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Cultureel sensitief leraarschap voor een samenleving in verwarring 
 
AMSTERDAM – De laatste decennia is het politiek-maatschappelijk debat gekleurd door de spanning 
tussen gesloten fundamentalistische maatschappijopvattingen en meer open democratische mens- 
en maatschappijbeelden. De recente aanslagen in Parijs benadrukken dat de internationale 
polarisatie hierover het hart van onze samenleving treft. Omgaan met cultureel-religieuze diversiteit 
is misschien wel de grootste maatschappelijke uitdaging van onze tijd. Leraren ervaren dit dagelijks 
wanneer zij als pedagoog de opgroeiende jeugd voorbereiden op hun rol als burger van de 
Nederlandse rechtstaat. Over het pluriforme karakter van de samenleving en over de vraag hoe je 
aanstaande leraren daarop moet voorbereiden bestaan vele opvattingen. Ook van lerarenopleiders 
vraagt het om culturele sensitiviteit om binnen de keur aan kennisconcepten, levensbeschouwingen 
en mens- en maatschappijbeelden studenten te leren de eigen positie als professioneel opvoeder te 
bepalen”, zo stelt Hüseyin Susam, docent aan Hogeschool iPabo die donderdag 22 januari a.s. om 
13.45 uur aan de Vrije Universiteit in Amsterdam zijn proefschrift verdedigt als promovendus aan de 
faculteit psychologie en pedagogiek.  
 
Pluriforme samenleving 
Maar wat is een adequaat antwoord op de uiteenlopende (en volgens sommigen botsende) wereld- 
en levensbeschouwingen die deel uitmaken van een open pluriforme samenleving? En welke positie 
moet je kiezen in de controverse tussen het overeind houden van de verworvenheden van een open 
pluriforme samenleving enerzijds en het streven naar een veilige, ‘risicoloze’, dat wil zeggen een 
gesloten samenleving anderzijds?  
In het actuele debat over het pluriforme karakter van de samenleving gaat het immers niet alleen 
meer om beleidsmatige kwesties als het bestrijden van achterstanden en het bevorderen van de 
maatschappelijke participatie of emancipatie van allochtonen. Het gaat evengoed om pregnante 
thema’s als het behoud van culturele identiteit, vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting, 
tolerantie e.d.. Hierbij zijn de verhoudingen tussen burgers onderling in het geding: het houdt de 
gemoederen blijvend bezig.  

 
Profiel cultureel sensitieve leraar 
In zijn proefschrift beschrijft Susam de ontwikkeling van de beroepskwaliteiten van aanstaande 
leraren in een pluriforme samenleving, op conceptueel-theoretisch en empirisch niveau. 
Grondgedachte daarin is dat het leraarschap een pedagogische relatie met leerlingen veronderstelt; 
daarin schuilt de normatief-reflexieve kern van het leraarschap. Die relatie biedt de basis om het 
leerproces op een voor leerlingen zinvolle manier in te richten, en zo op een adequate manier om te 
gaan met de culturele pluriformiteit op school.  
Op basis van de empirische bevindingen uit het onderzoek laat Susam zien dat er sprake is van 
meerdere vormen van omgaan met de culturele pluriformiteit en van meerdere verschijningsvormen 
van culturele sensitiviteit. Aan de verrichte analyses in het onderzoek zijn drie profielen van een 
cultureel sensitieve leraar ontleend. Aan de hand van die drie profielen van een cultureel sensitieve 
leraar laat Susam zien op welke manier de lerarenopleiding aansluiting kan vinden bij de 
gedifferentieerde profielkenmerken en opleidingsbehoeften van groepen studenten.  
Culturele sensitiviteit die noodzakelijk is om kinderen te leren vreedzaam samen te leven met alle 
burgers in onze rechtstaat. 
 
 



Noot voor de redactie 
Op donderdag 22 januari a.s., om 13.45 verdedigt Hüseyin Susam zijn proefschrift:  
Cultureel sensitief leraarschap. Ontwikkeling van beroepskwaliteiten van aanstaande leraren 
voor pluriforme scholen. 
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 
 
Locatie: Aula (in het hoofdgebouw) van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam. 
 
Contactpersoon:  
drs. Saskia van Holk (Communicatie iPabo)  
Telefoon: 020 6137079. Email: s.van.holk@ipabo.nl 
 


