek.
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Hoe gaan kwetsbaarheid en veiligheid samen? Uiteindelijk hebben we dit feedback-
gesprek niet gevoerd. De desbetreffende student stond er wel voor open, maar wij 
hebben het niet meer kunnen realiseren i.v.m. persoonlijke planningen. We vinden 
het indrukwekkend om alle resultaten met rust door te nemen en te bespreken met
elkaar.

Artistieke verwerking - jouw verhaal (in de video vanaf 32:35):
Mooie resultaten! We hebben de opdracht in twee wegen uitgezet, dus de 
studenten konden kiezen om meer te focussen op het verleden (lees: wat heeft mij 
gevormd, wat is mijn verhaal?) of op de toekomst (lees: hoe ga ik er nu mee om, 
waar wil ik naartoe met mijn verhaal?). Binnen de groep zijn die verschillende 
wegen verwerkt, die variatie is gaaf om te zien. Een student heeft zelfs meer 
gefocust op waar de maatschappij naartoe gaat. Er zijn verschillende media en 
materialen gebruikt onder de studenten om deze opdracht uit te voeren.

We vroegen welke studenten er iets wilden laten zien. We hebben toch in de korte 
tijd nog best wat verwerkingen kunnen bespreken, wat heel fijn is. De gesprekken 
die ontstonden verliepen respectvol en veilig. Waar de focus eerder op de dag lag 
op de etniciteit/etnische identiteit, hoefde dat hier niet en lag de focus echt op het
persoonlijke verhaal. De resultaten zijn wat ons betreft sprekend, 
kwetsbaar en gevarieerd. Ze passen ook goed bij de kunstwerken die we 
hebben laten zien. We hebben namelijk kunstwerken van de 
expositie Tell Me Your Story in KAdE laten zien. De tentoonstelling laat 
kunstwerken zien van Afrikaans-Amerikaanse kunstenaars.

139



140

Een student merkte op dat er enkel 
verhalen van ‘donkere’ (lees: zwarte) 
mensen naar voren kwamen, terwijl hij 
dacht dat er verhalen van 
‘allerlei soorten mensen’ aan bod 
zouden komen. 

Wij reageerden dat we het interessant 
vonden dat hij dit opmerkte en dat deze 
tentoonstelling inderdaad draaide om 
Afrikaans- Amerikaanse kunstenaars. 
Een andere student reageerde ook: 
“Het kan ook zo zijn dat het opvallend 
voor je is omdat wij in een 
voornamelijk wit land wonen. Het kan 
er ook aan liggen waar je opgroeit, dat 
het opvalt wanneer mensen een 
uiterlijk hebben met een zwarte 
huidskleur. Ik weet niet of je deze 
opmerking had geplaatst als we naar 
een tentoonstelling zouden kijken met 
alleen witte kunstenaars. Of we dan 
alsnog hadden gezegd: opmerkelijk dat 
iedereen wit is.”  De andere student 
reageerde hier vervolgens ook open 
op. Dit vonden we zeer interessant en 
waardevol!

Deze input was van student tot student, 
kritisch/bevragend, met respect, op een 
open en veilige manier. Alles wat we 
wensen en willen bewerkstelligen! Als 
coaches hebben wij ruimte 
opengelaten voor een perspectief uit 
de groep, in plaats van zelf alles in te 
vullen.

10 MAART - verdiepende les (in de 
video van bijlage I vanaf 31:03)

Van deze les hebben een opname 
gemaakt via Zoom, met toestemming 
van de studenten.

Dit is bijlage K: Color Bravery - theoretisch 
eindonderzoek Anisa Demirci en Cheyenne 
Pattiwaël - zoom opname van VELD 10 
maart - verdiepende les

Tijdens deze les hebben we verdieping 
opgezocht met vier studenten. We 
startten de les met de vraag wat de 
studenten hebben meegenomen na de 
les van vorige week, of er nog 
dingen zijn die ze zijn bijgebleven of 
waar ze meer over hebben nagedacht. 
De student die een interculturele 
relatie vertelde meer over haar 
ervaringen daarmee, vooral over
reacties van mensen van ‘buitenaf’ en 
hoe zij daarmee omgaat. Ze liet weten 
onze lessen daarom extra interessant 
te vinden.

Een andere student bracht de 
verkiezingen van 17 maart op en haar 
visie op politiek: “ik hoop op meer 
diversiteit, zowel in afkomst als in man/
vrouw.” Bij een andere student raakt 
dit aan haar eigen onderzoek, namelijk 
over de ongelijke verdeling en 
representatie tussen man en vrouw in 
de kunstgeschiedenis.
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Zij vindt onze manier van de discussie aangaan erg mooi: “dit zijn best wel 
onderwerpen die gauw polariserend kunnen werken, en bij jullie had ik dat 
helemaal niet. Voor de eerste keer misschien wel.” 

Wauw, wat was dat fijn om te horen! We bedankten hen allen voor hun 
input en benadrukten nogmaals dat wij inderdaad van mening zijn dat dit 
soort onderwerpen juist bespreekbaar moeten zijn en 
blijven. Met een open en veilige sfeer kan dat. 

Mentimeter - working definition van racisme (in de video vanaf 07:41):

Met behulp van een Mentimeter hebben wij samen met de studenten 
een working definition gemaakt van het begrip en fenomeen van racisme. 
We gingen eerst peilen wat de studenten zelf al dachten bij ‘racisme’. Zo 
konden we ook de beginsituatie vaststellen. De uitkomsten daarvan zijn:

- een bepaalde doelgroep achterstellen ten opzichte van jezelf, op basis 
waar ze vandaan komen
- de verschillen benadrukken tussen verschillende rassen mensen
- de opvatting onder mensen dat de ene persoon beter of slechter is ten 
opzichte van de ander op basis van geslacht, seksuele voorkeur of etnische 
afkomst
- discriminatie op basis van huidskleur of afkomst. Onwetendheid en 
vooroordelen spelen hier een grotere rol dan feitelijke verschillen.
- discriminatie op basis van huidskleur, afkomst, cultuur en/of etniciteit, 
waarbij minderheden
negatieve gevolgen ervaren in meerdere lagen van de samenleving
- racisme is een systeem waarbij gesuggereerd wordt dat er 
‘rassen’ zijn die superieur zijn aan andere ‘rassen’
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De uitkomsten hebben we met elkaar 
besproken. We benoemden dat 
‘seksuele voorkeur en geslacht’ 
opvielen. Daardoor konden we het 
gesprek inzetten op het verschil tussen 
discriminatie en racisme. Dat maakte 
ook inzichtelijk op welke gronden er 
discriminatie plaatsvindt. Het gesprek
hierover ging goed, de studenten 
hadden een open houding.

In een gezamenlijk gesprek en samen-
werking hebben we een voorlopige 
definitie gemaakt van racisme. Dit is 
geworden:

Racisme= een vorm van discriminatie 
op basis van huidskleur, geloof, cultuur, 
afkomst en etniciteit. Het veroorzaakt 
een splitsing in de samenleving door 
superioriteit. Deze actie veroorzaakt 
een reactie, wat ook verandering 
bewerkstelligt in het  gedrag van 
mensen. Het heeft invloed op je
wereldbeeld en/of je positie in de 
samenleving, maar ook op je gezond-
heid (bijvoorbeeld door vooroordelen in 
de geneeskunde).

Het institutioneel en interpersoonlijk: 
het neemt verschillende vormen aan en 
bevindt zich op verschillende vlakken in 
de samenleving. Je wordt een 
minderheid ‘gemaakt’. Het zit verweven 
in onze maatschappij, in taal, in beeld-
vorming, op straat en in instituties.

