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Actie in de klas: 
anders kan ook 

 

Niet alles wat school en educatie betreft, is rozengeur en maneschijn. In de opzienbarende 
documentaire ‘Schooling the world’ wordt toegelicht hoe school ook nefast kan zijn voor 
lokale culturen. 

Toch zijn er ook wereldwijd prachtige voorbeelden te vinden van scholen die op een eigen 
manier aan de slag gaan met een mondiaal thema. 

 

Documentaire: Schooling the world 

Als je een oude cultuur in één generatie zou willen veranderen, hoe zou je dat doen? Je 
zou de manier veranderen waarop ze hun kinderen opvoeden. 

De regering van de Verenigde Staten wist dit in de 19e eeuw, toen zij inheemse 
Amerikaanse kinderen dwong naar kostscholen van de overheid te gaan. 

Vandaag de dag bouwen vrijwilligers scholen in traditionele samenlevingen over de hele 
wereld, in de overtuiging dat school de enige weg is naar een "beter" leven voor inheemse 
kinderen. 

Maar is dit waar? Wat gebeurt er werkelijk als we de manier van leren en de wereld 
begrijpen van een traditionele cultuur vervangen door onze eigen manier? 

SCHOOLING THE WORLD werpt een uitdagende, soms grappige, uiteindelijk diep 
verontrustende blik op de effecten van modern onderwijs op 's werelds laatste duurzame 
inheemse culturen. 

Zie de volledige documentaire, met optie voor ondertitels in het Nederlands via knopje CC? 

https://www.filmsforaction.org/watch/schooling-the-world-2010/ 

 

 

Democratische school 

Een democratische school is een school waar er bewust wordt ingezet op eigenaarschap 
en intrinsieke motivatie. In Nederland is ‘De Ruimte’ een democratisch school die zichzelf 
als volgt ziet: 

 

Een democratische school is een leergemeenschap waarbinnen besluiten worden 
genomen op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect, gericht op 
zelfsturing door de studenten. Iedereen heeft een stem en kan daarom meedenken 
en meebeslissen. Door deze gelijkwaardigheid krijgt iedereen, jong en oud, eigen 
verantwoordelijkheid en leert iedereen begrijpen dat elke beslissing consequenties 
heeft. Door verantwoordelijkheid te leren nemen, ontstaat vrijheid. Vrijheid geeft 
ruimte om passie en talent te ontwikkelen, zelf gestelde doelen te behalen en soms 

https://www.filmsforaction.org/watch/schooling-the-world-2010/
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onmogelijk lijkende dromen te realiseren. Aan de hand van activiteiten die 
studenten ondernemen, ontwikkelen zij inzicht, kennis en vaardigheden die 
belangrijk voor hen zijn. 

 

Naargelang hoeveel tijd je ter beschikking hebt, kan je kan samen met jouw leerlingen één 
van onderstaande videofragmenten over democratische scholen bekijken. Nadien kan je 
nagaan welke voor- en nadelen leerlingen kennen van zowel het klassieke als het 
democratisch onderwijs. 

In Gent is er een democratische school. Onderstaand videofragment (8 min) geeft je een 
inkijk in hoe het er aan toegaat. Leerlingen die er jarenlang op school zaten, vertellen over 
hun ervaring. 

Kinderen en Ouders over Sudbury School Gent - YouTube 

In dit interview (18 min) vertelt oprichter Maaike over de Sudbury school in Gent: 

Interview Maaike Eggermont - Zwijgen is geen optie - YouTube 

Heb je weinig tijd, kan dit kort fragment (3 min) als inspiratie dienen. 

What if students were treated like adults? | What if the students created a promotional 
video about their school? Would it go viral? | By Hudson Valley Sudbury School | 
Facebook 

 

Bronnen:  

https://www.sudbury.be/video 

https://deruimtesoest.nl/films/ 

 

 

First Nations onderwijs in Canada 

First Nations in Canada en de VS hebben het moeilijk te verduren sinds Columbus 
Amerika heeft ‘ontdekt’. Het was de start van de grootste genocide die ooit op aarde heeft 
plaatsgevonden. Vele tientallen miljoenen oorspronkelijk bewoners hebben hierbij het 
leven gelaten. 

