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Inleiding
 

‘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.’ 1 
(Artikel 1 van de Grondwet)

Discriminatie is in Nederland bij wet verboden. Dat staat in het eerste artikel van de Grondwet en is uitgewerkt 

in de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Ook het huidige kabinet hecht waarde aan de bestrijding van 

discriminatie. ‘Iedereen heeft het recht als individu behandeld te worden’, aldus minister Asscher van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid. Toch komt discriminatie nog steeds voor. 

Een van de terreinen waarop discriminatie plaatsvindt is op school. In Nederland worden verschillende 

preventieve werkwijzen ingezet om discriminatie onder scholieren te bestrijden. In deze publicatie focussen 

we op één specifieke werkwijze die ingezet wordt op scholen, namelijk interventies waarin rolmodellen 

het goede voorbeeld geven door goed met elkaar samen te werken ondanks etnische en/of religieuze 

verschillen. 

Wat we wilden weten is dus of het werkt om rolmodellen in te zetten die het goede voorbeeld geven. En als 

dat werkt, hoe werkt dat dan en welke randvoorwaarden zijn van belang? We hebben dit getoetst op basis 

van beschikbare wetenschappelijke kennis. Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen ontwikkelaars 

van interventies met rolmodellen hun training zo nodig aanscherpen of verbeteren. We hopen zo bij te 

dragen aan een vermindering van discriminatie onder scholieren. 

WAT IS DISCRIMINATIE?
Discriminatie is het nadelig behandelen van personen omdat zij behoren, of gerekend worden tot een 

bepaalde groepering, zo stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (Andriessen, Nievers, Faulk & Dagevos, 

2010).

Als het gaat over discriminatie, gaat het vaak ook over vooroordelen en stereotypen. In het kader van 

dit onderzoek is het van belang onderscheid te maken tussen deze twee begrippen. Bij vooroordelen 

(‘prejudice’) gaat het om de negatieve affectieve reacties naar, of evaluatie van, een specifieke groep en 

de leden daarvan. Stereotypen zijn overdreven opvattingen over specifieke groepen en de leden daarvan, 

volgens de American Psychological Association (APA). Specifieker worden stereotypen ook beschreven als 

automatische associaties tussen lid zijn van een bepaalde groep en het bezitten van bepaalde kenmerken 

(Devine, 1989; Dovidio, Evans & Tyler, 1986; Krueger, 1996). Vooroordelen zijn volgens de APA 2 een houding 

en ze zijn affectief – het gaat om negatieve gevoelens – terwijl stereotypen cognitief zijn en zowel positief 

als negatief kunnen zijn. Met andere woorden: vooroordelen gaan over een gebrek aan waardering, terwijl 

1 De inleiding van deze publicatie komt grotendeels overeen met de inleiding uit de publicatie ‘Klaar met discriminatie? 

Onderzoek naar de effectiviteit van sociale media campagnes tegen discriminatie’, ‘Van confrontatie naar minder 

discriminatie? Onderzoek naar de plausibiliteit van trainingen gericht op bewustwording van vooroordelen in werving en 

selectie’ en ‘Werkt het aangaan van een dialoog? Onderzoek naar de effectiviteit van het aangaan van een dialoog tegen 

vooroordelen en stereotypen’.

2 www.apa.org/about/policy/prejudice.pdf

http://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/van-confrontatie-naar-minder-discriminatie-web.pdf
http://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/van-confrontatie-naar-minder-discriminatie-web.pdf
http://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/van-confrontatie-naar-minder-discriminatie-web.pdf
https://www.apa.org/about/policy/prejudice.pdf
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stereotypen gaan over beeldvorming en associaties bij mensen uit bepaalde groepen. Er is veel discussie 

over de mate waarin vooroordelen en stereotyperingen voorkomen. Veel onderzoekers vinden bewijs dat 

zowel vooroordelen (een review van Fiske uit 2004 in: Pager & Quillian (2005) en een review uit 1996 van 

Schütz & Six) als stereotyperingen in enige mate voorspellers zijn van discriminerend gedrag (Amodio & 

Devine, 2006; Cuddy, Fiske & Glick, 2007; Talaska, Fiske & Chaiken, 2008; Nelson et al., 2010).

DISCRIMINATIE =

mensen onterecht negatief 
behandelen (gedrag) vanweg 

de groep waar ze bij horen

VOOROORDELEN = STEREOTYPEN =

negatieve gevoelens over 
mensen vanwege de groep 

waar ze bij horen

beeldvorming / opvatting 
(positief/negatief) over mensen 
vanwege de groep waar ze bij 

horen
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TOELICHTING: VERSCHIL IMPLICIETE EN EXPLICIETE VOOROORDELEN

Vooroordelen worden in de wetenschappelijke literatuur vaak onderverdeeld in 
impliciete en expliciete vooroordelen. Impliciete vooroordelen worden manifest 
in gedrag of oordelen die gecontroleerd worden door automatisch geactiveerde 
evaluaties, zonder dat de persoon zich daar zelf van bewust hoeft te zijn of dat het 
opzettelijk is (Gawronski & Bodenhausen 2006; Greenwald & Banaji, 1995; Greenwald, 
McGhee & Schwartz, 1998). Expliciete vooroordelen daarentegen zijn opzettelijke en 
bewust overwogen vooroordelen (Dovidio, Kawakami & Gaertner, 2002). Simpeler 
gezegd: iemand kan zich niet bewust zijn van zijn of haar vooroordelen ten aanzien 
van een bepaalde groep maar daar wel naar handelen en deze groep wel onterecht 
anders behandelen (discrimineren).

De expliciete en impliciete houding komen niet altijd overeen. Zo kan het zijn dat 
iemand discriminatie afwijst maar impliciet wel negatieve gevoelens heeft ten 
aanzien van bijvoorbeeld mensen met een donkere huidskleur (Dovidio, Kawakami, 
Johnson, Johnson & Howard, 1997). Veel mensen met een lichte huidskleur hebben 
impliciet een negatieve houding ten opzichte van mensen met een donkere huidskleur, 
terwijl dit botst met hun zelfbeeld en normen over wat sociaal gedrag is (zie review 
Greenwald & Banaji, 1995).

Verschillende onderzoeken tonen aan dat niet alleen een expliciete negatieve houding 
maar ook een impliciete negatieve houding ten aanzien van leden van een etnische 
groep een voorspeller kan zijn van (ervaren) discriminatie of anderszins negatieve 
bejegening (zie onder andere Amodio & Devine, 2006; Dovidio & Gaertner, 2000; Hall 
et al., 2015). Impliciete vooroordelen hebben in het bijzonder invloed wanneer de 
sociale omgeving discriminatie tolereert of zelfs goedkeurt (zie: Felten, Taouanza & 
Keuzenkamp, 2016). Er zijn echter ook onderzoeken die geen verband tonen tussen 
impliciete vooroordelen en gedrag (zie onder andere Blair et al., 2014; Blanton et al., 
2009). Een veel geciteerde review van 122 studies van Greenwald, Poehlman, Uhlmann 
en Banaji uit 2009 laat er echter geen twijfel over bestaan: impliciete attitude heeft 
effect op onder meer het gedrag en de beoordelingen van mensen. Sterker nog, de 
invloed is sterker dan van expliciete attitude. 

HOE VAAK KOMT DISCRIMINATIE VOOR?
Het aantonen van de mate waarin discriminatie voorkomt is niet eenvoudig. Eén van de bronnen is 

zelfrapportage. Zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (Andriessen, Fernee 

& Wittebrood, 2014) dat 8% van de bevolking zegt zich gediscrimineerd te hebben gevoeld op etnische 

afkomst. Op geloof is dat nog eens 4%. De ene groep loopt meer risico op deze vorm van discriminatie dan 

de andere groep. Volgens hetzelfde SCP-onderzoek zeggen twee op de drie moslims zich het afgelopen 

jaar ten minste eenmaal gediscrimineerd te hebben gevoeld. Als de moslims die twijfelen of het voorval 

discriminatie betrof hierbij opgeteld worden, gaat het zelfs om driekwart van de moslims. In hun beleving 

spelen het islamitische geloof en hun etnische achtergrond een belangrijke rol in de ervaren discriminatie 
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(Andriessen et al., 2014). Of er daadwerkelijk sprake was van discriminatie, is niet zeker. Soms zullen mensen 

discriminatie ervaren, terwijl daarvan geen sprake was. Het omgekeerde komt ook voor: dat mensen zeggen 

zich niet gediscrimineerd te voelen, terwijl daar objectief gezien wel sprake van was.

Een objectieve manier om discriminatie vast te stellen is door middel van experimenteel onderzoek. Uit 

een grootschalig experiment uitgevoerd door het SCP bleek dat bij gelijkwaardige sollicitatiebrieven en 

ervaring, niet-westerse sollicitanten een significant lagere kans hebben om uitgenodigd te worden voor 

een sollicitatiegesprek. In dit onderzoek wordt 44% van de autochtone sollicitanten uitgenodigd voor een 

sollicitatiegesprek, tegen 37% van de niet-westerse. Dat betekent dat niet-westerse sollicitanten die qua 

kenmerken volledig overeenkomen met autochtone werkzoekenden, desalniettemin minder kans hebben 

op een uitnodiging voor een gesprek (Andriessen et al., 2010). Ook uitzendbureaus maken onderscheid naar 

etnische achtergrond, zo blijkt uit onderzoek van het SCP. Werkzoekenden met een Turkse, Surinaamse 

en Antilliaanse achtergrond hebben minder kans om een baan aangeboden te krijgen dan autochtone 

werkzoekenden met precies hetzelfde cv (Andriessen, Nievers & Dagevos, 2012). 

In Den Haag voerde het SCP vergelijkbaar onderzoek uit. Zij vergeleken de sollicitatiekansen van autochtone 

Nederlanders, Hindoestaanse Nederlanders en Marokkaanse Nederlanders met elkaar. Het bleek dat 

autochtone kandidaten anderhalf keer zoveel kans hebben op een succesvolle sollicitatie als Hindoestaans-

Nederlandse kandidaten met dezelfde kwalificaties en 1.8 keer zoveel kans als Marokkaans-Nederlandse 

kandidaten met dezelfde kwalificaties (Andriessen, Van der Ent, Van der Linden & Dekker, 2015).

