Kies Kleur in Groen Award

Diversiteit lééft
in groen onderwijs
Inspirerende manifestatie Kies én kijk Kleur in Groen
In een ontspannen setting vond 27 maart de landelijke manifestatie Kies én kijk Kleur in Groen plaats. Op
het programma stonden wereldmuziek van Coco & The Gypsies, de verkiezing van de Kies Kleur in Groen
Awards, inspirerende workshops, de lancering van het roze netwerk en Kies Kleur in de Kast onder de bezielende leiding van Mimoun Ouled Radi. De veelzijdige manifestatie, die projectleider Esther Wouters typeerde
als ‘georganiseerde chaos’, maakte eens en te meer duidelijk dat diversiteit lééft in groen onderwijs.

TEKST: MARJOLIJN VAN EENDENBURG

The Colour Kitchen in Utrecht was het decor van de

het onderwijs”, stelt hij. Toch is hij hoopvol voor de

manifestatie. Net als Kies Kleur in Groen viert dit the-

toekomst. “De instroom van niet-westerse leerlingen in

ater/restaurant/café de diversiteit. Hoogtepunt van

het mbo is gestegen van zes procent naar twaalf pro-

de manifestatie was de uitreiking van de Kies Kleur in

cent. In het vmbo is de groep niet-westerse leerlingen

Groen Awards 2013. Er waren in totaal dertien geno-

veertig procent groter dan in 2008.” Deze ontwikke-

mineerde projecteren in de categorieën Kies Kleur in

lingen betekenen volgens hem dat scholen zich goed

de Klas en Externe Oriëntatie (samenwerking onder-

voorbereiden op culturele diversiteit. Hoe dat kan,

wijs bedrijfsleven). Aan de bezoekers de taak om te

werd duidelijk tijdens de workshops.

bepalen welke projecten zij het beste vonden. Iedereen
kreeg een aantal fiches die ze aan de projecten

Roze Netwerk

konden geven. Voor Kies Kleur in de Klas leverde dat

Is groen onderwijs sociaal veilig voor iedereen? Is sek-

een gedeelde eerste plaats op voor Edudelta College

suele diversiteit bespreekbaar? Om de zichtbaarheid

Barendrecht (mbo) en AOC Terra Eelde (vmbo). Stoas

en acceptatie van seksuele diversiteit in groen onder-

Wageningen | Vilentum Hogeschool won de award

wijs te vergroten, lanceerde KKiG tijdens de manifes-

voor Externe Oriëntatie. Van de winnende projecten

tatie het Roze Netwerk. Amin Michel vertelde waarom

wordt een professioneel filmpje gemaakt.

het Roze Netwerk er is en hoe het te werk gaat.

Smeltkroes

Kies Kleur in de Kast

Onbekend is niet langer onbemind, maar interessant.

‘Achterwerk in de kast’ was jarenlang een succesvol

Dat is sinds 2008 de boodschap van Kies Kleur in Groen

televisieprogramma van de VPRO waarbij kinderen hun

aan groen onderwijs. Niek Barendregt haakte daar als

zegje konden doen. Mimoun Ouled Radi (bekend van

keynotespeaker op in. Hij is stuurgroeplid van KKiG

Dancing on Ice en Shouf Shouf Habibi) was benieuwd

en bestuursvoorzitter van Edudelta Onderwijsgroep.

hoe KKiG uitwerkt in groen onderwijs. De bezoekers

Voordat hij bij Edudelta kwam, werkte hij ‘Op Zuid’

die dat durfden, konden hun zegje doen voor Kies

(Rotterdam, red.) in een smeltkroes van nationaliteiten.