Dit vinden we een volledig en 
interessant beeld, het behandelt 
verschillende aspecten. Wat ons het 
meest opviel toen we met de studenten 
de definitie van racisme op Wikipedia 
bekeken, was de toevoeging van 
‘karaktereigenschappen, fysieke 
capaciteiten en geestelijke 
vermogens’. Volgens deze definitie is 
racisme namelijk de opvatting dat daar 
verschillen in zijn, waardoor menselijke 
rassen van elkaar te onderscheiden 
zijn. Soms vergeet je dat even, dat daar 
verschillen in worden gesuggereerd. 
Voor ons en de studenten was dat weer 
even een moment van bewustwording 
waar we het met elkaar over konden 
hebben.
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Even peilen - waar sta je nu?:

De studenten beantwoordden hier voor 
zichzelf waarom praten over racisme 
uitdagend, nodig en bevorderlijk. Wat 
voor ons opviel, was dat wij het 
persoonlijk over mee eens zijn. Het gaf 
een volledig beeld. De studenten 
reageerden knikkend op elkaar. We 
hebben hier niet een zeer diep gesprek 
over gehad. Het lijkt ons interessant om 
hier te bevorderen dat de studenten 
met elkaar een diepgaand gesprek over 
hun antwoorden en zienswijzen 
hebben.

Reflectie - hoe kan je als docent een 
open en veilige sfeer en leeromgeving 
creëeren?:
Wat naar voren kwam uit het gesprek 
met de deelnemende studenten was 
dat ze veel nadachten aan opdrachten 
in spelvorm. Ze hadden het ook veel 
over gesprekstechnieken, zoals elkaar 
laten uitpraten en niet vijandig 
reageren. De studenten pasten de 
vraag direct toe op racisme. Op zich is
de vraag open, het gaat niet direct over 
racisme. Hun antwoorden gingen dus 
wel direct over racisme. Dat valt te 
verklaren: wij geven les over 
antiracisme. In een ander gesprek 
zouden we nog geiïnteresseerd zijn in 
hun antwoorden over een veilige en 
open sfeer en leeromgeving in het

algemeen. Wij denken dat het in die 
zin voor de studenten meer uitdagend 
was om deze vraag toe te passen op 
racisme, omdat zij daar in de studie niet 
vaak over bevraagd worden, en wel op 
het algemene aspect van hoe je een 
veilige leeromgeving creïert als docent

Reflectie - hoe kan je een open en 
veilige sfeer en omgeving voor jezelf 
creeëren?:

Deze vraag stellen we omdat het in ons 
opzicht noodzakelijk is dat de docent 
eerst bij zichzelf een open en veilige 
sfeer bewerkstelligt, voordat diegene 
lessen over kunst en racisme geeft. 
Dit hebben wij tijdens de minor Create 
Space geleerd van Teaching Tolerance 
en hun Let’s Talk - the teacher’s guide. 
Dit hebben we besproken met de 
studenten. Zij kregen vervolgens de tijd 
om deze vraag voor zichzelf te 
beantwoorden. Hierop konden zij dus 
even voor zichzelf bezinnen..

Bespreking van de kunstwerken:

Dit ging goed, het werd positief ont-
vangen door de studenten. Onder-
tussen moesten twee studenten weg, 
dus toen bleven we met twee studenten 
over.
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Artistieke verwerking - hoe kan je een 
open en veilige sfeer en omgeving voor
jezelf creeëren?

De studenten konden hier twee 
sporen kiezen. Het verleden: wat zijn 
bepaalde ervaringen die je wilt 
verwerken? Heden: hoe kan je daar nu 
mee omgaan? De ene student koos 
voor een digital art uitwerking, waarin 
zij liet zien hoe ze letterlijk en figuurlijk
‘aardt’. Ze visualiseerde verschillende 
lagen in de aarde, het helpt haar om in 
te beelden wat er zich letterlijk allemaal 
bevindt in de aarde als zij gaat aarden. 
In dat opzicht kan ze zaken dan meer
relativeren. De andere student koos 
voor een filmpje waarin ze verschillen-
de beelden van zichzelf monteerde,
waarop ze headbangend te zien is. 
Op deze manier schudt ze letterlijk en 
figuurlijk alles los in haar hoofd.

We vonden beide uitwerkingen leuk 
en verrassend. Het is naar ons idee 
goed dat we tijdens het bespreken van 
kunstwerken meerdere uitingen en 
vormen hebben laten zien van 
verwerkingen en rituelen. Op die 
manier wordt duidelijk dat alles 
mogelijk is en kan/mag. 

Even peilen - waar sta je nu?:

We hebben de studenten gevraagd of 
ze nu anders zouden reageren op de 
reflectievragen waarom praten over 
racisme uitdagend, nodig en 
bevorderlijk is. Ze hadden na de les 
geen andere ideeen of toevoegingen 
op hun antwoord.
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In het algemeen
Het was voor ons een zeer positieve en leerzame ervaring, 
waar we Anouk Mulders en Joske van Zomeren erg dankbaar 
voor zijn. Zij hebben ons de kans gegeven om op twee dagen 
les te geven bij VELD. Doordat we dit theoretisch eind-
onderzoek uitvoeren ten tijden van corona, was het voor ons
niet makkelijk om een peer group te verzamelen of om 
veldonderzoek uit te voeren door les te geven aan klassen. 
Voor ons was dit dus een hele fijne uitkomst! We hebben 
hierdoor ïberhaupt sinds een jaar weer eens les gegeven. 
Daarnaast was dit voor ons de eerste ervaring met online
lesgeven. Het was een uitdaging om dit onderwerp online te 
bespreken en te behandelen met de studenten. Wij zoeken 
namelijk kwetsbaarheid en openheid op in onze lessen, terwijl 
we een veilige sfeer en leeromgeving willen scheppen en 
behouden. We hebben het toch over precaire, gevoelige,
persoonlijke zaken. Het zou begrijpelijk zijn geweest als dit 
niet goed had uitgepakt door de barriere van online lesgeven 
en elkaar in een digitale ruimte ontmoeten.

Maar het is gelukt! De lessen verliepen soepel, de studenten 
hadden een open, geïnteresseerde houding. Door onze 
begeleiding, energie en kaders van de lessen hebben we de 
norm gezet voor veiligheid en openheid. Er werd met respect 
met elkaar gepraat. We zijn ontzettend dankbaar voor de input 
van de studenten en hebben respect voor het feit dat zij zich 
zo hebben opengesteld. Vooral in les 3 op 3 maart en de ver-
diepende les op 10 maart kwamen persoonlijke verhalen aan
bod, door de insteek van de les. Juist daar hebben de 
studenten zich kwetsbaar durven opstellen, terwijl we niet met
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elkaar in een ruimte waren en we elkaar (grotendeels) nog 
niet eerder ontmoet hebben. Dit vinden we bijzonder. We zijn 
positief verrast. De samenkomst is goed gelukt. Dat hebben 
we ook gemerkt in de gesprekken die de studenten onder-
ling hadden met elkaar, over de inhoud van de lessen en hun 
eigen meningen/visies/gedachten/vragen/uitwerkingen. Het 
gesprek staat centraal. Wat daarvoor nodig is, is openheid van 
de coaches, dat je elkaar de ruimte geeft om te praten en uit 
alle input het mooie/waardevolle kan halen. De coaches 
dienen echt de studenten de ruimte te laten om ideeen en het 
gesprek te laten ontstaan. Wat goed werkte was de 
afwisseling tussen korte  verwerkingsopdrachten en de 
gesprekken waarin  behandelde stof en resultaten werken 
besproken en verwerkt. In die gesprekken kwamen ook nieu-
we inzichten voort. In de dynamiek van de lessen werkten we 
met de variatie tussen korte opdrachten en gesprekken toe 
naar de grotere artistieke verwerkingsopdracht. Dit heeft goed 
gewerkt.