Een online experiment van Panteia uit 2015 met cv’s leverde vergelijkbare resultaten op: de kans dat van 

mannelijke kandidaten van lagere of middelbare leeftijd van Nederlandse herkomst het cv wordt bekeken is 

zo’n twee keer groter dan die van kandidaten van Antilliaanse, Surinaamse, Poolse, Turkse of Marokkaanse 

afkomst. De kans om een mail of telefoontje te ontvangen op basis van een cv, is tussen enerzijds de 

Nederlandse groep en anderzijds de overige etnische groepen nog wat groter (tussen twee en vier keer zo 

groot). 
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Methode
Hoe kom je er achter of het inzetten van rolmodellen effect heeft? Veelal is het antwoord op deze vraag: een 

effectonderzoek, een experimenteel onderzoeksdesign met een experimentele en controlegroep waaraan 

deelnemers at random (willekeurig) worden toegewezen en met een voor- en nameting. Er zijn echter ook 

andere, eenvoudiger uit te voeren methoden die inzicht kunnen bieden in de effecten van interventies (Omlo, 

Bool & Rensen, 2014). Een goed voorbeeld daarvan is een theorie-gestuurde evaluatie (Lub, 2013). Theorie-

gestuurde evaluatie is, anders dan een toetsing van de interventies in empirisch onderzoek, een toetsing 

van de veronderstellingen (aannames) die aan interventies ten grondslag liggen op grond van de literatuur. 

Hoe plausibel zijn deze veronderstellingen wanneer ze worden getoetst aan beschikbare wetenschappelijke 

kennis? De veronderstellingen en hun onderlinge verband vormen de beredenering van een werkwijze. 

Dit noemen we ‘de verandertheorie’. De verandertheorie geeft antwoord op de vraag hoe een werkwijze 

verandering tracht te bewerkstelligen. Eén interventie kan meerdere verandertheorieën bevatten. 

Voor dit onderzoek is door het lezen van projectplannen, informatie op websites en folders én door gesprekken 

met interventieontwikkelaars zicht verkregen op (een van) de verandertheorie(en) van interventies met 

rolmodellen. Vervolgens is in de wetenschappelijke literatuur nagegaan in hoeverre die verandertheorie 

wordt gestaafd door wetenschappelijk onderzoek en onder welke voorwaarden zij werkzaam kan zijn.

Een vergelijkbare methode gebruikte Vasco Lub in een omvangrijker onderzoek naar interventies op het 

gebied van buurtleefbaarheid. Hij beschreef dat in zijn boek Schoon, heel en werkzaam (2013). Lub stelt 

op basis van Leeuw (2006 in: Lub, 2013) dat het succes of falen van interventies voor een belangrijk deel 

afhangt van de validiteit van de onderliggende veronderstellingen. Belangrijk is ook aandacht te besteden 

aan de omstandigheden waarin de werkwijze wordt uitgevoerd en wat er bekend is over de randvoorwaarden 

waaronder zo’n werkwijze effectief kan zijn.

EFFECT? 

Dit onderzoek is gericht op het achterhalen van de plausibiliteit van de centrale 
aannames over rolmodellen. Het gaat specifiek om interventies waarin twee 
rolmodellen, ieder met een andere etniciteit en/of religie, goed met elkaar overweg 
kunnen. De interventies zelf worden niet getoetst in de praktijk. Op basis van dit 
onderzoek kan dan ook niet worden gesteld of een bepaalde interventie met rolmodellen 
al dan niet effectief is en waarom. Wel laat het onderzoek zien of het aannemelijk 
is dat de inzet van dit type interventie een bijdrage levert aan de vermindering van 
discriminatie op basis van etniciteit en religie en welke randvoorwaarden daarbij 
van belang zijn. Daarmee bieden de resultaten van dit onderzoek handvatten om 
interventies die gebruik maken van deze werkwijze te verbeteren.
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DE AANPAK
Hoe zijn we te werk gegaan? De eerste fase van de onderzoeksmethode is het scherp benoemen van 

de veronderstellingen. Wat is de verandertheorie van een werkwijze? Daartoe hebben we allereerst de 

documenten bestudeerd waarin de interventies en werkwijzen beschreven worden. We zijn hierbij vooral 

uitgegaan van de beschrijving van de interventies die zijn opgenomen in de Databank Praktijkvoorbeelden 

Antidiscriminatie 3. Aanvullend hebben we informatie gezocht in projectplannen, handboeken en metho-

diek beschrijvingen. Tevens zijn we in gesprek gegaan met interventie-eigenaren. Op basis van iedere 

verandertheorie zijn onderzoeksvragen geformuleerd. Iedere onderzoeksvraag behandelt een aanname uit 

de verandertheorie. Om de werkwijzen te illustreren, noemen we bij iedere werkwijze voorbeeld-interventies. 

Deze zijn geselecteerd omdat ze helder beschreven zijn en een goed voorbeeld vormen van gelijksoortige 

werkwijzen.

In de tweede fase van het onderzoek hebben we via de openbaar toegankelijke database Google Scholar 

gezocht naar wetenschappelijke literatuur die informatie biedt over de verandertheorieën. We hebben als 

zoektermen de begrippen uit de verandertheorie gebruikt of synoniemen hiervan (voornamelijk in het Engels). 

We zijn primair op zoek gegaan naar wetenschappelijke empirische studies die zijn gepubliceerd in peer 

reviewed journals. De meest sterke aanwijzingen voor effect komen voort uit Randomized Controlled Trials 

(RCT’s): studies waarin deelnemers willekeurig (at random) worden verdeeld over verschillende groepen. De 

ene groep wordt wel aan een bepaalde interventie blootgesteld, de andere niet én er vindt zowel een voor 

als een nameting plaats. Dit type studies geeft aanwijzingen over causaliteit: het één leidt tot het ander. 

Naast deze studies hebben we ook gekeken naar empirische studies met een voor- en nameting zonder 

controlegroep. Deze geven aanwijzingen over samenhang, maar niet over causaliteit. Door het gebrek aan 

een controlegroep is namelijk niet duidelijk waardoor de samenhang veroorzaakt wordt. RCT’s geven hier 

wel duidelijkheid over.

Bij beide typen onderzoeken gaat het voor een groot deel om experimenten uitgevoerd in een 

laboratoriumsetting, maar er zit ook een aantal veldonderzoeken bij. Daarbij wordt in praktijksituaties 

gekeken naar het effect van een interventie met daarin meestal verschillende werkwijzen. Vaak blijft in 

een veldonderzoek onduidelijk welke werkwijze heeft geleid tot welk effect. Labonderzoeken bieden 

hier meer informatie over, deze zoomen in op een bepaalde werkwijze en letten daarbij vaak ook op de 

voorwaarden voor het goed uitvoeren van de werkwijze. In tegenstelling tot in de praktijk kunnen in het 

lab dus veronderstelde werkzame elementen geïsoleerd worden en daarmee gecheckt worden op hun 

werkzaamheid. Het is echter nooit geheel zeker of een eventueel aangetoond effect ook in praktijksituaties 

zal optreden en of de resultaten herhaald kunnen worden. Daarom is in dit onderzoeksrapport een conclusie 

of het werken met rolmodellen die het goede voorbeeld geven effect heeft, nooit op één studie gebaseerd 

maar op een hele reeks studies.

In de derde en laatste stap van het onderzoek zijn op basis van de wetenschappelijke bronnen de 

onderzoeksvragen beantwoord. Hierbij zijn de inzichten uit de wetenschappelijke studies vertaald naar 

voorwaarden die laten zien hoe de werkwijze effectief zou kunnen zijn.

3 www.databankantidiscriminatie.nl/nl

http://www.databank-antidiscriminatie.nl/nl
http://www.databank-antidiscriminatie.nl/nl
http://www.databank-antidiscriminatie.nl/nl
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Voorbeelden van interventies
Hieronder staan drie voorbeelden beschreven van interventies waarin rolmodellen het goede voorbeeld 

geven door te laten zien dat zij een goede band hebben met iemand die voor hen anders is wat betreft 

etniciteit of religie. Belangrijk om op te merken is dat deze interventies tevens ook andere (mogelijk) 

werkzame elementen bevatten dan alleen het werken met rolmodellen. De onderstaande interventies geven 

bijvoorbeeld ook educatie aan de jongeren. In deze publicatie focussen we echter op rolmodellen en staan 

deze interventies daarom opgenomen als voorbeelden van interventies die rolmodellen inzetten die het 

goede voorbeeld geven door te laten zien dat zij goed overweg kunnen met iemand die anders is dan zijzelf.

Gelijk=Gelijk? 

DOELSTELLINGEN

Doelstelling van Gelijk=Gelijk? is het stimuleren van jong burgerschap en mondelinge 
taalvaardigheden onder kinderen in het basisonderwijs. De centrale thema’s zijn 
vooroordelen en discriminatie waarbij er specifieke aandacht is voor discriminatie 
vanwege religie, culturele achtergrond en seksuele diversiteit.

AANLEIDING

Gelijk=Gelijk? komt voort uit het feit dat er in onze maatschappij nog te veel 
mensen, waaronder ook jonge kinderen, vooroordelen hebben ten opzichte van 
bepaalde minderheidsgroepen (zoals moslims, joden en homo’s) wat kan leiden tot 
discriminatie en pesten. 

DOELGROEP

Gelijk=Gelijk? richt zich primair op leerlingen (en leerkrachten) afkomstig uit leerjaren 
6, 7 en 8 van het basisonderwijs.

METHODIEK

In de beschrijving voor de databank voor het NJI staat beschreven dat de werkzame 
factoren van Gelijk=Gelijk? voornamelijk gevormd worden door de inzet van de peer 
educators. Zij gaan op een laagdrempelige manier passend binnen de leefwereld van 
de leerlingen met hen in gesprek over vooroordelen, discriminatie, pesten, polarisatie 
en tolerantie. Door gezamenlijk voor de klas te staan geven zij impliciet het signaal 
dat je ondanks een andere achtergrond goed met elkaar kunt samenwerken en -leven. 
Bovendien bieden zij de leerlingen de mogelijkheid om hun vooroordelen te toetsen 
en onbegrensd vragen te stellen. Voor de werkzaamheid van de peer education-
methodiek is het van belang dat de peer educators betrouwbaar en geloofwaardig 
overkomen en dat zij zich bewust zijn van hun positie als rolmodel.
 