Kleur in de Kast. Dat leverde originele filmfragmentjes

Eenmaal actief in groen onderwijs viel het hem op hoe

op die binnenkort te zien zijn op de website van KKiG.

gering de culturele diversiteit daar is. “Een gemis voor
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Bekijk hier de
projecten die niet
wonnnen

Bekijk de filmpjes van de
winnaars van vorig jaar
(ook te zien op de homepage
van Kies Kleur in Groen)
Nordwin
College in
Sidi Ifni

Wie is
de homo

TEKST: GERRIT STRIJBIS

Winnaar Kies Kleur in Groen Award
Externe oriëntatie
Vruchtbare samenwerking - Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool (hbo)
der Ven: “Het succes van onze studenten verlaagt de

lende culturen succesvol samenwerken, verdient deze

drempel voor Turkse jongeren voor Stoas Wageningen.”

uitspraak een extra uitroepteken. Twee studenten van

De inmiddels gestarte samenwerking met het Doga

Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool, Sander Wierkx

Koleji in Istanbul, een school voor primair en voortge-

en Levi van de Merbel, en de Turkse zakenman Mehmet

zet onderwijs met affiniteit met de natuur, draagt hier

Masmas gaven een impuls aan een verdere samenwer-

eveneens aan bij.

‹

Samenwerken loont!! Wanneer mensen uit verschil-

king tussen het groene onderwijs en Turkse bedrijven.
Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool
Masmas betrok de twee studenten bij de verbreding

Contactpersoon: Toon van der Ven

van het assortiment van zijn tuincentrum in Istanbul.

E-mail: t.van.der.ven@stoasvilentum.nl

De Turkse tuincentrums beperken zich hoofdzakelijk

Telefoon: 06-10841561

tot bloemen, struiken en planten waar hun Nederlandse
collega’s onder andere ook tuinmeubelen, barbecues,
sculpturen en zelfs kleding verkopen.
Het onderzoek van deze studenten heeft uitgewezen
dat ook Istanbul

rijp is voor deze producten. Dit is

conform de verwachting van stagebegeleider Toon van
der Ven: “Vergelijk het bruisende Istanbul met zestien
miljoen inwoners maar met Manhattan. Een dynamische
stad met een groeiende welvaart.”
De zakelijke mogelijkheden noemt hij bemoedigend,
maar de aanpak, begeleiding en ervaringen van zijn
studenten spreken nog meer tot zijn verbeelding. Zo
kregen zij volop hulp van particulieren en overheidsinstanties. Van der Ven: “Hoewel het Engels van sommige Turken nog te wensen overlaat, zette iedereen zijn
beste beentje voor”. Dat zijn studenten na een korte
stoomcursus hun gastheren een mondjevol Turks konden presenteren, droeg eveneens bij aan de hartelijke
verhoudingen.
Van der Ven gelooft dat deze succesvol verlopen stage
bijdraagt aan een uitbreiding van de contacten tussen
groene opleidingen en het Turkse bedrijfsleven. Van
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Winnaar Kies Kleur in Groen Award
Kies Kleur in de Klas
Anders leren kijken - Edudelta College Barendrecht (mbo)
Met gesloten ogen genieten ze van de Griekse zon. Ze

maar interessant.

slaan het zand van zich af, kijken op en zien witte huis-

De veranderde opstelling ziet ze ook terug bij het

jes met blauwe deuren en kozijnen. Sommige leerlingen

gebruik van materialen. Tijdens een workshop vervaar-

herkenden deze karakteristieke kleur en associeerden

digden haar

die met hun vakantieherinneringen. Ze wisten echter

gina’s. Hiermee imiteerden ze Afrikaanse vrouwen die

niet dat Grieken blauwe verf gebruiken om warmte af

zich geen bezoek aan de juwelier kunnen veroorloven.

te weren.

Joosen: “Zo maakten ze kettingen uit afval. Dat is niet

leerlingen kralen uit oude tijdschriftpa-

alleen leuk en leerzaam, maar leert je vooral anders naar
Dankzij een workshop over het thema kleur kennen de

materiaal kijken.”