Het is goed om te merken dat je een groot en belangrijk 
onderwerp als racisme bespreekbaar en toegankelijk kan 
maken door eerst te starten bij de persoon. Daarom hebben 
we in onze opdrachten eerst gefocust op identiteit, 
identiteitsgroepen, et cetera. Daardoor kunnen personen het 
meer relateren naar hun eigen leven. Dit biedt een ingang.
Tijdens de verdere behandeling van het onderwerp 
racisme konden we in de lessen ook steeds teruggrijpen op 
die eerdere reflecties op identiteit en identiteitsgroepen. Dit 
konden we vervolgens weer koppelen aan de kunstwerken,
bepaalde tools en theorie voor coaches/teachers, enzovoorts.
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We zijn blij dat we onze kennis en tools konden testen met 
de doelgroep. Die praktische vertaalslag is belangrijk voor 
ons en ons theoretisch eindonderzoek. Hierdoor hebben 
we ook kunnen reflecteren op: hoe reageert de doelgroep 
erop?; waar staan ze?; is het te uitdagend of niet?

De doelgroep heeft positief, open, geïnteresseerd 
gereageerd op de lessen. Er was verschil in voorkennis 
binnen de groepen. Sommige studenten hebben al wat 
meer kennis en ervaring op het gebied van racisme, 
discriminatie en activisme dan andere studenten. Daardoor 
was er ook meer verschil in de reacties en input van 
studenten. Juist daarom was dit een positieve ervaring en 
een goede groep om ons project mee te testen, het geeft 
meer een doorsnede van de mensen. Dit kwam ook naar 
voren toen we in de lessen hebben gepeild wat de begin-
situatie is door middel van reflectievragen. De inhoud van 
de lessen hebben we zo gemaakt dat het geschikt is voor 
mensen met meer en minder kennis en ervaring. De mate 
van uitdaging is naar ons idee op peil. 

Wij zouden bij sommige opdrachten meer verdieping willen 
aanbrengen of langer de tijd willen nemen om echt die ver-
dieping op te zoeken. Dit zijn opdrachten zoals “Artistieke 
verwerking -etnische identiteit”, “Even peilen - waar sta je 
nu?” en “Reflectie - hoe kan je als docent een open en
veilige sfeer en leeromgeving creïren?”. Het zou sowieso fijn 
zijn als er meer verdieping zou kunnen plaatsvinden binnen 
de artistieke verwerkingsopdrachten. Die geven meer 
gelegenheid om de diepte in te gaan. Meer tijd en les in een 
fysieke ruimte zou daarbij helpen.
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Wat hebben we gedaan en wat zouden we anders doen?

We hebben ons aan het begin van elke les voorgesteld en na 
de eerste opdracht hebben we ons onderzoek van de minor 
Create Space en ons theoretisch eindonderzoek toegelicht. 
We hebben de nadruk gelegd op een open en veilige sfeer en 
leeromgeving, op samenkomst en kunst rondom racisme. Aan 
de studenten hebben we laten weten dat wij niet 
pretenderen alle antwoorden te hebben (dit past bij het profiel 
van de coach). Wij zijn zelf ook nog lerende. Het is voor ons 
juist belangrijk om samen op zoek te gaan. Het gesprek en de 
samenkomst staan centraal. Daarvoor is respect en een open 
houding nodig. Dit hebben we meerdere keren aangehaald. We 
hebben vaak benoemd dat we alle input waarderen en de 
studenten gevraagd naar hun ideeën, meningen, visie, stand-
punten, vragen en antwoorden. Vervolgens hebben we de 
studenten telkens bedankt voor hun input en kort samengevat 
wat ze gezegd hebben, waardoor we konden vragen of iemand 
anders daarop wilde reageren. We hebben ook gevraagd of de 
studenten hun microfoon aan wilden laten staan tijdens de les, 
zodat we het klassikale gevoel kunnen behouden. Zo kan je 
horen wanneer iemand bijvoorbeeld een instemmend geluid 
maakt.
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Op 3 maart hebben we aan de gehele klas les 
gegeven, verspreid over 3 groepen. Op 10 maart 
hebben we een verdiepende les gegeven aan 
geïnteresseerde studenten. Op 3 maart hebben we 
aan alle studenten grotendeels dezelfde 
introductie gegeven en dezelfde kunstenaars en 
kunstwerken laten zien en met ze besproken. 

Deze keuze hebben we gemaakt omdat we de 
beginsituatie van de studenten nog niet wisten en 
we op gelijke voet met de verschillende groepen 
wilden beginnen. Wanneer we deze lessen verder 
uitwerken tot een projectplan en/of lessenserie 
dat ook gegeven kan worden door andere 
coaches, zouden verschillende lessen natuurlijk 
een andere introductie hebben en meer variatie 
aan kunstenaars en kunstwerken behandelen. 
Voor nu was dat voor ons niet de prioriteit. 

We hebben het projectplan in grote lijnen 
uitgestippeld en voor ons theoretisch 
eindonderzoek hebben we de lessen bij VELD 
uitgewerkt, uitgevoerd en op gereflecteerd. Deze 
lessen vallen onder de introductie van het project-
plan. De inhoud van de lessen bij VELD 
behandelen basale kennis en tools waarmee de 
studenten hypothetisch gezien verder zouden 
kunnen gaan in de rest van het project. In die zin 
zijn de lessen bij VELD bedoeld als opwarmende, 
nieuwsgierigmakende, prikkelende, uitdagende, 
informatieve introductielessen waarop 
voortgebouwd kan worden.
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The Making Of
We zijn begonnen met ons onderzoek 
tijdens de minor Create Space. Hier 
hebben we met een groep van zes 
studenten onderzoek gedaan naar 
antiracisme, met focus op het begrip en 
fenomeen van ‘color blindness’ met als 
tegenhanger ‘color bravery’. In totaal 
hebben we hier vier maanden intensief 
aan gewerkt.

Vanuit dit onderzoek is een werkboek 
voor toekomstige medestrijders tegen 
racisme ontstaan. Dit werkboek hebben 
we zo toegankelijk mogelijk proberen te 
maken, met mensen van verschillende
leeftijden, achtergronden en niveaus in 
gedachten. Ons werkboek Color 
Bravery hebben we gebaseerd op 
verscheidene bronnen uit de weten-
schap, de kunsten, de media en uit 
gesprekken en workshops. Zowel aan 
de inhoud als aan de vormgeving is 
hard gewerkt om verkenning, 
verwerking en verdieping te 
bewerkstelligen, en ondertussen de 
laagdrempeligheid te bewaren. Ons 
onderzoektijdens de minor Create 
Space, getiteld Color Bravery, vormt de 
volledige basis en springplank van
ons theoretisch eindonderzoek.

Voor ons theoretisch eindonderzoek op 
ArtEZ hebben we de keuze gemaakt

om vanuit dezelfde lijn van Color 
Bravery te werken, maar nu vanuit de 
invalshoek van kunsteducatie. Ons 
theoretisch eindonderzoek draagt 
dezelfde titel, Color Bravery, omdat wij 
het behandelen als een voortzetting
van ons onderzoek en werkboek dat 
gemaakt is tijdens de Create Space 
minor. 