In het lesprogramma Gelijk=Gelijk? krijgen basisschoolleerlingen (groep 6, 7 en 8) les 
over discriminatie, pesten, tolerantie, vooroordelen en het omgaan met verschillen. 
Het lesprogramma bestaat uit vijf lessen waarvan drie niet door de reguliere docent, 
maar door een trio jongeren (‘peer educators’) worden verzorgd. In het verlengde 
van de drie centrale thema’s van het lesprogramma (homofobie, islamofobie en 
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antisemitisme) hebben de peer educators respectievelijk een homoseksuele, 
islamitische en joodse achtergrond. Deze jongeren staan gezamenlijk voor de klas 
waardoor zij impliciet laten zien dat je ondanks een andere achtergrond goed met 
elkaar kunt samenwerken en –leven.

WEBSITE

www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-
interventies/Gelijk--Gelijk.html 
www.diversion.nl/project/gelijk-gelijk

Tweede Wereldoorlog in Perspectief 

DOELSTELLINGEN

Het hoofddoel van de interventie is dat de lessen aanzet geven tot het verminderen van 
discriminatie en intolerantie in het algemeen en van antisemitisme in het bijzonder. 
Daarnaast is ook het bevorderen van burgerschap, verdraagzaamheid en respect voor 
de democratie onder jongeren een doelstelling van het project.

AANLEIDING

Op de website van schoolenveiligheid staat “Hoe maak je de Tweede Wereldoorlog 
bespreekbaar op scholen met veel islamitische leerlingen die het moeilijk vinden 
de Tweede Wereldoorlog te scheiden van het Midden-Oosten conflict? Hun sterke 
identificatie met het lot van de Palestijnen en een tekort aan historische kennis leidt 
regelmatig tot antisemitisme en intolerantie”. 

DOELGROEP

De primaire doelgroep van de interventie zijn VMBO-leerlingen.

METHODIEK

Tweede Wereldoorlog in Perspectief is een lesprogramma voor VMBO-leerlingen 
over de Tweede Wereldoorlog (WOII) en het Midden-Oosten conflict. Leerlingen 
volgen zes lessen van 90 minuten die gegeven worden door peer educators: hbo- en 
wo-studenten tussen de 18 en 26 jaar. Zij geven les in duo’s: een van hen is islamitisch, 
de ander is joods. Doordat ze vanwege hun leeftijd en achtergrond (met name de 
islamitische peer educator) dichtbij de leerlingen staan, ontstaat er een gedeeld 
referentiekader en zijn de leerlingen eerder geneigd de informatie voor waar aan te 
nemen. Leerlingen zijn veel beter in staat te presteren onder begeleiding van een peer 
educators. Daarnaast geven de peer educators het goede voorbeeld, door als duo te 
laten zien dat je ondanks grote verschillen toch goed met elkaar kunt samenwerken. 

WEBSITE: 

w w w. n j i . n l / n l / D a t a b a n k / D a t a b a n k - E f f e c t i e v e - J e u g d i n t e r v e n t i e s /
Tweede-Wereldoorlog-in-Perspectief 

http://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies/Gelijk--Gelijk.html 
http://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies/Gelijk--Gelijk.html 
http://www.diversion.nl/project/gelijk-gelijk
http://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Tweede-Wereldoorlog-in-Perspectief 
http://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Tweede-Wereldoorlog-in-Perspectief 
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Saïd en Lody 

DOELSTELLINGEN

Said Bensellam werkt met jongeren en is medeoprichter van stichting Connect 
Initiatieven. Lody van de Kamp is rabbijn en schrijver. “Said en Lody” is een methodiek 
waarin dialoog en het gesprek met een ander durven aan te gaan centraal staan. Kern 
van hun aanpak: samen optrekken, direct aan de slag in de wijk en op school!

De precieze aanpak is afhankelijk van wat de jongeren nodig hebben. Waar het om 
gaat, is dat er snel geschakeld moet worden bij incidenten, dus zo snel mogelijk in 
gesprek met de jongeren gaan.

AANLEIDING

Het duo komt in actie na signaal van van afdeling Onderwijs bij gemeente, inspectie 
Onderwijs of OM dat er maatschappelijke onrust is (geweest) in de klas. Het kan 
gaan om: discriminatie/uitsluiting op school, extreme vormen van pesten, complot-
theorieën, criminalisering, gezinsstagnaties of uiting van polarisatie/radicalisering.

Oorspronkelijk kwam de aanpak vanuit islamafobie/antisemitisme. Al voor de 
aanslagen bij Charlie Hebdo werd het pakket breder. Zij vertellen gezamenlijk (als 
Jood/Moslim) hun verhaal en hoe zij samenwerken (gastcollege). Dat verhaal raakt 
leerlingen. 

DOELGROEP

Scholen waar een incident is geweest.

METHODIEK

Zij begeleiden een aantal leerlingen uit de klas voor over het algemeen een periode 
van 3 of 4 maanden. Soms wat langer. Afhankelijk van het soort incident krijgen de 
leerlingen een gastles van Said en Lody, nemen zij de kinderen mee naar locaties 
die hun wereld verbreden zoals de Anne Frank stichting voor een workshop, een 
brandweerkazerne, een politie trainingscentrum of anders. Door samen een gastles 
te geven en de aanpak samen uit te werken, geven zij het goede voorbeeld aan de 
jongeren.

Het goede voorbeeld wordt op verschillende manieren gegeven: als er sprake 
is van een heftige vorm van discriminatie dan nemen ze de jongeren mee naar 
een brandweerkazerne. Ze werken samen met een Marokkaanse Nederlandse 
brandweerman. Deze laat zien dat er een grote diversiteit is bij de collega’s die bij 
de brandweer werken: Collega’s van Marokkaans-Nederlandse, Turks-Nederlandse 
afkomst, autochtoon, homo en hetero etc. De brandweerman vertelt dat als het alarm 
gaat, hij erop moet kunnen vertrouwen dat zijn maten hem bijstaan in de brand. 
Het maakt dan niet uit van welke afkomst iemand is of van welke geaardheid. Dit 
verhaal maakt veel indruk op de leerlingen. Een ander voorbeeld bij spanningen 
tussen jongeren en de politie: Said en Lody nemen deze jongeren mee naar een 
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trainingscentrum van de politie, waar ze mee trainen met de politie. Dit werkt goed, 
ze worden maatjes.

Said en Lody komen ook in actie als er een incident plaatsvindt buiten de school. Een 
voorbeeld hiervan is hun aanpak naar aanleiding van het paintball incident in 2011 
op de Joodse begraafplaats. Er werden toen enkele jongens aangehouden die een 
aantal graven hadden beschadigd. Said en Lody hebben een project opgezet waarbij 
zij samen met 40 Marokkaanse en Joodse jongeren de oude verwaarloosde Joodse 
begraafplaats (300 jaar oud) weer toegankelijk hebben gemaakt. Kern project: Samen 
iets doen, samen de verantwoordelijkheid nemen.

WEBSITE:

www.saidenlody.nl

http://www.saidenlody.nl
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Verandertheorie en onderzoeksvragen 
Zoals gezegd onderzoeken wij in deze studie niet de effectiviteit van deze specifieke interventies, maar de 

plausibiliteit van de verandertheorie die ten grondslag ligt aan de interventies.

Een belangrijk onderdeel van deze voorbeeldinterventies is dat deelnemers het goede voorbeeld te zien 

krijgen: zij zien hoe mensen van verschillende afkomst goed met elkaar kunnen omgaan, ook als het gaat 

om groepen die in de samenleving nog al eens tegenover elkaar staan. In de voorbeelden gaat het onder 

meer om moslimjongeren en joodse jongeren die voor de klas laten zien dat zij de vooroordelen over en 

weer voorbij zijn en goed met elkaar kunnen samenwerken. 

Het gaat in deze publicatie om de volgende verandertheorie:

Het tonen van voorbeeldgedrag aan kinderen en jongeren van verschillende etnische 
en religieuze afkomst betreffende het goed omgaan met etnische en religieuze 
verschillen A afname vooroordelen/stereotyperingen tussen deze kinderen en 

jongeren onderling A minder discriminatie op basis van etniciteit en religie tussen 
kinderen en jongeren onderling. 

Hieruit komen de volgende onderzoeksvragen voort.

1. Leidt het tonen van voorbeeldgedrag aan kinderen en jongeren van verschillende etnische en religieuze 

afkomst betreffende het goed omgaan met etnische, culturele en religieuze verschillen tot een afname 

van vooroordelen tussen deze kinderen en jongeren onderling? 

2. Leiden minder vooroordelen tussen kinderen en jongeren van verschillende etnische en religieuze 

afkomst tot minder discriminatie (=gedrag) onderling op basis van etniciteit, cultuur en religie?
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BEANTWOORDING ONDERZOEKSVRAAG 1: 

Van voorbeeldgedrag naar minder vooroordelen? 

De eerste onderzoeksvraag is of het tonen van voorbeeldgedrag aan kinderen en jongeren van verschillende 

etnische en religieuze afkomst betreffende het goed omgaan met etnische, culturele en religieuze verschillen 

tot een afname van vooroordelen tussen deze kinderen en jongeren onderling? 