Intussen zijn de First Nations op verschillende manieren voor hun bestaansrecht aan het 
opkomen. Zo ook via het onderwijs. Hieronder volgt een artikel over een Anishnabeg 
Kinomaagewgamig school die de eigen cultuur voorop stelt. 

 

Zeven jaar nadat het Bkejwanong Territory van start ging met het 
taalonderwijsprogramma voor basisschoolleerlingen, zijn de geluiden van 
kinderen die Anishinaabemowin spreken al te horen in de gemeenschap. 

Voor Minogiizhgad, de onderdompelingscoördinator van de school, bewijzen deze 
prachtige geluiden dat de Anishnabeg Kinomaagewgamig (AK) school haar doelen 
bereikt. 

Er zijn ook andere tekenen die erop wijzen dat het onderwijs op basis van het land 
en cultuur gunstig is voor de gemeenschap. Zoals de manier waarop AK-studenten 
zorgen voor de ouderen die hen de taal hebben geleerd. De manier waarop ze 
leren om culturele gebeurtenissen te verbinden met elke maan. 

https://www.youtube.com/watch?v=5X066Trq7qU
https://www.youtube.com/watch?v=ikXvb4ZJbCs
https://www.facebook.com/100063723302983/videos/10155951019968804/?__so__=watchlist&__rv__=video_home_www_playlist_video_list
https://www.facebook.com/100063723302983/videos/10155951019968804/?__so__=watchlist&__rv__=video_home_www_playlist_video_list
https://www.facebook.com/100063723302983/videos/10155951019968804/?__so__=watchlist&__rv__=video_home_www_playlist_video_list
https://www.sudbury.be/video
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"Voor deze studenten valt een Starbucks-beker die op de grond wordt 
achtergelaten op als dag en nacht - ze zien het vanwege de lessen als iemand die 
afval achterlaat op Moeder Aarde," zei Minogiizhgad. "Ik beschouw dat als een 
succes.” 

Met weinig op taal gebaseerd lesmateriaal, gebruiken de opvoeders het land als 
hun bron. Het doel is om minimaal 50% van het onderwijs buiten te laten doorgaan 
via onderwijsactiviteiten die traditioneel zijn voor de gemeenschap, zoals oogsten, 
jagen en ijsvissen. 

"De hoop is dat ze zich opnieuw gaan verbinden met onze voorouderlijke manieren 
van weten en doen en beginnen te veranderen hoe we vandaag de dag dingen 
doen die meer in overeenstemming zijn de manier van leven van onze voorouders." 
zei Minogiizhgad. "Door taalverwerving is er een culturele component die echt net 
zo waardevol is." 

Toen Bkejwanong (ook bekend als Walpole Island First Nation) in 2015 het AK-
programma startte om tegen te gaan dat de gemeenschap haar taal zou verliezen, 
had minder dan één procent van de gemeenschapsleden Anishinaabemowin als 
moederataal. 

Vandaag zijn er slechts 15 mensen in een gemeenschap met 5.000 leden die 
Anishinaabemowin als moedertaal hebben. Hierdoor is de behoefte aan 
onderdompeling voor kinderen dringender dan ooit. Onder de leraren op de school 
bevinden zich drie moedertaalsprekers en het schoolprogramma bevat ook 
sprekers en inheemse kennisbewaarders uit de gemeenschap. 

"Ook al zijn we er volgens de visie op dit moment nog niet helemaal, de leerlingen 
krijgen enorm veel taal," zei Minogiizhgad. "Je kunt ze de taal horen gebruiken - niet 
alleen als ze in de klas zitten, maar zelfs buiten. Dat is een indicatie dat dit werkt." 

 

Uitdagingen  

Net als andere First Nations wordt Bkejwanong geconfronteerd met uitdagingen bij 
het uitvoeren van zijn taalprogramma.  