Wij hebben onszelf de vraag gesteld 
hoe je kunsteducatie kan inzetten om 
veilig en open te leren en praten over 
racisme. Hiervoor hebben we ons 
gefocust op onze eigen opleiding, 
Docent Beeldende Kunst en Vorm-
geving op ArtEZ Arnhem. Ons doel is 
om hiervoor een project te ontwikkelen 
dat geïimplementeerd kan worden 
binnen de opleiding. Op basis van de 
competenties van onze opleiding en 
onze eigen ervaringen hebben we 
de keuze gemaakt om ons project te 
ontwikkelen voor het tweede jaar van 
de opleiding en zo toe te passen op 
tweedejaars DBKV’ers. We hebben
gekozen voor projectmatig onderwijs 
omdat wij persoonlijk de meest 
waardevolle ervaringen en lessen 
hebben opgedaan tijdens projecten

Zowel ons werkboek als ons 
theoretisch eindonderzoek zijn 
gemaakt in tijden van corona. Dit heeft
ons op verschillende manieren 
beïinvloed. Het was bijvoorbeeld lastig 
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om veldonderzoek te doen en fysiek 
les te geven of dergelijke projecten/
lessen te initieren. Gelukkig kregen we 
de kans om binnen het vak VELD in het 
derde jaar van DBKV interactieve gast-
lessen te geven. Op die manier konden 
we onze kennis en tools testen en 
overbrengen op onze 
medestudenten. Deze kans hebben wij 
met beide handen aangegrepen. In 
totaal hebben wij drie verschillende 
lessen ontwikkeld, geschikt voor de 
digitale ruimte en opdrachten om 
thuis uit te voeren. De eerste twee 
lessen dienen alsverkenning, de derde 
als verdieping.

Voor de ontwikkeling van onze lessen 
hebben we gewerkt vanuit onze 
bronnen van de minor en het
theoretisch eindonderzoek. We hebben 
verschillende werkvormen ingezet en 
gewerkt vanuit kunst en kunsteducatie.

Tijdens de lessen hebben we kunnen 
merken dat het gesprek op gang kwam 
en dat het - ondanks de digitale ruimte 
- toch veilig en open voelde. Dit hebben 
we ook als feedback teruggekregen 
van de studenten. We hebben op deze 
manier ervaring kunnen opdoen en 
kunnen testen of ons materiaal 
geschikt is voor derdejaars DBKV’ers.

Dit is niet de precieze gekozen doel-
groep, maar het komt voor ons goed 
in de buurt. Tijdens de lessen hebben 
we gemerkt dat dit materiaal ook zeer 
geschikt is voor derdejaars studenten, 
in plaats van tweedejaars. We hebben 
tevens onze gespreks-, communicatie- 
en coachvaardigheden kunnen testen 
en inzetten tijdens deze lessen. Wat 
we hebben gemerkt, is dat deze vaar-
digheden de lessen tot een geslaagd 
experiment hebben gemaakt. Dit heeft 
de studenten ook in staat gesteld om 
te delen vanuit een sfeer en gevoel van 
openheid en veiligheid. De gesprekken 
en resultaten die ontstaan zijn binnen 
deze lessen zijn voor ons erg 
waardevol.

De lessen die we hebben ontwikkeld en 
gegeven dienen als introductie van ons 
project dat we voor ogen hebben. Het 
project hebben we in grote lijnen 
uitgedacht en uiteengezet. Ons 
theoretische eindonderzoek is 
uiteindelijk gereduceerd tot de 
ontwikkeling en onderbouwing van 
deze introductielessen, simpelweg 
omdat het anders te groot zou worden.
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Literatuurlijst
We hebben dankzij de minor Create Space een 
verscheidenheid bronnen verzameld en verwerkt in onze 
basiskennis waarmee we dit onderzoek konden 
aanvliegen. In deze lijst staan onze belangrijkste 
bronnen, die grote delen van ons onderzoek of onze 
motivatie voeden. Daarna staat ook per deelvraag 
aangegeven welke bronnen ons hebben gevoed. 

De meerstemmigheid in onze bronnen komt vanuit de 
verschillende perspectieven op racisme en de vele 
vormen die dit aanneemt. Ook komen deze 
perspectieven van mensen die op verschillende 
manieren met dit onderwerp en maatschappelijk 
probleem bezig zijn, bijvoorbeeld vanuit de klas, vanuit 
de kunst, vanuit het zakenleven, vanuit de samenleving, 
vanuit de sociologie en vanuit zelfhulp/zelfverbetering.

Zwaargewichten:
ï-Let’s Talk! | Facilitating Critical Conversations with 
Students, Teaching Tolerance
ï-This book is anti-racist: 20 lessons on how to wake up, 
take action, and do the work, Tiffany Jewell (2020)
ï-Sociology of Racism, Matthew Clair and Jeffrey S Denis, 
2015
ï-Wit is ook een kleur (docu van Sunny Bergman)
ï-Color blind or color brave? | Mellody Hobson
ï-Hoe we het Nederlandse racisme maken, Mister Motley
ï-Can we talk about racism? An interview with Beverly 
Daniel Tatum by Joan Richardson (PDF)
ï-Ervaren discriminatie in Nederland II, Sociaal en 
Cultureel Planbureau Den Haag, maart 2020
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Per deelvraag:

1. Voorwoord

2. Wat is onze motivatie?
ï-Why White Parents Need to Do More Than Talk to Their Kids About 
Racism
ï-Why Color-Blindness Is a Counterproductive Ideology
ï-Hoe we het Nederlandse racisme maken
ï-Waarom je discriminatie in stand houdt als je doet alsof je kleurenblind bent
ï-Hoe zorg ik ervoor dat mijn witte kind geen racist wordt?
ï-Color blind or color brave? | Mellody Hobson
ï-Can we talk about racism? An interview with Beverly Daniel Tatum by Joan 
Richardson (PDF)

3. Over de minor Create Space
ï-https://ru.artez.nl/createspace/

4. Wat is racisme binnen ons project?
ï-Sociology of Racism, Matthew Clair and Jeffrey S Denis, 2015
- https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/discriminatie/vraag-en-
antwoord/wat-is-discriminatie
-Wat werkt bij het verminderen van discriminatie, Felten & Taouanza, 2020 
voor Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS)
ï-Glossary for Understanding the Dismantling Structural Racism/Promoting 
Racial Equity Analysis, The Aspen Institute
ï-Ervaren discriminatie in Nederland II, Sociaal en Cultureel Planbureau 
Den Haag, maart 2020
ï-Tell Me Your Story - Kunsthal kAde
ï-Afropean Travels in Black Europe - Johny Pitts, FOAM
ï-Apex - Arthur Jafa, Stedelijk Museum
ï-My Anger & Peace - Alma Kim, FOAM
ï-Imperial Courts - Dana Lixenberg, Stedelijk Museum
ï-Power to the models - Jan Hoek, Stedelijk Museum Breda
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5. Waarom tweedejaars DBKV’ers?
ï-DBKV ArtEZ website
ï-ArtEZ opleiding competenties DBKV 
Arnhem