WERKT HET?
De gedachte dat rolmodellen vooroordelen kunnen verminderen door te laten zien dat zij goed met elkaar 

overweg kunnen of kunnen samenwerken, ondanks hun onderlinge verschillen, komt sterk overeen met de 

extended contact hypothesis. Deze hypothese is voor het eerst geformuleerd in 1997 door Wright, Aron, 

McLaughlin-Volpe en Ropp. Zij beschreven deze theorie als volgt: het weet hebben van dat iemand uit de 

eigen groep een nauwe band heeft met iemand van een andere groep kan leiden tot een meer positieve 

houding ten aanzien van de andere groep. Wright et al. komen tot deze theorie op basis van de contact 

hypothese, ook wel intergroup contact genoemd, voor het eerst geformuleerd door Allport in 1954. Deze 

theorie gaat er vanuit dat door het ontmoeten van iemand uit een andere groep (zoals een andere etnische 

of culturele groep) en het opbouwen van een band, je houding verbetert naar die groep. Deze bekende theorie 

is veelvuldig onderzocht: Pettigrew en Tropp (2006 & 2008) hebben 515 studies tegen het licht gehouden 

met onder meer gerandomiseerde experimenten met controlegroep. In 94% van de gevallen werden 

vooroordelen verminderd door het contact met mensen uit de andere groep. Wright en medeonderzoekers 

(1997) verwachten dat extended contact in de praktijk haalbaarder is dan het direct zelf een band opbouwen 

met iemand een andere groep; het is efficiënter als niet ieder lid van de groep een band hoeft op te bouwen 

met iemand uit de andere groep maar als de hele groep tegelijkertijd het goede voorbeeld kan krijgen. 

Bij extended contact gaat het erom dat iemand weet heeft van dat er vriendschap is tussen iemand uit de 

eigen groep en iemand van een andere groep. Hetzelfde geldt als er een directe observatie is van iemand 

uit de eigen groep die positief contact heeft met iemand uit de andere groep. Dit wordt vicarious contact 

genoemd (Vezzali, Hewstone, Capozza, Giovannini & Wölfer, 2014). Dit kan via een tv-serie of film maar ook 

door het horen van verhalen. En door het letterlijk observeren van het contact; dus door de goede band met 

eigen ogen waar te nemen. 

Extended contact en vicarious contact worden tezamen ook wel ‘indirect contact’ genoemd (Vezzali, et 

al. 2014). Er zijn verschillende onderzoeken die een verband of een effect hebben aangetoond tussen het 

weet hebben of observeren van een band tussen iemand uit de eigen groep met een andere groep en een 

positievere houding ten aanzien van die andere groep. Deze zetten we hieronder op een rij. 

OBSERVEREN VAN EEN GOED CONTACT (‘VICARIOUS CONTACT’)

Wright en medeonderzoekers (1997) die de theorie bedachten, zetten zelf een experiment op met twee 

controlegroepen met studenten. In dit experiment werden alle deelnemers gevraagd om een zogenaamde 

persoonlijkheidstest te doen en op basis daarvan werden ze ingedeeld in een roze of blauwe groep. Vervolgens 

werd er net gedaan alsof er twee mensen uit iedere groep werden gevraagd om samen een puzzel te maken. 

De andere deelnemers uit beide groepen waren observanten. Er waren echter drie verschillende situaties: in 

de experimentele situatie zagen de observerende deelnemers hoe de ‘roze’ persoon en de ‘blauwe’ persoon 

hartelijk met elkaar omgingen en oude vrienden bleken te zijn. In een controlegroep zagen de observerende 

deelnemers hoe de ‘roze’ persoon en ‘blauwe’ persoon neutraal met elkaar omgingen en in een andere 
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controlegroep hoe zij onvriendelijk met elkaar omgingen. De observanten in de experimentele groep die 

een vriendschappelijke band tussen blauw en roze volgden, hadden een positieve houding ten aanzien van 

de andere (blauwe of roze) groep. Bij de twee controlegroepen hadden de mensen die observeerden een 

voorkeur voor de eigen groep, maar dit was bij de deelnemers die getuige waren van de vriendschappelijke 

band niet het geval. 

Er is ook effectonderzoek uit de praktijk met bestaande groepen. In een Brits onderzoek kregen kinderen tussen 

de 5 en 11 jaar verhaaltjes voorgelezen over vriendschap tussen Britse kinderen en vluchtelingenkinderen 

(Cameron, Rutland, Brown, Douch, 2006). Kinderen werden in een gerandomiseerd experiment toegedeeld 

aan de controlegroep of aan een van de experimentele groepen. In de experimentele groepen werden drie 

verhaaltjes voorgelezen in twee sessies plus een groepsdiscussie na afloop. In de controlegroep werden 

deze verhaaltjes niet voorgelezen. Maar in alle groepen, dus ook in de controlegroep, werd gesproken over 

waar vluchtelingen vandaan komen en waarom mensen vluchten. Het voorlezen van de verhaaltjes had 

effect op de houding; de kinderen die de verhalen te horen hadden gekregen over de vriendschap met een 

vluchteling, kregen een positievere houding naar vluchtelingen in vergelijking met kinderen die deze verhalen 

niet hadden gehoord (Cameron, et al. 2006). In een vergelijkbaar praktijkonderzoek onder Britse kinderen 

van 5 tot 10 jaar werden een keer per week, zes weken lang, verhaaltjes voorgelezen over de vriendschap 

tussen kinderen met een handicap en kinderen zonder handicap. Hier verbeterde ook de houding. Net als 

in het eerdere Britse onderzoek, gingen de kinderen niet anders denken over hun eigen groep (Cameron & 

Rutland, 2006). In een later onderzoek met dezelfde opzet over de houding van ‘witte’ kinderen in de leeftijd 

van 6 tot 11 jaar over kinderen met Aziatische afkomst, bleek ook een effect (Cameron, Rutland, Hossain, 

Petley, 2011). 

Uit een onderzoek onder Duitse jongvolwassenen over contact met Chinese Duitsers, kwam ook een 

positieve verandering naar voren in de kijk op de andere groep, in dit geval de Chinese Duitsers. In deze 

studie van Mazziotta, Mummendey en Wright uit 2011 werden de jonge Duitse deelnemers willekeurig 

ingedeeld in een van de controlegroepen of in de experimentele groep. In de experimentele groep kregen 

de Duitse jongvolwassenen een video te zien waarin er een positief contact was tussen een Duitser en 

een Chinese Duitser. In de controlegroepen observeerden de deelnemers positief contact tussen Duitsers 

onderling en in de andere controlegroep een Chinees alleen in een positieve context. In de experimentele 

groep trad er positief effect op, onder meer in de houding naar Chinese Duitsers. Deze studie laat zien 

dat het niet voldoende is om alleen iemand te observeren uit de andere groep, maar dat het gaat om het 

observeren van een positieve interactie, een positieve relatie tussen iemand uit de eigen groep en de andere 

groep (Mazziotta et al., 2011).

In een review concluderen Vezzalli et al. (2014) dat vicarious contact de houding ten aanzien van andere 

groepen positief kan beïnvloeden en dat dit zowel werkt onder kinderen, jongeren, als onder volwassenen. 

WEET HEBBEN VAN (‘EXTENDED CONTACT’) 

Wright et al. (1997) vonden dat het weet hebben van vriendschap tussen iemand uit de eigen etnische groep 

en iemand uit de andere etnische groep, gepaard gaat met minder vooroordelen naar deze etnische groep. 

Dit ging zowel op voor witte Noord-Amerikaanse studenten, de meerderheid in de Verenigde Staten, als 

Noord-Amerikaanse studenten die wat betreft etniciteit of huidskleur een minderheid vormen.
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In een onderzoek van Paolini, Hewstone, Cairns en Voci (2004) dat werd gedaan onder Katholieke Ieren en 

Protestantse Ieren bleek dat de vooroordelen ten aanzien van de andere groep minder waren bij mensen die 

meer vrienden hadden van wie zij wisten dat zij bevriend waren met iemand uit de andere groep. De eerste 

studie werd gedaan onder studenten en de tweede onder volwassenen. 

Turner, Hewstone en Voci (2007) toonden een verband aan onder jongens tussen de 11 en 15 jaar in 

Engeland (zowel Aziatisch als wit) tussen het weet hebben van vriendschap tussen iemand uit de eigen 

etnische groep (vrienden en familie) met iemand uit een andere etnische groep en het hebben van een 

meer (expliciete) positieve houding. In een Zuid-Afrikaanse studie onder volwassenen werd gevonden dat 

het kennen van iemand die contact heeft met een multiculturele familie (zowel wit, als zwart als andere 

etniciteit) gepaard gaat met minder vooroordelen ten aanzien van de verschillende etnische groepen in 

Zuid-Afrika (Du Toit & Quayle, 2011). 

In tegenstelling tot deze positieve resultaten werd in een Nederlandse studie onder ‘autochtone’ brugklassers 

geen positief verband gevonden tussen het weet hebben van een vriendschap tussen een ‘autochtone’ 

klasgenoot en een Turks-Nederlandse jongere (Munniksma, Stark, Verkuyten, Flache & Veenstra, 2013). De 

jongeren die aanvankelijk negatief waren over Turkse-Nederlanders veranderden wel positief van houding 

maar dit effect werd teniet gedaan doordat degenen die vooraf positief waren, negatiever werden gedurende 

het schooljaar. De onderzoekers concludeerden daarom dat extended contact alleen werkt voor jongeren 

met vooraf een negatieve houding en zelfs ook negatieve effecten kan hebben (zie voorwaarden). 

Ondanks de negatieve resultaten uit de Nederlandse studie, wordt extended contact in reviews beoordeeld 

als een effectieve aanpak. In de review van Vezalli et al. (2014) wordt gesteld dat de studie van Munniksma 

et al. (2013) te weinig statische power had om effect te kunnen aantonen. Ofwel: de aantallen waren te klein, 

veroorzaakt door de nauwe definitie van extended contact die in dit Nederlandse onderzoek gehanteerd werd. 

Deze reviewers stellen op basis van het onderzoek dat zij in kaart hebben gebracht, dat het aannemelijk is 

dat extended contact werkt; zowel onder kinderen, jongeren als volwassenen. 

Andere reviewers concluderen eveneens dat op basis van de studies die zijn gedaan naar extended contact 

het aannemelijk is dat dit effect optreedt. Zo voerden Lemmer en Wagner (2015) een meta-analyse uit van 

evaluaties van interventies in de praktijk gebaseerd op de extended contact-hypothese. Ze includeerden 

studies die gerandomiseerd waren met (a) meting achteraf en controlegroep; (b) meting vooraf en achteraf 

met controlegroep en (c) meting vooraf en achteraf zonder controlegroep. Geconcludeerd wordt dat 

extended contact niet alleen effectief is maar ook werkt op de lange termijn. Ook Dovidio, Eller en Hewstone 

(2011) concluderen in een review dat extended contact werkt. En de reviewers Turner, Hewstone, Voci, 

Paolini en Christ (2007) stellen dat echte vriendschappen nog altijd beter werken, maar dat het weet hebben 

van de vriendschap tussen iemand uit je eigen groep en de andere groep, ook kan werken. 