• Gebrek aan eerste-taalsprekers: 
Het grootste obstakel is het gebrek aan voldoende sprekers in de 
gemeenschap met Anishinaabemowin als moedertaal om de leerlingen te 
onderwijzen.  
 

• Gebrek aan ruimte: 
Omdat er geen gebouw is voor de onderdompelingsschool, is deze 
ondergebracht in de bestaande basisschool, Bkejwanong Kinomaagewgamig 
(BK). Dat betekent dat AK-leerlingen van het begin tot het eind van de dag 
met Engels in aanraking komen, van de ochtendmededelingen, de pauze, de 
gesprekken van leerlingen om hen heen tot de bewegwijzering in het hele 
gebouw. Een aparte ruimte vereist geld.  

 

• Gebrek aan historische kennis: 
"Vanwege de koloniale impact zijn sommige leden van de gemeenschap niet 
verkocht aan het concept van de Immersie programmering. Hoewel we al 
voor de koloniale benadering van leren voor eeuwen op deze manier leren, is 
dit nu nieuw voor mensen," zei Minogiizhgad.   
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• Gebrek aan leerplan middelen: 
Wanneer het gebrek aan taalmiddelen ontmoedigend aanvoelt, herinnert 
Minogiizhgad zich de les die hij leerde van een ouderling op een Akwesasne-
taalconferentie. "Ze zei dat alle middelen die we als leerkrachten nodig 
hadden zich op het land bevonden, omdat onze taal verbonden is met het 
land," zei hij. "Haar taal is Mohawk en de mijne is Ojibway, en dezelfde 
principes zijn van toepassing." Toen het nieuwe schooljaar begon, 
verkenden de leerkrachten het land om verbanden te vinden om de 
inheemse context in het provinciale leerplan op te nemen.  

 

Het land is de bron in taalonderwijs 

In maart, tijdens de Ziisbaakdoke Giizis (Maan van het Suikermaken), keken de 
leerkrachten naar het suikerproductieproces, dat het aftappen van bomen en het 
verzamelen van sap omvat. De school gebruikt die culturele leer om een verband te 
leggen met wiskunde en wetenschappen - door de toestanden van de materie te 
onderzoeken, bijvoorbeeld via een kookproces, verdamping en kristallisatie.  

 

"We zijn in staat om al onze inheemse manieren van weten te integreren met de 
taalverwerving," zei Minogiizhgad. "We integreren jagen, oogsten, verhalen 
vertellen, suiker maken, spiesen, planten, bessen plukken - alles in het 
lesprogramma."  

 

Bron: https://www.fnwsceducation.com/apps/news/article/829262 

 

Wat voor scholen bestaan er nog? 

Brede scholen 

https://bredeschoolbrussel.be/ 

Een brede school is een school die samenwerkt met allerlei andere organisaties. Zo 
kan er op school ook een muziekschool, een sportvereniging, een jeugdbeweging of 
kinderopvang aanwezig zijn. Op deze manier is het een kleinere stap voor 
leerlingen en hun ouders om de weg te vinden tot deze organisaties. Het doel is om 
de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te vergroten. 

 

Lamdon School - Himalayan Children Charity 

Op deze school blijven jongeren in contact met de lokale cultuur. Helaas zijn er ook 
scholen waarbij leerlingen straf krijgen als ze hun moedertaal spreken in plaats van 
Engels. Op de Lamdon school wordt veel belang gehecht aan de lokale taal en de 
lokale cultuur.  

Wereldwijd werden er in 2010 zo’n 6000 verschillende talen gesproken. De helft van 
deze talen wordt niet aangeleerd aan kinderen waardoor deze talen uiteindelijk 
zullen uitsterven. Daarom is het net zo belangrijk dat jongeren de taal van hun 
ouders en voorouders aangeleerd krijgen en daarmee ook de cultuur die daarmee 
samenhangt. 

https://www.fnwsceducation.com/apps/news/article/829262
https://bredeschoolbrussel.be/
https://www.himalayanchildren.co.uk/lamdonschool/?msclkid=5bc345a3bbd411ec8b0c6d55b5fb4891