6. Wat is de rol van kunst binnen ons 
project?
ï-https://studiumgenerale.artez.nl/nl/studies/
blog/de+revolutionaire+kracht+van+kunst/
ï-Tell Me Your Story - Kunsthal kAde
ï-Afropean Travels in Black Europe - Johny 
Pitts, FOAM
ï-Apex - Arthur Jafa, Stedelijk Museum
ï-My Anger & Peace - Alma Kim, FOAM
ï-Imperial Courts - Dana Lixenberg, Stedelijk 
Museum
ï-Power to the models - Jan Hoek, Stedelijk 
Museum Breda
ï-Www.theblackarchives.nl
ï-Cowsill, Courtney, “Stopping Racism 
Through Art” (2006). Pell Scholars and 
Senior Theses. 
ï-https://kunstlinie.nl/programma/
landelijke-anti-racisme-manifest/
ï-https://dezwijger.nl/programma/kunst-en-
cultuur-in-onderwijs
ï-file:///C:/Users/STUDENT.DBKV/Down-
loads/Engagementenoverdegrens.pdf
ï-https://www.knaw.nl/nl/actueel/agenda/en-
gagement-in-de-kunst]
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7. Het projectplan
ï
-Words Matter, Een incomplete gids voor woordkeuze binnen de 
culturele sector, door het Tropen Museum, Afrika Museum, 
Museum Volkenkunde, Wereld Museum
ï-Ervaren discriminatie in Nederland II, Sociaal en Cultureel 
Planbureau Den Haag, maart 2020
ï-Deze carnaval ga ik als sfeerverpester
ï-Is My Skin Brown Because I Drank Chocolate Milk? (TED Talk): 
Beverly Daniel Tatum
ï-Wit is ook een kleur
ï-RAS/RACISME: Letten kinderen op iemands huidskleur of zijn 
ze “kleurenblind”?
ï-Colorblind: ReThinking Race
ï-Tell Me Your Story - Kunsthal kAde
ï-Afropean Travels in Black Europe - Johny Pitts, FOAM
ï-Apex - Arthur Jafa, Stedelijk Museum
ï-My Anger & Peace - Alma Kim, FOAM
-Imperial Courts - Dana Lixenberg, Stedelijk Museum
ï Power to the models - Jan Hoek, Stedelijk Museum Breda
ï Fufu met appelmoes (Documentaire over opgroeien in een witte 
omgeving)
-Fufu met appelmoes
ï-Zwarte Piet - Zondag met Lubach
ï-Capitalizing B in Black and W in white
ï-Van alle tijden: Racisme in de Westerse kunst, Jeroen de Baaij
ï -Talking about race quietly with Patricia J Williams, by Nicola 
Lacey
ï-Zwarte Piet, een blackfacepersonage, Een eeuw aan 
blackfacevermaak in Nederland, Elisabeth Koning
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Reflecties
Hier volgt dan een reflectie van Anisa 
en Cheyenne afzonderlijk van elkaar.

Cheyenne:

Wat vind ik over het algemeen van dit 
onderzoek?

Waar moet ik beginnen? Dit onderzoek, 
vanuit de minor Create Space en vanuit 
het theoretisch eindonderzoek van 
ArtEZ, is zo ontzettend groot. Al meer 
dan een jaar zijn we bezig met dit
onderzoek. De focus is nog steeds 
intens. Ik heb me ondergedompeld in 
antiracisme, door middel van het 
bijwonen van fysieke protesten, het 
vergaren van kennis en ervaring, het 
ontwikkelen van tools en producten en 
heel veel praten. 

Over het algemeen ben ik tevreden met 
dit onderzoek. Ik heb vertrouwen in wat 
we hebben onderzocht en ontwikkeld!

De zine/werkboek Color Bravery vanuit 
de minor Create Space vind ik sterk. 
Het is geschikt voor een variïteit aan 
mensen. In het boek komen educatie, 
kunstvormen en wetenschap samen. Ik 
vind dat het taalgebruik de cursus Non 
Violent Communication van Jeyanthy 

Siva weerspiegelt. Hier heb ik tijdens de 
ontwikkeling van dit product extra aan-
dacht aan besteed en dit vind ik goed 
gelukt. Het theoretisch eindonderzoek 
Color Bravery vind ik een ontzettend 
groot bestand geworden. Het puilt - op 
een positieve manier - uit van de 
kennis, tools, bronnen, inzichten en 
passie. Ik ben trots op wat we hebben 
bereikt en ontwikkeld. We hebben 
vanuit de minor de vertaalslag gemaakt 
naar dit theoretisch eindonderzoek. De 
theoretische basis was al gelegd. Deze 
is nu strakker geworden, met de focus 
op kunst(educatie) en racisme. Het 
ontwikkelen van een projectplan vind ik 
zeer interessant.

Naar mijn idee hebben we een strak en 
verantwoord projectplan/-voorstel in 
elkaar gezet. Dit kan daadwerkelijk in 
praktijk worden uitgevoerd. De lessen 
die we hebben gegeven bij VELD zijn 
onmisbaar voor dit onderzoek. Deze 
hebben ons de kans gegeven om onze 
kennis en tools in praktijk te testen. Dit 
is goed gelukt. De lessen verliepen 
soepel: het niveau van de inhoud was 
op peil, de gesprekstechnieken hebben 
de open en veilige leeromgeving tot 
stand gebracht en bevorderd. De 
samenkomst is wat mij betreft indruk-
wekkend goed gelukt.

Hiermee houd ik ook rekening met de

160



161

beperkingen van online lesgeven, die 
echte samenkomst bemoeilijken. 
Ondanks dat zijn het waardevolle 
lessen geweest, met een open en 
veilige leeromgeving, waarbinnen
samenkomst en kunst rondom racisme 
centraal stond en bespreekbaar was.

Ik ben ervan overtuigd dat dit project 
in werkelijkheid kan worden uitgevoerd 
en dat wij het zo hebben geschreven 
en ontwikkeld, dat dat ook door andere 
docenten/coaches gedaan kan worden.

Over het algemeen kan ik niets 
minder dan tevreden zijn. Ik weet hoe 
veel moeite, passie, tijd, energie, bloed, 
zweet en tranen in zit. Het eindresultaat 
reflecteert dat.

Wat zijn de meest waardevolle lessen 
voor mij geweest?

Ik ben heel dankbaar voor de mate van 
bewustzijn die ik door dit onderzoek 
heb kunnen ontwikkelen. Het is een
levenslang leerproces, maar in dit 
afgelopen jaar ben ik al ontzettend
gegroeid. Taal is daar een groot onder-
deel van. Het taalgebruik dat ik nu 
hanteer is gebaseerd op kennis van de 
bronnen die we hebben verwerkt 
tijdens het algehele onderzoek. De 
cursus Non Violent Communication 
van Jeyanthy Siva is daarin extra 

extra noemenswaardig voor mij. Door 
deze cursus met gesprekstechnieken 
heb ik geleerd hoe je het mooie in het 
standpunt van de ander kan zien, 
benoemen en verwerken. Dit komt het 
gesprek ten goede. Dit kan je inzetten 
om door de barriere van defensief 
gedrag te breken, wat vaak voorkomt 
als je racisme bespreekt. Deze
technieken zet ik dagelijks in. Het helpt 
me om gesprekken met anderen elke 
keer zo open en veilig mogelijk te 
maken. Ik pas het dus niet alleen toe 
binnen onderwijsstructuren. Ik pas het 
ook toe in interpersoonlijke ervaringen, 
in gesprekken met vrienden, familie en 
vreemden.

Daarnaast zijn de lessen bij VELD heel 
waardevol geweest voor mij, daar 
hebben we kunnen testen of onze 
kennis en tools in praktijk goed 
werken. De feedback van de 
deelnemende studenten was erg fijn en 
waardevol. Dat ze de sfeer als veilig en 
open hebben ervaren, zegt alles voor 
mij. We kregen terug dat ze de lessen 
prettig en uitdagend vonden, en dat ze 
het goed vonden om het eens hierover 
te hebben met elkaar.

Het lesgeven was echt een succes-
ervaring voor mij. Dit heeft mijn
motivatie weer verhoogd op een 
moment waarop ik het zelf moeilijk had.
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Het heeft me ook met de neus uit 
de stof gehaald. Die praktische 
vertaalslag is waar het om draait 
voor mij. Die testmomenten zijn om 
die reden een van de hoogtepunten 
van dit onderzoek geweest.

Wat is me opgevallen?