IMPLICIET EN EXPLICIET

De meeste studies focussen op expliciete attitudes. Bovenstaande resultaten gaan vrijwel allemaal over 

dit type attitude. Slechts een beperkt aantal studies gaat over impliciete attitudes. Vezzali, Giovannini en 

Capozza (2012) hebben een samenhang gevonden tussen een positievere impliciete attitude ten aanzien 

van migrantenkinderen onder Italiaanse kinderen en het weet hebben van vriendschappen tussen Italiaanse 

kinderen en migrantenkinderen. Turner, Hewstone en Voci (2007) vonden geen verband tussen impliciete 
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attitude en het weet hebben van vriendschappen met mensen uit de andere groep. De resultaten zijn dus 

niet eenduidig. 

LANGE TERMIJN? 

Er zijn enkele aanwijzingen voor een enig lange termijn effect: een studie waarin de vrienden van internationale 

studenten een jaar lang werden gevolgd bleken positieve verbanden (Eller, Abrams, Zimmermann, 2011). 

Ook uit een studie van Christ et al. (2010) komt een verband op lange termijn naar voren: Katholieke Ieren 

en Protestantse Ieren werden geïnterviewd over hun contacten en de vrienden van hun vrienden. Ongeveer 

een jaar later werd er opnieuw geïnterviewd en te zien was dat degenen die aangaven dat hun vrienden uit 

hun eigen groep, ook vrienden hadden uit de andere groep, een positievere houding hadden gekregen naar 

de andere groep (Christ et al., 2010). 

Vezzali, Stathi, Giovannini, Capozza en Visintin deden in 2015 een experiment om na te gaan of er ook effect 

is op de wat langere termijn. In deze studie werden kinderen at random ingedeeld in de experimentele groep 

of controlegroep. In de experimentele groep kregen kinderen van gemiddeld 10 jaar oud de opdracht om 

een essay te schrijven over vriendschap met een kind van migranten-afkomst. Zij schreven deze essays 

in kleine groepjes waar ze met elkaar over het thema in gesprek gingen. Vervolgens moesten de kinderen 

elkaars essays lezen en evalueren in hoeverre het informatie gaf over de positieve waarde van vriendschap. 

Op verschillende manieren kregen de kinderen dus weet van de vriendschap van andere kinderen met 

migrantenkinderen. Drie maanden later werden ze gevraagd om te vertellen hoeveel vrienden ze hadden die 

migrant zijn. In de controlegroep ging het over vriendschap in het algemeen; dus niet over verschillende in 

afkomst. De kinderen in de experimentele groep hun houding verbeterde en hadden na drie maanden meer 

vrienden van migrantenafkomst dan kinderen in de controlegroep. 

WEDERZIJDS?

In de verandertheorie wordt er vanuit gegaan dat kinderen onderling hun vooroordelen verminderen. 

Dat betekent dat kinderen uit zowel de meerderheid als de minderheid hun houding veranderen. In een 

onderzoek onder Spaanse jongeren, zowel met als zonder migrantenachtergrond, kwam naar voren dat bij 

de meerderheid én de minderheid het kennen van mensen uit de eigen groep die contact hebben met de 

andere groep, gepaard gaat met een positieve attitude naar de andere groep (Gómez, Tropp & Fernández, 

2011). Er zijn geen andere studies gevonden die dit hebben onderzocht. 

OOK NAAR ANDERE GROEPEN? 

Of ook de houding wordt verbeterd door extended contact door andere groepen, dan de groepen waartussen 

men de vriendschap observeert of daar weet van heeft, blijft de vraag. Bijvoorbeeld: verbetert de houding van 

‘autochtonen’ ook naar Turkse-Nederlanders als men een vriendschap observeert tussen een Marokkaanse 

Nederlander en een ‘autochtoon’? Een aanwijzing dat dit zo zou kunnen zijn komt uit onderzoek naar de 

Harry Potter-boeken. In deze boeken heeft hoofdpersoon Harry Potter goede relaties met mensen uit 

minderheidsgroepen. Het blijkt dat dat de houding ten aanzien migranten kan verbeteren onder kinderen. Dat 

zou betekenen dat kinderen de vriendschap kunnen generaliseren van een gestigmatiseerde fantasiegroep 

naar een echte bestaande gestigmatiseerde groep, namelijk migranten (Vezzali, Stathi, Giovannini, Capozza 

& Trifiletti, 2015). Al hoewel dit slechts één studie is, is het niet onwaarschijnlijk dat extended contact ook 

de houding naar andere groepen verbetert die niet gepresenteerd worden in de interventie; bij direct contact 

(intergroup contact) zijn er namelijk ook aanwijzingen dat dit de houding verbetert naar andere groepen die 

niet ontmoet worden (Tausch et al., 2010). 
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DOELGROEP 
Het weet hebben of observeren van een goede band van iemand uit de eigen groep met iemand uit de 

andere groep, kan ervoor zorgen dat iemands houding verbetert naar de andere groep. Met andere woorden, 

het vermindert vooroordelen. Dit werkt waarschijnlijk niet bij iedere groep even goed en er zijn specifieke 

voorwaarden waar aan voldaan moet worden om dit effect daadwerkelijk terug te zien in de praktijk. 

ALLEEN VOOR MENSEN DIE NOG WEINIG CONTACT HEBBEN MET DE ANDERE GROEP 

Mensen die nog weinig contact hebben met de andere groep vormen een goede doelgroep voor extended 

contact, zo blijkt uit onderzoek onder dertig Italiaanse kinderen. Hier was alleen effect op de kinderen die 

nog weinig contact hadden met migranten (Vezzali, Giovannini & Capozza, 2012). Dit wordt bevestigd in 

een onderzoek van Eller, Abrams en Gomez (2012) waaruit bleek dat het weet hebben van mensen uit de 

eigen etnische groep die contact hebben met mensen uit de andere etnische groep, alleen gepaard ging 

met minder vooroordelen bij mensen die zelf nog weinig contact hadden met leden van de andere etnische 

groep. Uit een studie van Christ et al. (2010) onder zowel Noord-Ieren als onder Duitsers bleek hetzelfde. 

Onderzoek onder Nederlandse ‘autochtonen’ in hun houding naar Turkse en Marokkaanse Nederlanders 

wijst uit dat extended contact beter werkt onder mensen die nog weinig contact hebben met de andere groep 

in dit geval Turkse en Marokkaanse Nederlanders en wel iets, maar weinig, effect heeft bij autochtonen die 

al veel Turkse en Marokkaanse Nederlanders kennen (Dhont & Van Hiel 2011). Uit een Duitse studie komen 

overeenkomstige resultaten: de onderzoekers concluderen dat extended contact niet goed werkt in een 

etnisch diverse omgeving (Feddes, Noack & Rutland, 2009). En uit het eerder genoemde onderzoek onder 

Britse kinderen komt ook naar voren dat extended contact niet goed werkt bij kinderen die al een goed 

contact hebben met kinderen uit een andere etnische groep (Cameron et al., 2011). 

WERKT GOED BIJ MENSEN DIE POLITIEK RECHTS EN AUTORITEITSGEVOELIG ZIJN

Dat iemands houding verandert kan verklaard worden doordat het denken over de normen in de eigen 

groep verandert; men bedenkt dat de eigen groep het oké vindt om om te gaan met mensen uit de andere 

groep. Dat komt naar voren uit enquêtes onder scholieren in Noorwegen (Tezanos‐Pinto, Bratt & Brown, 

2010). Dit onderzoek lijkt te impliceren dat extended contact goed werkt bij mensen die belang hechten 

aan groepsnormen. Dat komt ook naar voren uit andere onderzoeken: mensen die conventioneel denken, 

sterk belang hechten aan groepsnormen en gevoelig zijn voor autoriteit (ook wel ‘rechts’ genoemd in de 

sociale psychologie) ervaren veel effect van extended contact. Zij vinden het belangrijker wat hun eigen 

groep vindt en zijn daarmee goed te beïnvloeden via het gedrag van mensen uit een eigen groep, zo blijkt uit 

verschillende onderzoeken, die samengevat worden in de review van Vezzalli et al. (2014). 

Een van de onderzoeken die Vezzalli noemt is een Nederlands onderzoek naar verbanden. In deze studie 

onder autochtonen over hun houding naar Turkse en Marokkaanse Nederlanders blijkt dat het kennen van 

meer autochtonen die vriendschappen of goede banden hebben met Turkse en Marokkaanse Nederlanders 

gepaard gaat met minder vooroordelen. Voor mensen die rechts zijn en sterk hangen aan autoriteit, was dit 

verband sterker. Dat betekent mogelijk dat het op hen meer effect heeft als zij iemand kennen die omgaat 

met Turkse en Marokkaanse Nederlanders, dan op mensen die niet deze politieke voorkeur hebben (Dhont & 

Van Hiel, 2011). Kort gezegd verwachten de onderzoekers dat extended contact het grootste effect heeft bij 

rechtse mensen die hangen aan autoriteit en zelf nog weinig contact hebben met Turkse en Marokkaanse 

Nederlanders (Dhont & Van Hiel, 2011). 
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Deze uitkomsten sluiten aan bij onderzoek waaruit blijkt dat de extended group hypothesis alleen werkt bij 

mensen die enigszins ontvankelijk zijn voor sociale normen (Dovidio, Eller, Hewstone, 2011; Sharp, Voci & 

Hewstone, 2011) en bij mensen die zich vergelijken met de eigen groep (Sharp, et al. 2011).

VOORWAARDEN
POSITIEF CONTACT

Voor de werkzaamheid van de extended contact theory is het volgens grondleggers Wright et al. (1997) 

belangrijk dat de vriendschap of de band positief is: het contact tussen de twee mensen moet positief zijn, 

terwijl de mensen die dit contact waarnemen, dit niet verwachtten. 