35 leerlingen Flower & Design van de mbo-vestiging
Barendrecht van Edudelta College inmiddels de diepere

Edudelta College

achtergronden van blauw en andere tinten. De les over

Locatie: Mbo Barendrecht

kleuren maakte deel uit van een serie van acht work-

Contactpersoon: Corrola Joosen

shops in twee dagen. Extra kennis over de achtergron-

E-mail: c.joosen@edudelta.nl

den van zintuiglijke waarnemingen bepaalden een groot

Telefoon: 06-24530640

deel van het programma”, vertelt hun docent Corrola
Joosen.
Zo stonden de achtergronden van geuren, songteksten
en handschriften ook op de agenda. Joosen blikt tevreden terug: “Onze leerlingen hebben anders leren kijken.”
Een leerling bracht dit treffend in de praktijk. Tijdens
haar vakantie hadden de afgezaagde kiekjes van zon,
zee en strand plaatsgemaakt voor foto’s die iets over
het leven en de mensen zelf vertelden. Die houding ziet
Joosen inmiddels terug in de benadering van mensen
uit andere culturen: “Onbekend is niet langer onbemind,
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Jared Hiwat
Jared is onderwijsconsultant bij HI 5 (landelijk) in Amsterdam en Rotterdam.
Hij is betrokken bij arbeidsmarktvoorbereiding en gespecialiseerd in jongeren
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hij kan ondersteunen bij werving, praktisch onderzoek of ingezet worden als klankbord of gastdocent.

Lees hoe je Jared voor je eigen organisatie kunt inzetten op
www.kieskleuringroen.nl de mensen - focusgroep

TEKST: GERRIT STRIJBIS

Winnaar Kies Kleur in Groen Award
Kies Kleur in de Klas
Ontmoet de ander - AOC Terra Eelde (vmbo)
Mensen met een andere huidskleur zijn gestoord, bui-

naar de school om hun leefwijze en vaardigheden

tenlanders met andere gewoontes gek en homoseksu-

aan de vmbo’ers te tonen. Zo maakten leerlingen tij-

elen verknipt. Kortom, pubers vellen een messcherp

dens kooklessen kennis met de Portugese-, Turkse- en

oordeel over iedereen met een afwijkend uiterlijk of

Namibische keuken. Daaruit bleek dat liefde nog steeds

leefpatroon. “We merken vooral dat leerlingen uit het

door de maag gaat. De Ruijter: “Sommigen nemen zelfs

derde leerjaar hooguit de gemiddelde Nederlander

het recept mee om het thuis nog een keer te proberen.”

tolereren ”, vertelt Els de Ruijter, directeur van de vmbo-

De Ruijter stelt dat leerlingen allemaal terugkijken op

locatie Eelde van AOC Terra.

een week met bijzondere ervaringen. Leerlingen genieten van de bezoeken, contacten en evenementen. Ze

Om deze leerlingen kennis te laten maken met mensen

oordelen milder en tonen meer begrip. Of deze genu-

uit een andere leef- of denkomgeving staat er jaarlijks

anceerde opstelling een leven lang stand houdt, durft

een week op het programma waarin het gangbare roos-

De Ruijter niet te zeggen: “Deze week is geen druppel

ter plaatsmaakt voor andere activiteiten. De Ruijter:

maar een kopje water op een gloeiende plaat. Als school

“Tijdens deze week ontmoeten ze allerlei mensen met

leveren wij een kleine bijdrage aan de strijd tegen voor-

een andere achtergrond met als doel hun begrip voor

oordelen.”

anderen te vergroten.”
AOC Terra
Het weekprogramma begint met uitleg over artikel 1

Locatie: Vmbo Eelde

van de Grondwet waarin naar voren komt dat alle men-

Contactpersoon: Els de Ruijter

sen gelijk zijn. Vervolgens verzorgt de school excursies

E-mail: e.deruijter@aocterra.nl

naar onder andere asielzoekerscentra, instellingen voor

Telefoon: 050-3091625

gehandicapten en moskeeën. Ook komen er mensen
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