Het is me opgevallen dat er nog veel 
te halen valt binnen kunsteducatie 
en educatie in het algemeen met 
betrekking tot racisme en het 
bespreekbaar maken ervan. Het is 
me opgevallen dat er soms niet
alleen kleurenblindheid heerst, maar 
ook “kleuren-vanzelfsprekendheid”.
Hiermee bedoel ik situaties en 
culturen/sferen/leeromgevingen 
waarin de betrokkenen het vanzelf-
sprekend vinden dat er meerdere 
huidskleuren en etniciteiten bestaan 
en met elkaar leven, maar dat door 
die vanzelfsprekendheid er 
vervolgens niet meer echt over 
gesproken wordt. Dit is ook waarom 
we Color Bravery nastreven. Ik weet 
dat het vaak moed vergt om racisme 
te bespreken. In veel situaties is 
het toch lastig om erover te praten, 
maar juist daarom is het goed om 
weïl te doen.

Er wordt veelal van uitgegaan dat 
het (lees: antiracisme) een kern-
waarde is, dat is opgenomen in de
cultuur van een opleiding en de 
studenten, maar in werkelijkheid 
wordt er weinig over gesproken.
En waar niet over gesproken wordt, 
wordt dus ook niet zichtbaar. Die 
kernwaarden moeten juist
bespreekbaar worden gemaakt. Je 
kan er niet vanuit gaan dat iedereen 
dezelfde waarden, kennis, ervaring 
of meningen heeft. Door juist uit te 
gaan van variatie, kan je veel van en 
met elkaar leren. Die nieuwsgierig-
heid, open houding en belang-
stelling is nodig. Door met elkaar 
een veilige sfeer en leeromgeving te 
scheppen en te behouden, kan alles 
besproken worden.

Wat zou ik anders hebben gedaan?

Eigenlijk vind ik dit een lastige 
(en een beetje een gemene) vraag. 
Al onze ervaringen hebben ons
geleid tot waar we nu staan. 
En waar we nu staan...
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daar ben ik trots op. Ik ben volledig overtuigd 
van ons product, de  relevantie en de aanpak 
ervan. Ik vind dat dit meer moet worden 
toegepast in het onderwijs – ook binnen onze 
opleiding DBKV. Daar hebben wij initiatief in 
getoond met de ontwikkeling van dit 
theoretisch eindonderzoek. Het uiteindelijke 
resultaat is in mijn opzicht op niveau. 
Inhoudelijk zou ik op dit moment niets 
veranderen. 

Maar... wat ik wel tegen Anisa en Cheyenne van 
een jaar geleden zou willen zeggen is: maak 
het niet te groot. In deze persoonlijke  reflectie 
spreek ik voor mezelf. Ik weet dat ik de neiging 
heb om ‘te’ groot en ambitieus te denken. Hier-
door heb ik veel stress en moeizame 
momenten ervaren tijdens de ontwikkeling van 
dit theoretisch eindonderzoek. Ik voel daarin 
ook sterk de verwachtingen van anderen. Die 
zou ik graag meer naast me willen hebben 
neerleggen. Dat is namelijk niet altijd het 
belangrijkste.

Tijdens de ontwikkeling van dit project hebben 
we vaak moeten bijschaven. Die zoektocht van
onderzoeksvraag, de grootte van het project, 
de opzet en meer hoort volledig bij het proces, 
dat weet ik en dat zie ik. Daarom had ik dat 
achteraf gezien niet anders gedaan. Ik weet 
namelijk waar het toe heeft geleid: een 
weloverwogen project en onderzoek, met 
valkuilen en omwegen, maar vooral met po-
tentie, onderbouwing, reflectie,  relevantie en 
passie.
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Hoe zou dit project verder kunnen 
groeien? / Als ik meer tijd/middelen 
had, hoe zou ik dit dan verder willen 
ontwikkelen?

In het geval van de voortzetting van 
ons project, zou ik echt focussen op 
de verdieping in de artistieke 
verwerkingen en gesprekken met 
reflecties tijdens de lessen. Ik ben ook 
heel benieuwd naar de werking van 
workshops van beeldend docenten, 
zoals over esthetiek/ethiek van 
Pieter van Evert, en gastdocenten, 
zoals Jeyanthy Siva over 
gespreksvoering en -technieken. Ik 
denk dat dit heel waardevol zou zijn 
voor de deelnemende studenten. Met 
meer tijd en meer middelen, zou ik dit
verder willen ontwikkelen. Om hier 
veldonderzoek op toe te passen, met 
een peer group. Door middel van 
toegepast onderzoek zou ik het 
project willen testen en vervolgens op 
willen reflecteren, zodat het project 
echt uitgevoerd kan worden binnen 
DBKV. Dat is mijn droom.

Anisa

Wat vind ik over het algemeen van dit 
onderzoek?

Over het algemeen wil ik zeggen dat ik 
dit theoretische onderzoek super

leerzaam vond en dagelijks blijf 
vinden. Ik heb in tijden niet zo
gepassioneerd en intrinsiek een 
theoretisch onderzoek gedaan. In
tijden heeft niet iets zo relevant en 
nuttig gevoeld als dit onderzoek. Dit 
onderzoek laat mijn hart sneller 
kloppen en laat mij voelen hoe het is 
om met passie en intrinsieke motivatie 
te werken aan een onderzoek.

Ik word dagelijks door het nieuws en 
gebeurtenissen in onze maatschappij 
eraan herinnerd dat de educatie 
rondom dit onderwerp zo belangrijk is 
en dit houdt mijn fascinatie scherp. Na 
dit theoretische onderzoek wil ik mij 
zeker nog gaan verdiepen in dit onder-
werp door vervolgprojecten en 
hopelijk bijvoorbeeld door nieuwe 
curriculums en projecten te 
ontwikkelen in de educatie wereld
waar deze thematiek centraal staat.

Dit onderzoek is een enorm groot deel 
van mijn leven geworden, mede door-
dat wij er al meer dan een jaar mee 
bezig zijn geweest, met als beginpunt 
de minor Create Space die wij gevolgd 
hebben begin januari van 2020. Sinds-
dien is het een routine geworden om 
te denken en te praten over dit
onderwerp. Ik ben er elke dag, 
bijvoorbeeld in de openbare ruimte, 
straatbeelden, in gesprekken en
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in het dagelijkse leven super alert geworden over dit 
onderwerp.

Het onderzoek naar dit onderwerp heeft mij als per-
soon eïcht laten groeien, ik heb enorm veel ontwikke-
ling meegemaakt. Ik sta steviger in mijn schoenen en 
kom steeds meer uit voor wie ik ben, mijn identiteit, 
mijn mening, mijn visie, mijn eigen kennis en mijn 
eigen achtergrond. Dit onderwerp is enorm belangrijk 
voor mijn wording geweest. Ik praat zó veel meer over 
maatschappelijke- en politieke onderwerpen en 
problemen die zich afspelen in onze maatschappij. 
Door dit onderzoek ben ik zelfs meer trots op mijn 
eigen naam geworden, wat ik al een tijdje niet had 
gevoeld en heb ik een herwaardering voor mijn roots 
kunnen vinden.

Dit onderzoek heeft mij geleerd om te staan voor 
waar je staat en er helemaal voor gaan. De 
verandering zijn die je wilt zijn. Met jouw eigen 
kwaliteiten en vakgebieden, op jouw eigen manier 
een steentje bijdragen aan het grotere geheel. Toch 
die superheld zijn die ik vroeger altijd al wilde zijn. 
Color brave zijn. Het onderzoek voelt heel eigen, het 
is echt óns project. Ik wil alle waardevolle bronnen, 
mensen van wie wij hebben geleerd en met wie wij 
veel gesprekken hebben gehad, enorm bedanken en 
koesteren alle geleerde en verworven kennis. Dit zal 
ik mijn hele leven met mij meedragen. 
Het uiteindelijke theoretische onderzoek Color 
Bravery zit dan ook vol met al deze verworven kennis, 
informatiebronnen, reflecties en onze inzichten. 
Ik ben er trots op, trots op Cheyenne, mijn partner in 
art, trots op ons.
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Wat zijn de meest waardevolle 
lessen geweest?