Als er kennis wordt genomen van een negatief contact tussen iemand uit de eigen groep en een andere 

groep, of dat dit geobserveerd wordt, dan heeft dit mogelijk een negatief effect op de houding naar de 

andere groep, zo wordt gesteld in de review van Vezzali en collega’s uit 2014. Zij verwachten dat dit het geval 

kan zijn omdat een negatief direct contact, dus een echte real life-ontmoeting met iemand uit een ander 

groep, ook een negatief effect kan hebben (Barlow, Paolini, Pedersen, Hornsey, Radke, Harwood, Rubin & 

Sibley, 2012). 

Alhoewel het bewijs niet overweldigend is, lijkt het logisch om rekening te houden met het mogelijke 

negatieve effect in de praktijk en in interventies geen negatieve banden tussen verschillende etnische of 

religieuze groepen te laten zien. 

GROEPSNORMEN EN IDENTIFICATIE MET EIGEN GROEP NODIG

De extended contact theory en het vicarious contact gaan er vanuit dat mensen zich identificeren of 

vereenzelvigen met anderen uit de eigen groep (Dovidio, Eller & Hewstone, 2011; Vezzali et al., 2014). Zoals 

Vezalli et al. (2014) in een review samenvatten is er nog weinig onderzoek hierover. Een onderzoek dat 

wel dit aspect onder de loep neemt, is een Fins onderzoek onder jongeren tussen 13 en 19 jaar. Hieruit 

kwam naar voren dat positieve resultaten in de verandering van houding van Finse kinderen afhangen van 

de vraag in hoeverre het rolmodel dat vertelt een vriendschap te hebben met Finse migrantenjongeren, 

wordt gezien als typisch Fins. Deze Finse peer moet in andere woorden het prototype Fin zijn, wil hij of 

zij kunnen functioneren als rolmodel voor andere Finse kinderen (Liebkind, Mähönen, Solares, Solheim & 

Jasinskaja‐Lahti, 2014). In dat geval was er drie weken later een positieve houding te zien in vergelijking 

met de controlegroep. Maar bij rolmodellen die niet aan deze voorwaarde voldeden, waren de resultaten 

veel minder gunstig. Sterker nog, bij sommige oudere jongeren steeg de angst voor migranten (Liebkind et 

al., 2014). 

Dat betekent in de praktijk dat wanneer kinderen hun goede band zien tussen bijvoorbeeld een Joodse man 

en een islamitische man, het belangrijk is dat deze kinderen de man die dezelfde afkomst of religie heeft als 

zij, zien als het prototype voor hun eigen groep. Alleen dan kan extended contact zijn werk doen. 

DUIDELIJKE IDENTITEIT 

Essentieel is dat duidelijk en expliciet wordt gemaakt tot welke groepen de beide personen behoren, zo komt 

naar voren uit de review van Vezzali et al. (2014). Een van de onderzoeken waaruit dit naar voren komt, is 

het onderzoek van Cameron et al. (2006) waarin kinderen verhalen kregen voorgelezen over vriendschappen 

tussen Britse kinderen en vluchtelingenkinderen. Wanneer deze identiteiten tijdens het verhaal duidelijk 

waren en werd benadrukt dat de kinderen geen uitzonderingen waren maar typerend voor hun eigen groep 
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(dus of vluchteling of Brits), dan was het effect groter dan wanneer deze identiteit niet werd benadrukt. 

In andere onderzoeken wordt dit ook wel het voorkomen van subtyping genoemd (Taouanza, Felten & 

Keuzenkamp, 2016); met een duidelijke identiteit voorkom je dat alleen het betreffende vluchtelingenkind 

aardig wordt gevonden (en wordt gezien als uitzondering) en niet de hele groep. 

Ook het genoemde onderzoek naar het verminderen van vooroordelen ten aanzien van kinderen met een 

handicap door het lezen van vriendschapsverhalen, liet zien dat er meer effect is wanneer de groep duidelijk 

wordt genoemd en zij worden benoemd als typerend voor hun groep (Cameron & Rutland, 2006). 

Echter, uit een later onderzoek van Cameron et al. (2011) over de houding van witte Britse kinderen naar 

Britse kinderen van Aziatische afkomst, bleek dat het niet nodig was om expliciet te maken dat de kinderen 

in het verhaal wit of Aziatisch waren. De onderzoekers geven aan dat er op deze school al veel Aziatisch-

Britse kinderen zitten en dat de groep bekend is onder de witte kinderen. Hun identiteit hoefde daardoor 

niet sterk benadrukt te worden, zo verwachtten de onderzoekers; die was al duidelijk genoeg (Cameron et 

al. 2011). 

In de praktijk lijkt het goed te werken om de identiteit te benadrukken van de mensen uit de andere groep in 

het geval de andere groep nog vrij onbekend of niet duidelijk zichtbaar is. Zij kunnen beter zichzelf niet als 

‘anders’ presenteren dan de eigen etnische of religieuze groep en zichzelf niet benoemen als uitzondering, 

om subtyping te voorkomen. 

GEZAMELIJKE IDENTITEIT 

Het benadrukken van de identiteit van de vluchtelingenkinderen en Britse kinderen, ging in dit onderzoek 

gepaard met het benadrukken van een gezamenlijke identiteit, in dit geval als zijnde van dezelfde school 

(Cameron et al. 2006). En ook in het onderzoek over de houding naar Britse kinderen van Aziatische afkomst 

werd de gezamenlijke groepsidentiteit benadrukt (Cameron et al. 2011). 

Dit komt voort uit het Dual identity model. Dit model gaat er vanuit dat je niet alleen het verschil maar 

tegelijkertijd ook een gezamenlijke identiteit moet benadrukken, zoals bij de contact theorie ook naar voren 

kwam (Eller & Abrahms, 2004; González & Brown, 2003). 

Behalve dat het nuttig kan zijn om verschil te benadrukken, zou je tegelijkertijd ook de overeenkomsten 

tussen de groepen moeten benadrukken. 

ANGST VERMINDEREN EN EMPATHIE VERGROTEN 

Een van de werkzame mechanismen van de contacttheorie is het verminderen van angst voor ‘de ander’ 

(Brown & Hewstone, 2006; Pettigrew & Tropp, 2006; 2008; Taouanza et al., 2016). 

Wright et al. (1997) beschreven dat verwacht werd dat extended contact ook deze angst kan verminderen; 

en misschien nog wel meer omdat de ontmoeting niet live plaatsvindt waardoor de kennismaking met de 

ander mogelijk een stuk minder bedreigend is. Er zijn later inderdaad aanwijzingen gevonden dat extended 

contact ook werkt via het verminderen van angst voor de ander (Gómez, Tropp en Fernández, 2011; Turner, 

et al, 2007; Turner, Hewstone, Voci, Paolini & Christ, 2007). Zo is in de studie over Protestantse en Katholieke 

Ieren verminderde angst deels de verklaring voor de betere houding naar ofwel de Protestantse ofwel de 
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Katholieke groep (Paolini, et al. 2004). Of extended contact dit beter kan dan intergroup contact is niet 

bekend. 

Dit sluit aan bij de eerder genoemde Nederlandse studie over ‘autochtonen’ in verhouding tot Turkse en 

Marokkaanse Nederlanders: verminderde gevoelens van dreiging en vergrootte gevoelens van vertrouwen 

vormden een verklaring voor het verband van extended contact en een verbeterde houding en minder 

vooroordelen onder ‘autochtonen’ die nog nauwelijks Turkse en Marokkaanse Nederlanders kenden (Dhont 

& Van Hiel 2011). 

Wat juist vergroot moet worden is empathie: net als bij de contacttheorie, werkt indirect contact mogelijk 

doordat de empathie voor mensen uit de andere groep vergroot wordt (Vezzali et al. 2014). Een aanwijzing 

hiervoor komt naar voren uit de studie van Turner et al. (2007): hoe meer de Britse witte deelnemers 

persoonlijke ervaringen hadden gedeeld met Aziatische Britten (‘zelfonthulling’) hoe meer empathie zij 

ervoeren voor die groep. En hoe meer empathie voor Aziatische Britten, hoe positiever hun houding. 

De aanwijzingen uit deze onderzoeken zijn niet waterdicht, want alleen verbanden zijn aangetoond, geen 

oorzaak en gevolg. In de praktijk zou het echter wel al gebruikt kunnen worden door erop in te zetten dat het 

goede contact waar de deelnemers getuige van zijn, zo min mogelijk bedreigend is. Het gaat juist om een 

goed en warm contact dat tegendraads is aan de angst die er kan bestaan voor mensen uit de andere groep. 

CONCLUSIE VRAAG 1
De vraag van dit hoofdstuk was of voorbeeldgedrag betreffende het goed omgaan met etnische, culturele en 

religieuze verschillen door rolmodellen voor kinderen en jongeren leidt tot minder vooroordelen tussen deze 

kinderen en jongeren onderling. Uit wetenschappelijke empirische studies komt naar voren dat dit inderdaad 

effect kan hebben door wat genoemd wordt de extended contact theory en de vicarious contact theory. Deze 

theorieën houden in dat de houding verbetert en/of vooroordelen verminderen naar een andere etnische of 

religieuze groep doordat mensen weet hebben van een goed contact of observeren dat mensen uit hun eigen 

(etnische of religieuze) groep een goed contact hebben met mensen uit de andere (etnische of religieuze) 

groep. Dit heeft waarschijnlijk ook effect op de lange termijn. Het betreft een effect op de expliciete houding 

(=weloverwogen houding) en mogelijk ook de impliciete houding (=onbewuste, associatieve houding). 

Mogelijk werkt het zowel voor de groep die in de minderheid is, als voor de meerderheidsgroep. 

Het werkt echter waarschijnlijk niet bij iedereen even goed. Een essentiële voorwaarde is, dat mensen nog 

weinig contact hebben met anderen uit de andere etnische of religieuze groep. Ook werkt het beter bij 

mensen die rechts-politiek georiënteerd zijn en sterk hangen aan autoriteit. 

