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Superdiversiteit 

Groeiende diversiteit

tussen en binnen groepen

- Land van herkomst

- Migratiekanaal, gevolgen status

- Menselijk kapitaal, opleiding; werk

- Transnationalisme, migrantenleven

- Reacties en aannames omgeving

(Vertovec, 2009)
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Superdiversiteit

Verzameling minderheden, geen

meerderheid – iedereen moet integreren

Interactie: herkomst, taal, religie, SES, 

levensstijl, identiteit

Onderzoek 2e generatie schoolverlaters:

- vroegschoolse opvang

- doorstroming

- ondersteuning huiswerk

Maurice Crul (2013/2016)
www.MUTANT.nl
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Superdiversiteit

Nieuwe verscheidenheid
WRR, 2018

Niet alleen traditionele migrantengroepen

22% bevolking afkomst 223 landen (2016)

2007 – 2016: instroom Polen, Syrië, China, 

vrml Sovjet, alle EU landen

Maatwerk: grote gemeenten, middelgroot 

met 1 minderheidsgroep, 

tuinbouwgemeenten, expatgemeenten
www.MUTANT.nl
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Superdiversiteit

Werelden van verschil
SCP, 2016

Verschil in sociaal-culturele positie: sociale 

contacten, waardenoriëntaties, emotionele 

identificatie

1) Segregatie

2) Etnisch geisoleerd

3) Gematigde segregatie

4) Geïsoleerd en georiënteerd op Nederland

5) Dubbele binding

6) Nadruk op Nederland

7) Assimilatie

www.MUTANT.nl
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Superdiversiteit

Werelden van verschil
SCP, 2016

Wat vermindert segregatie?

- Verblijfsduur

- Nederlandse taalbeheersing

- Betaald werk

- Aantal autochtonen in de wijk

www.MUTANT.nl
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Superdiversiteit

Kees van den Bos (2018) Why people radicalize

- Onrechtvaardigheid (ver weg en dichtbij)

- Onzekerheid: waar voel ik me thuis, waar behoor ik toe, wie 

houdt van mij, ga ik een goede toekomst tegemoet? 

- Gebrek zelfcontrole, onbeheerste woede, 

niet kunnen verwerken van complexe 

problematiek

www.MUTANT.nl
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Superdiversiteit

Opvoedingspraktijken
Trees Pels, 2009, 2018

Pedagogische innovatie: ouders meer 

ondersteunend, toenemende individualisering, 

meer zelfbewustheid. Moeders meer 

veranderingsgezind

Etnische socialisatie:

* overdracht van cultuur en groepstrots

* weerbaarheid tegen uitsluiting

* wantrouwen tegen andere groepen

* benadrukken van individualisme

Verschillen worden benadrukt

www.MUTANT.nl
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Superdiversiteit

Opvoedingspraktijken
Trees Pels, 2009, 2018

Wat is nodig?

- Contacten binnen en tussen groepen (bonding 

en bridging) 

- Vertrouwen

- Ruimte voor dialoog – oordeel tijdelijk 

opschorten

- Gezamenlijke oordeelsvorming

- Opvoeding: morele kwaliteiten kinderen, 

verantwoordelijkheid voor omgeving, 

inlevingsvermogen.

www.MUTANT.nl
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Vragen superdiversiteit

- Hoe ziet de diversiteit van uw 

leerling/cliëntenbestand er uit?

- Ziet u veranderingen ten opzichte van 

een aantal jaren (decennia) geleden?

- Wat zijn de gevolgen van (eventuele) 

veranderingen voor uw beroepsprakrijk?

www.MUTANT.nl
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Superdivers Onderwijs

Superdiverse kinderopvang

Inspectie onderwijs (2018):

- hoge mate van segregatie

- schooladvies – geen gelijke kansen

- burgerschapskennis relatief beperkt

- socialisatiefunctie vraagt meer aandacht

www.MUTANT.nl
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Superdivers Onderwijs

Superdiverse kinderopvang

Onderwijsraad (2017):

- onderwijs aan vluchtelingenkinderen: teveel 

improvisatie

- inzet professionals bewonderenswaardig

Aanbevelingen:

- toegang tot voorschoolse voorzieningen

- toegankelijkheid vergroten in alle schoolfasen

- investeren in deskundigheid professionals

www.MUTANT.nl
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Superdivers Onderwijs

Superdiverse kinderopvang

Ria Goedhart (2018): Wat is nodig?

- Kennismaking met elkaars tradities, waarden, 

normen

- Hoe ben ik een zelfstandig en verantwoordelijk 

persoon in deze diverse samenleving?

- Wie ben ik op een superdiverse school 

(identiteit)?

- Dialoog lastige onderwerpen

- Veilige omgeving

- Nieuwsgierige houding
www.MUTANT.nl
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Vraag 

competenties professionals

Hebben professionals in onderwijs/ 

kinderopvang/zorg speciale competenties 

nodig in een superdiverse 

school/kinderopvang/wijk?

www.MUTANT.nl
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Speciale competenties 

professionals?

Geen speciale competenties

- wel extra interpersoonlijke, pedagogische en 

organisatorische competenties (Ria Goedhart, 2018)

- wel grote betrokkenheid, stevig in schoenen 

staan, flexibel, relativeringsvermogen (Sociaal Werk/Sardes, 

2016)

- wel meer leren omgaan met ouders, inzicht 

krijgen in en sociale kaart wijk (HU, Sociaal Werk, 2018)

www.MUTANT.nl
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Samenvattend wat is nodig?
- Nederlandse taalbeheersing

- Toegang tot voorschoolse voorzieningen

- Investeren in deskundigheid professionals

Socialisatiefunctie en burgerschapsvorming

1)  - Contacten binnen en tussen groepen

- Vertrouwen

- Veilige omgeving

2  - Kennismaking met elkaars tradities, waarden, normen

- Nieuwsgierige houding

3) - Vragen m.b.t. identiteit en burgerschap:

Hoe ben ik een zelfstandig en verantwoordelijk persoon in 

deze diverse samenleving? Wie ben ik op een 

superdiverse school (identiteit)?

4) - Ruimte voor dialoog - lastige onderwerpen

- Gezamenlijke oordeelsvorming

www.MUTANT.nl
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Hoe verder?

Welke aanbevelingen hebt u voor 

- uw school/kindercentrum/wijk

- en voor uzelf?

www.MUTANT.nl
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Hoe verder?

Eerst overeenkomsten daarna 

verschillen

Lokaal plaatje maken: stad/wijk/ 

instelling

UKK 

Vreedzaam 

Nu voor later

Samen Verschillend

Samen goed voor later

Van alles wat meenemen
www.MUTANT.nl
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