Om te beginnen ben ik er ïecht 
achter gekomen wat de waarde 
en de kracht van woorden zijn. Ik 
heb bewustzijn over het gebruik 
van woorden opgedaan. Mijn 
taalgebruik is in het afgelopen 
jaar enorm veranderd, in positieve 
zin. Ik ben mij nu enorm bewust 
van de kracht van woordgebruik. 
Ik was mij er helemaal niet van 
bewust dat onze taal en 
woordkeuzes al onbewust zoveel 
invloed hebben op een open en 
veilige communicatie. 

Veel woorden laten zien dat wij 
als maatschappij nog veel
kunnen ontwikkelen en dat taal, 
net als dat wij allemaal doen 
ook mee met de tijd moet gaan 
en kan veranderen met de tijd. 
Woorden en taalgebruik heb-
ben namelijk ook enorm veel 
geschiedenis en inhoud.. Hier ben 
ik mij van bewust geworden en 
dat is een hele waardevolle les 
geweest.

Ook heb ik geleerd dat niets 
zeggen enorm veel zegt. Je 
afsluiten voor moeilijke 
gespreksonderwerpen zegt

enorm veel en brengt ons, de 
maatschappij niet verder. Hoe 
moeilijk of makkelijker het onder-
werp ook is, is het super 
belangrijk om te blijven praten 
met elkaar en gesprekken te 
blijven voeren met elkaar. Dat is 
een andere waardevolle les die ik 
heb geleerd.

En over woorden, taalgebruik, 
blijven praten en gesprekken 
voeren is een enorm waardevolle 
les voor mij geweest dat 
communicatie enorm krachtig 
is. En vat alles wat ik tot nu heb 
gezegd ook samen. 
Communiceren is de stap naar 
verandering en empathie. ïïeen op 
eeïïn communiceren maar ook wij 
als gehele maatschappij. Ik heb 
binnen dit onderzoek geleerd 
dat het super belangrijk is dat wij 
naar elkaar blijven luisteren, met 
elkaar blijven praten en in contact 
met elkaar blijven.

Niet verder van elkaar groeien, 
maar juist naar elkaar toe groeien. 
Geen muren, maar deuren 
bouwen en die openen naar 
elkaar toe. Wij leven allemaal 
samen en vormen de maat-
schappij. Jij, ik, wij, iedereen, 
samen. Blijf communiceren, hoe
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onbekend of bekend het onderwerp 
ook is. En hoeveel je ook denkt te 
verschillen. Wij zijn allemaal samen, 
allemaal een. Deze waardevolle les en 
realisatie blijft mij voor altijd bij.

En tot slot waren de lessen bij VELD 
hele waardevolle lessen. Binnen deze 
lessen hebben wij namelijk onze 
theorie, plannen en ontwerpen 
kunnen uitproberen in de praktijk. 
En de praktijk is uiteindelijk waar het 
allemaal gebeurd, where the magic 
happens. And magic happened. 

Wat waren die lessen leerzaam zeg. 
Alles wat wij hoopten dat de lessen 
zouden zijn gebeurde ook in de 
realiteit. Wij hebben enorm veel fijne 
feedback  ontvangen van de 
studenten, die voor het vervolg van 
het project en de toekomst enorm 
waardevol zijn. Dat koester ik voor 
altijd en is misschien nog de meest 
waardevolle les binnen het project zelf.

Wat is me opgevallen?

De kracht en waarde van kunst en 
educatie wanneer deze twee samen-
komen. Ik heb gemerkt dat deze twee 
elkaar echt versterken en samen een 
heel krachtig duo zijn en een eenheid 
vormen. Ik heb een herwaardering 
voor kunsteducatie opgebouwd. Ik 
wist natuurlijk altijd het nut van kunst 
en educatie wel, maar dat is door dit 
project eïcht aangewakkerd. Binnen dit 
terrein kan er zoveel samen komen. 
Kunst zelf is zo waardevol en bevat 
zelf zo enorm veel lessen. Het is echt 
in staat om verschillende 
standpunten te illustreren, verhalen te 
vertellen, kritiek te uiten en gevoelens 
te visualiseren. Het wakkert empathie 
en barmhartigheid. Het verbreedt de 
horizon, verbreed kennis en 
perspectief (over onze maatschappij).

Kunst is het verleden, het het heden 
en de toekomst. Kunsteducatie
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behandelt het verleden, gebeurt in het heden en is 
hand in hand met de toekomst. De studenten zijn 
de toekomst. Kunsteducatie is echt een brug tussen 
kunst en de mens. Dit is mij opgevallen en blijft mij 
bij.

Wat zou ik anders hebben gedaan?

Helemaal niks natuurlijk! Nee haha, ik vind dit wel een 
lastige vraag, al hebben wij hem zelf bedacht. Over 
al onze verworven kennis, alle gelezen bronnen, alle 
gesprekken met externe mensen en met elkaar ben 
ik super trots, over de inhoud zou ik niets hebben 
veranderd, omdat deze enorm relevant en nuttig is. 
Het enige wat ik anders had willen doen is het doel 
niet meteen enorm groot maken. Cheyenne en ik zijn 
altijd grote dromers met veel ambitie, wat ik zelf een 
positieve eigenschap vind, maar dit kan ook meteen 
je valkuil zijn. Dit heb ik persoonlijk wel ervaren 
binnen het proces. Te grootse ideeïn zijn soms 
binnen het kader van het theoretische onderzoek 
en een bepaalde tijd te groot en te veel. Daarom zou 
ik meer hebben gelet op de realiteit van de plannen 
binnen de tijd die wij hebben en daarin meer eerlijk 
zijn geweest naar elkaar en de plannen toe. Dit zou 
ons veel stress en werkdruk hebben bespaard in alle 
eerlijkheid.

Maar daar kom je natuurlijk ook pas achter
wanneer je de plannen ook daadwerkelijk probeert uit 
te voeren. Dit was in ieder geval een wijze les.

Dit vormt zich in mijn prachtige quote: 
‘Groot dromen is goed, maar niet al té ïgroot 
als je ook een deadline hebt hihi’.
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Hoe zou dit project verder kunnen groeien?

Dit project zou kunnen verder groeien naar een geheel compleet project wat van 
begin tot eind is uit te voeren is binnen het tweede jaar van DBKV. Dit zou een 
droom zijn die uitkomt na al het voorwerk! We hebben nu een hele mooie start 
gemaakt met een duidelijke doelstelling, goed concept, veel passie en een sterke 
theoretische basis voor de introductie van het project. 

Het vervolg zou dus een focus kunnen hebben op het vervolg en de verdere loop 
van het project. Alle ideeïn die daarbij horen die wij hebben uitgeschreven in het 
plan, dus externe gastdocenten betrekken bij het project, ook daadwerkelijk 
uitnodigen en onderdeel van het project maken. 

En tot slot zou dit project nog kunnen verder groeien door verschillende onderdelen 
te blijven uitproberen in de praktijk, zo krijg je goed beeld wat werkt in de praktijk en 
niet!
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Conclusie
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Beste lezer,

“Hoe kunnen wij een projectplan 
ontwikkelen dat focust op samen-
komst en kunst rondom racisme, voor 
tweedejaars DBKV’ers, om veilig te 
leren en praten over racisme?”

Deze vraag hebben wij getracht te 
beantwoorden in ons theoretisch 
eindonderzoek. Een projectplan
ontwikkelen begint ten eerste met het 
creëren van een een duidelijke doel-
stelling, bijbehorende kaders en het 
definiïren van sleutelbegrippen uit de 
hoofdvraag.