Een essentiële voorwaarde is verder dat het contact waarvan mensen weet krijgen of observeren, positief is. 

Bij het zien van een negatief contact kan er namelijk een negatief effect optreden en kunnen de vooroordelen 

vergroten. 

Een andere essentiële voorwaarde is dat de persoon uit de eigen groep wordt gezien als prototype voor die 

groep. Dus als een moslim een vriendschap laat zien met een Jood, dan is het cruciaal voor de islamitische 

kinderen dat zij de islamitische man zien als ‘een echte moslim’. Maar ook de Joodse kinderen moeten de 

islamitische man als ‘een echte moslim’ zien, wil er een effect optreden. 
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Tot slot is waarschijnlijk ook belangrijk dat de goede band tussen de twee mensen de angst of het gevoel 

van bedreiging voor de andere groep vermindert en het vertrouwen en de empathie juist vergroten. 

Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan, is het aannemelijk dat een interventie waarin jongeren of 

kinderen aanschouwen hoe twee mensen uit verschillende etnische of religieuze groepen een goed contact 

met elkaar hebben, tot minder vooroordelen leidt. 
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BEANTWOORDING ONDERZOEKSVRAAG 2:

Van motivatie naar minder discriminatie? 

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat kennis nemen van vriendschap tussen iemand van de eigen 

etnische of religieuze groep en iemand van een andere etnische of religieuze groep kan zorgen voor minder 

vooroordelen over die andere groep.

In dit hoofdstuk beantwoorden we de vraag of het hebben van minder vooroordelen daadwerkelijk leidt tot 

minder discriminatie (=gedrag) op basis van etniciteit, cultuur en religie. 

WERKT HET?
Uit een aantal onderzoeken die eerder ter sprake kwamen, blijkt dat rolmodellen die het goede voorbeeld 

geven door een goede band te tonen met iemand uit een andere groep, niet alleen effect kunnen hebben 

op houding (vooroordelen) maar ook op gedrag. In het onderzoek van Vezzali, Stathi, Giovannini, Capozza 

en Visintin uit 2015 waarin Italiaanse kinderen essays schreven en elkaars essays lazen over vriendschap 

met migrantenkinderen, was er een effect te zien in het daadwerkelijk sluiten van vriendschappen. Drie 

maanden later hadden de kinderen die hadden gelezen en gesproken over de vriendschappen met kinderen 

van migrantenafkomst, zelf daadwerkelijk ook meer vriendschappen met kinderen van migrantenafkomst 

in het echte leven. 

Een andere studie onder jonge volwassenen laat ook goede resultaten zien. In deze Noord-Amerikaanse 

studie van Mallett en Wilson (2010) kregen witte studenten die net waren gestart met hun studie, een video 

te zien van een vriendschap tussen een ‘wit’ persoon en een ‘zwart’ persoon. De ‘witte’ persoon vertelt in de 

video niet te hebben verwacht vrienden te worden aangezien ze ‘verschillen’ van elkaar, daarmee impliciet 

duidend op de huidskleur van de nieuwe vriend. Vervolgens schreven de studenten over een vergelijkbare 

ervaring. De studenten sloten na dit experiment daadwerkelijk meer Facebook vriendschappen met mensen 

met een donkere huidskleur in vergelijking met studenten die een video hadden gezien van een vriendschap 

tussen twee ‘witte’ mensen en in vergelijking met studenten die niet hadden geschreven over hun eigen 

ervaringen. 

In het onderzoek van Tam, Hewstone, Kenworthy en Cairns (2009) onder Ieren worden ook zulke verbanden 

in kaart gebracht. Het blijkt dat het kennen van iemand uit je eigen groep die bevriend is met iemand uit de 

andere groep, een voorspeller is van het vertrouwen in Protestanten of juist Katholieken onder Ieren. Het 

vertrouwen in de andere groep is weer een verklarende factoren voor de gedragsintentie om contact te 

hebben met de andere groep. 

In de review van Vezalli et al. (2014) wordt op basis van deze en andere studies geconcludeerd dat extended 

contact of vicarious contact kan leiden tot gedragsverandering. 

Deze positieve resultaten zijn in tegenstelling tot het onderzoek van Cameron et al. uit 2006. Daarin zien we 

hoe kinderen wel veranderen in hun houding naar vluchtelingenkinderen maar niet in hun gedragsintentie. Ook 

in het onderzoek over vooroordelen naar kinderen met een handicap waren de effecten op gedragsintentie 

klein (Cameron & Rutland, 2006). In een later onderzoek met eenzelfde opzet – er werden hier verhalen 

voorgelezen over ‘gemixte’ vriendschappen – bleek dat er wel een verandering was onder de Britse witte 

kinderen in gedragsintentie (Cameron et al., 2011). 
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Dat betekent kortom dat het waarschijnlijk is dat extended contact kan leiden tot gedragsverandering, al 

blijft enige twijfel overeind. De gedragsverandering waar het dan met name over gaat is het aangaan van 

vriendschappen met mensen van een andere etnische of religieuze groep. 

Discutabel is echter of dit gedrag verandert doordat vooroordelen verminderd zijn. De recente studie onder 

Italiaanse kinderen van Vezzali et al. (2015) laat hier twijfel over bestaan; of de kinderen echte vriendschappen 

aangingen werd niet voorspeld door hun houding (ofwel vooroordelen) maar wel door hun voornemen om al 

dan niet een vriendschap aan te gaan met een migrantenkind. 

DOELGROEP 
Net zoals bij een verandering in houding, is een verandering in gedrag(sintentie) mogelijk bij kinderen die 

nog weinig goed contact hebben met kinderen van een andere etnische afkomst. Bij kinderen die dit goede 

contact al hebben, leidt extended contact waarschijnlijk niet tot gedragsverandering (Cameron et al. 2011). 

VOORWAARDEN 
PERCEPTIE VAN GROEPSNORMEN BEÏNVLOEDEN  

Uit het eerder genoemde onderzoek onder Britse witte kinderen in de omgang met Aziatische kinderen, blijkt 

dat verandering in hun gedragsintentie te verklaren is door hoe de kinderen denken dat andere kinderen 

denken. Dit wordt de ‘perceptie van groepsnormen’ genoemd. De jongste groep kinderen gingen vaker denken 

dat kinderen van Aziatische afkomst openstaan voor een vriendschap met een wit kind. Deze verandering 

verklaarde waarom de witte kinderen ook aangaven vaker een vriendschap te willen met een Aziatisch 

kind (Cameron et al., 2011). Onder de oudste groep witte kinderen was daarnaast ook te zien dat door de 

interventie deze kinderen dachten dat andere witte kinderen positief waren over contact met Aziatische 

Britse kinderen. Met andere woorden: hun perceptie van de groepsnormen in de witte groep verbeterde. Dit 

verklaarde bij de oudste groep kinderen waarom zij zich voornamen om vaker een vriendschap te sluiten 

met een Aziatisch kind. Bij de jongste kinderen was dit niet het geval; hoe zij dachten dat kinderen uit hun 

groep dachten, had geen invloed. Hoe ouder kinderen worden, hoe meer zij zich identificeren met hun eigen 

etnische groep en hoe meer waarde zij hechten aan hoe zij denken dat leden van hun eigen groep denken, 

zo verklaren de onderzoekers deze verschillen in leeftijd. 

Uit de hierboven genoemde studie van Vezzali et al. uit 2015 over het beïnvloeden van het gedrag van 

kinderen in de leeftijd van 8 tot 14 jaar blijkt dat beide van belang zijn voor gedragsverandering: zowel hoe 

kinderen denken over wat anderen in hun eigen groep denken als wat kinderen denken dat kinderen uit de 

àndere groep denken. Dat de Italiaanse kinderen meer vriendschappen aangingen met Italiaanse kinderen 

van migrantenafkomst was te verklaren uit onder meer hun veranderde houding over de normen in hun 

eigen groep en hun veranderde houding over de normen van de andere groep. Zij dachten dat migranten-

kinderen meer geïnteresseerd waren in vriendschappen. 

Deze bevindingen zijn in lijn met verschillende andere onderzoeken naar verbanden zoals van Gómez, Tropp 

en Fernández (2011). In een review van Turner (et al. 2007) wordt dan ook geconcludeerd dat extended 

contact gepaard moet gaan met positieve percepties van de normen van de eigen groep over de andere 

groep en meer positieve percepties van de normen van de andere groep over de eigen groep. Dit betekent 

voor interventies om gedrag te veranderen, dat het belangrijk is om de perceptie van groepsnormen te 

beïnvloeden: niet alleen over wat je denkt over wat normaal is binnen je eigen groep maar ook over wat 
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normaal is binnen de andere groep. Belangrijk is dat je van zowel leden van je eigen groep als van de leden 

van de andere groep het idee krijgt dat zij open staan voor onderlinge vriendschap. 

EIGEN EFFECTIVITEIT 

In de eerder genoemde studie onder jonge Duitse volwassenen wordt er effect gevonden van het zien 

van een goed contact tussen een Duitser en een Duitse Chinees op de verwachting van eigen effectiviteit; 

de deelnemers geven door de interventie vaker aan vertrouwen te hebben in hun eigen vaardigheden om 

een positieve band aan te gaan met een Duitse Chinees (Mazziotta et al., 2011). En het blijkt dat wanneer 

mensen meer vertrouwen hebben in hun eigen vaardigheden om contact aan te gaan met mensen van de 

andere groep, dit de bereidheid vergroot om daadwerkelijk ook dit contact aan te gaan. Dit sluit aan bij de 

bekende theorie van Bandura (1977) over ‘eigen effectiviteit’; namelijk dat vertrouwen in ons eigen kunnen, 

een belangrijke voorspeller is van het daadwerkelijk laten zien van gedrag. 

Uit de studie van Mallett en Wilson (2010) bleek ook het vaker aangaan van vriendschappen met iemand 

met een donkere huidskleur verklaard te kunnen worden uit een positievere verwachting van zo’n contact. 

Naast het voorbeeld van goed contact met iemand van de andere groep, speelt dus ook het vertrouwen in 

zichzelf dat iemand in staat is om dit goede voorbeeld te volgen, een belangrijke rol. 

RELATEREN AAN JE EIGEN ERVARINGEN

De positieve resultaten met de ‘witte’ studenten van Mallett en Wilson (2010) werden alleen behaald wanneer 

deze studenten niet alleen de vriendschap hadden waargenomen met een ‘zwarte’ student maar ook zelf 

een essay hadden geschreven over hun eigen ervaringen. In dit essay werden zij gevraagd om een contact te 

beschrijven met iemand dat beter liep dan verwacht. Het ging dus niet expliciet over huidskleur of etniciteit, 

maar wel moesten de studenten de vriendschap die zij hadden gezien, vertalen naar hun eigen leven. Deze 

stap bleek cruciaal voor het zelf succesvol vriendschappen aangaan met ‘zwarte’ medestudenten.

Dit komt ook overeen met de theorie van Bandura (1977) zoals hier boven genoemd over eigen effectiviteit, 

die stelt dat eigen eerdere ervaringen van invloed zijn op het gevoel van eigen effectiviteit. Mallett en Wilson 

(2010) zorgden met de essay-opdracht er mogelijk voor dat de studenten zich actief herinnerden dat zij in 

staat zijn om een goede band op te bouwen met iemand van wie ze dat niet verwachten.

Voor de praktijk betekent dit dat voor deelnemers niet alleen belangrijk is om een vriendschap te zien 

tussen iemand uit hun eigen groep en de andere groep maar hier ook opdrachten aan te koppelen waarin de 

deelnemers zelf inzien dat zij in het verleden iets vergelijkbaars hebben gedaan. Het gaat er dus kortom om, 

dat de deelnemers vol van vertrouwen worden dat zij zelf ook zo’n vriendschap kunnen aangaan. 

CONCLUSIE VRAAG 2
De vraag in dit hoofdstuk was of kinderen en jongeren positiever gedrag laten zien — minder discrimineren 

— wanneer zij merken dat anderen uit hun eigen etnische groep een goede band hebben met iemand uit 

een andere groep. De onderzoeken die hierover gedaan zijn, laten bijna allemaal een positief beeld zien. In 

het bijzonder het aangaan van vriendschappen met mensen uit een andere etnische of religieuze groep kan 

vaker gebeuren door de interventie. 
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Dit lijkt echter net als bij het verminderen van vooroordelen met name te werken voor kinderen en jongeren 

die nog weinig contact hebben met de andere etnische of religieuze groep. Bij deze groep kan echter wel 

een echte verandering teweeg worden gebracht. Dit kan verklaard worden doordat de kinderen en jongeren 

door het zien van de vriendschap gaan denken dat het normaal wordt gevonden in hun eigen groep om 

vriendschappen buiten de eigen etnische of religieuze groep aan te gaan. Tegelijkertijd is ook belangrijk 

dat de kinderen en jongeren verwachten dat de kinderen en jongeren uit de andere etnische groep ook een 

vriendschap met hén willen aangaan.

Het is echter de vraag of meer positief gedrag naar de andere ethische of religieuze groep een direct gevolg 

is van het hebben van minder vooroordelen. Positief gedrag naar andere etnische groepen lijkt ook sterk 

gestuurd door het vertrouwen in de eigen effectiviteit. Als kinderen en jongen inzien dat zij in het verleden 

zelf iets vergelijkbaars hebben gedaan, kan dit hun vertrouwen vergroten dat zij zelf in staat zijn om een 

vriendschap aan te gaan met iemand van een andere etnische of religieuze groep. Niet alleen het goede 

voorbeeld, maar ook het vertrouwen van kinderen en jongeren dat zij zelf in staat zijn om dit goede voorbeeld 

te volgen, is belangrijk.
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Samenvatting en conclusies
Discriminatie op basis van etniciteit of religie voorkomen, is het doel van verschillende interventies die 

werken met rolmodellen. Het gaat specifiek om rolmodellen voor kinderen en jongeren die het goede 

voorbeeld geven over het omgaan met culturele, religieuze en/of etnische verschillen. Om erachter te komen 

of het plausibel is om te werken met rolmodellen, hebben we een theorie-gestuurde evaluatie gedaan. Dat 

betekent dat we de veronderstellingen (aannames) die aan interventies ten grondslag liggen op grond van 

de literatuur getoetst hebben. Hoe plausibel zijn die veronderstellingen wanneer ze worden getoetst aan 

de hand van beschikbare wetenschappelijke kennis? De veronderstellingen en hun onderlinge verband 

vormen de beredenering van de interventie. Dit noemen we ‘de verandertheorie’. We hebben de volgende 

verandertheorie onderzocht: 

Het tonen van voorbeeldgedrag aan kinderen en jongeren van verschillende etnische, 
culturele en religieuze afkomst betreffende het goed omgaan met etnische, culturele 

en religieuze verschillenA afname vooroordelen/stereotyperingen tussen deze 
kinderen en jongeren onderlingA minder discriminatie op basis van etniciteit, 

cultuur en religie tussen kinderen en jongeren onderling. 

We hebben deze theorie per schakel onderzocht en hieruit volgen de volgende onderzoeksvragen 

geformuleerd:

1. Leidt het tonen van voorbeeldgedrag aan kinderen en jongeren van verschillende etnische, culturele 

en religieuze afkomst betreffende het goed omgaan met etnische, culturele en religieuze verschillen 

tot een afname van vooroordelen tussen deze kinderen en jongeren onderling? 

2. Leiden minder vooroordelen tussen kinderen en jongeren van verschillende etnische, culturele en 

religieuze afkomst tot minder discriminatie (=gedrag) onderling op basis van etniciteit, cultuur en 

religie? 

We hebben deze vragen beantwoord door op zoek te gaan naar wetenschappelijke empirische studies 

die zijn gepubliceerd in peer reviewed journals. De meest sterke aanwijzingen voor effect komen voort uit 

Randomized Controlled Trails (RCT’s): studies waarin deelnemers willekeurig (at random) worden verdeeld 

over verschillende groepen. Behalve naar deze studies hebben we ook gekeken naar empirische studies 

met een voor- en nameting zonder controlegroep. Deze geven aanwijzingen over samenhang, maar niet 

over causaliteit. Door het gebrek aan een controlegroep is namelijk niet duidelijk waardoor de samenhang 

veroorzaakt wordt. RCT’s geven hier wel duidelijkheid over.

LEIDT HET GOEDE VOORBEELD GEVEN DOOR ROLMODELLEN TOT MINDER 
VOOROORDELEN? 
Uit wetenschappelijke empirische studies komt naar voren dat het aannemelijk is dat kinderen en jongeren 

minder vooroordelen krijgen door het weet hebben of zien van een vriendschap tussen iemand uit hun eigen 

groep en een andere etnische of religieuze groep, mits: 

• deze kinderen en jongeren nog weinig echt (goed) contact hebben met andere kinderen en jongeren 

uit de betreffende groep;

• het contact dat zij zien of leren kennen echt positief is; het moet dus gaan om een echte hechte band 

of een vriendschap;

• de persoon uit de ‘eigen’ groep die de vriendschap aangaat met de persoon uit de andere groep, wordt 

gezien als prototype voor de eigen groep, dus als echt behorende tot de eigen groep. En andersom, 
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dat de persoon uit de andere groep wordt gezien als het prototype voor de andere groep. Bijvoorbeeld: 

als een moslim blijkt geeft van een vriendschap met een Jood, dan is het cruciaal voor de islamitische 

kinderen dat zij de Joodse man zien als ‘echte’ of ‘typische’ Jood. Maar ook de Joodse kinderen 

moeten de islamitische man als ‘een echte moslim’ zien, wil er een positief effect op hun houding 

kunnen optreden; 

• het zien van de vriendschap ertoe leidt dat de angst of het gevoel van bedreiging voor de andere 

groep vermindert en het vertrouwen en de empathie juist vergroten. Het moet dus een ontspannen 

vriendschap zijn waaruit blijkt dat die ander eigenlijk helemaal niet eng is. 

Dit type interventie werkt waarschijnlijk in het bijzonder goed onder conventioneel ingestelde jongeren die 

sterk belang hechten aan groepsnormen en gevoelig zijn voor autoriteit. 

LEIDEN MINDER VOOROORDELEN TOT MINDER DISCRIMINEREND GEDRAG? 
Het lijkt aannemelijk dat kinderen en jongeren positiever gedrag laten zien wanneer zij merken dat anderen 

uit hun eigen etnische of religieuze groep een goede band, of zelfs een vriendschap, hebben met iemand 

uit een andere etnische of religieuze groep. Er is niet zozeer onderzoek gedaan naar of dit leidt tot minder 

discriminatie maar wel of dit leidt tot meer vriendschappen met mensen uit een andere etnische of religieuze 

groep. Dit is het geval, mits: 

• het kinderen en jongeren betreft die nog weinig contact hebben met de andere etnische of religieuze 

groep;

• kinderen en jongeren door het zien van de vriendschap gaan denken dat het normaal wordt gevonden 

in hun eigen groep om vriendschappen buiten de eigen etnische of religieuze groep aan te gaan;

• kinderen en jongeren gaan verwachten dat de kinderen en jongeren uit de andere etnische groep ook 

een vriendschap met hén willen aangaan;

• kinderen en jongeren het vertrouwen in zichzelf hebben (gevoel van eigen effectiviteit) dat zij in staat 

zijn om een goede band op te bouwen met iemand uit een andere etnische of religieuze groep. 

Het is niet duidelijk of positief gedrag naar de andere ethische of religieuze groep een direct gevolg is 

van het hebben van minder vooroordelen. Mogelijk is de invloed van het gevoel van eigen effectiviteit 

belangrijker. Er moet dus niet alleen het goede voorbeeld gegeven worden door te laten zien dat er goed 

contact kan worden onderhouden met iemand van de andere groep, maar kinderen en jongeren moeten ook 

het vertrouwen meekrijgen dat zij in staat zijn om dit goede voorbeeld te volgen. 

Samenvattend kan gesteld worden dat het goede voorbeeld geven door middel van rolmodellen die laten 

zien dat een vriendschap tussen mensen die van elkaar verschillen in etniciteit of religie, een veelbelovende 

aanpak is.
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