Doordat dit theoretisch eindonderzoek 
is uitgevoerd ten tijde van corona, is 
de gekozen doelgroep van 
tweedejaars DBKV’ers in de praktijk 
aangepast naar derdejaars DBKV’ers, 
binnen het vak VELD. Uit de 
bevindingen van de lessen kan 
geconcludeerd worden dat (de 
introductie van) het projectplan
ook geschikt is voor derdejaars 
DBKV’ers. 

Uit het theoretisch eindonderzoek is 
gebleken dat racisme een ideologie is 
van de superioriteit van een bepaalde 
identiteitsgroep aangaande 
huidskleur, afkomst en etniciteit, over 
de andere(n), om een ongelijke/
minderwaardige behandeling te 
rechtvaardigen. Deze behandeling kan 
zich uiten in verschillende vormen van 
schade, waaronder mentale, fysieke, 
emotionele en monetaire. De term
‘Ras’ is een sociaal construct en 
daarom worden de termen: huidskleur, 
afkomst en etniciteit gehanteerd in het 
project.

Binnen het project wordt kunst 
ingezet als middel om veilig en open 
te leren en praten over racisme. Kunst 
kan barmhartigheid, belangstelling, 
nieuwsgierigheid, compassie en 
empathie opwekken/bewerkstelligen. 
Het bewustzijn onder de studenten 
wordt bevorderd en geprikkeld, door 
gesprekken, reflecties, kennis en 
artistieke verwerkingsopdrachten.

De studenten worden aangezet om te 
denken en praten over racisme. 
Binnen het project is kunst het doel en 
het middel: de studenten maken kunst
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in de vorm van artistieke 
verwerkingen, wat vervolgens 
gesprekken, en uitingen vragen, 
antwoorden en kritiek teweegbrengt. 

Kunst wordt binnen het project 
ingezet om verschillende aspecten 
van racisme te bespreken en te 
behandelen, waaronder:
- identiteit, identiteitsgroepen en 
etnische identiteit
- boodschap, verhaal, geschiedenis en 
de zaken die hen gevormd hebben
- sociaal-politieke kritiek, gericht op 
verschillende instanties, 
samenlevingen, systemen
omtrent racisme en discriminatie
- zelfonderzoek, persoonlijke uiting, 
rituelen, hun eigen verhaal en de 
wijze(n) waarop zij bepaalde 
gebeurtenissen verwerken.

De doelstelling van dit project is om 
de studenten op een veilige en open 
manier te laten leren en praten over 
racisme waarin iedereen in ieder geval 
een startpunt binnen het 
maatschappelijke fenomeen en
probleem van racisme heeft 
ontwikkeld. Het is van belang dat de 
pijlers van identiteit, vooroordelen,
beeldvorming en kunst rondom 
racisme dienen als rode draad of 
stappenplan voor hun onderzoek.
De studenten onderzoeken hun eigen

identiteit, verbreden hun horizon 
op het gebied van verschillende 
perspectieven binnen de kunst en 
maatschappij en weten artistieke
verwerkingen van het 
maatschappelijke fenomeen tot stand 
te brengen.

Binnen het project worden de 
studenten begeleid door een coach. 
De coach faciliteert binnen het 
project het leergesprek, maakproces 
en de continue reflectie. De rest 
ontstaat door de studenten zelf. De 
input van de coaches tijdens het 
project is begeleidend, stimulerend, 
kritisch-reflectief, schurend waar 
nodig, inspirerend en bevragend. De 
coaches leveren tools en kennis aan 
die nodig zijn voor een veilig en open 
leerklimaat.

Binnen het ontwikkelen van het 
project worden er verschillende 
didactische werkvormen toegepast.
Dit verschilt van klassikale werk-
methodes tot de open en gevarierde 
werkvorm van Open Space. Uit het 
onderzoek is gebleken dat deze 
werkvormen het artistieke onderzoek 
en de artistieke verwerking stimuleren.

Het is binnen het ontwerpen van een 
projectplan belangrijk om een globale 
planning met inhoud uit te stippelen. 
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Dit project duurt vier weken en houdt zich vast aan de ArtEZ school-
tijden. Binnen de planning komen de introductie, kennismaking, het 
werken aan het project, bezoeken, reflectiedagen en de presentatie 
van het eindproduct aan bod.

Het is belangrijk dat de beginsituatie van de studenten gepeild wordt. 
Uit de gegeven lessen is gebleken dat er verschil is in voorkennis en 
ervaringen omtrent racisme binnen de groepen. De inhoud van de 
lessen dient dan ook geschikt te zijn voor mensen met meer en 
minder kennis en ervaring.

Tevens is uit de gegeven lessen gebleken dat de kaders van het 
projectplan aan het begin vastgesteld moeten zijn. Zo kan er 
gedurende de lessen naar verwezen worden. Respect en een open 
houding zijn noodzakelijk. Dit is de basis waardoor elkaars ideeën, 
meningen, visie, standpunten, vragen en antwoorden ontvangen en 
verwerkt kunnen worden.

Uit het onderzoek voor de minor Create Space en het theoretisch 
eindonderzoek voor ArtEZ is gebleken dat een ontmoeting met dit 
maatschappelijke probleem in een open en veilige sfeer en leer-
omgeving wordt bewerkstelligd door prikkelende, uitdagende stof 
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en verwerkingsopdrachten, de 
begeleiding van de coach, de input en 
(artistieke) verwerking van de 
studenten en de gesprekstechnieken 
van Non Violent Communication van 
Jeyanthy Siva. Gesprekken waarin 
behandelde stof en resultaten werken 
besproken en verwerkt dienen 
afgewisseld te worden door kleine en 
grote artistieke verwerkings-
opdrachten. Zo komen nieuwe 
inzichten voort.

Hiermee komen wij tot de conclusie 
dat wij een projectplan voor tweede-
jaars DBKV’ers kunnen ontwikkelen, 
dat focust op samenkomst en kunst 
rondom racisme en waarin er veilig 
geleerd en gepraat wordt over 
racisme, door het creëren van een een 
duidelijke doelstelling, bijbehorende
kaders zoals begeleiding, planning, 
werkvormen en het definieren van 
sleutelbegrippen.
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Nawoord
Wij hebben enorm veel geleerd van ons theoretische onderzoek Color 
Bravery. Door dit onderzoek, zowel theorie als praktijk, hebben we geleerd 
over onszelf, de ander, elkaar, de maatschappij, sociale constructen, taal-
gebruik, werkvormen, kunstenaars, kunstwerken, educatie. 

We hebben geleerd wat racisme is, wat het inhoudt in verschillende lagen 
van de samenleving en hoe je dit bespreekbaar kan maken binnen een 
open en veilige sfeer en leeromgeving. Dit onderzoek heeft ons veel 
gebracht en wij hopen dat de lezer ook informatie en inspiratie opdoet door 
het lezen van het theoretisch eindonderzoek en de praktische vertaalslag.

Wij zijn trots op het uiteindelijke onderzoek. We zijn nog lang niet uit-
geleerd. Het leren over racisme is een levenslang leerproces, daarom zou 
dit onderzoek ook eindeloos kunnen zijn. 

Voor nu is dit ons resultaat. We zien potentie in ons  project, deze kan met 
meer tijd en meer middelen  uitgroeien tot een volwaardig project dat in de 
opleiding DBKV geimplementeerd kan worden.

Wij hopen uiteindelijk te bereiken dat de studenten/deelnemers op een 
veilige en open manier binnen ons project leren en praten over racisme, 
door kunst te maken en onderzoek te verrichten. We hopen met ons project 
een startpunt te bewerkstelligen voor waardevolle en duurzame kennis en 
tools omtrent racisme.

In het bijzonder willen we onze begeleiders, onze groepsgenoten van de 
minor Create Space bedanken en onze familie en vrienden bedanken voor 
al hun input, steun en inspiratie.

In solidariteit,

Anisa Demirci en Cheyenne Pattiwaël
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