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Doel: 

• Aanzwengelen van gesprek over dekolonisatie van het AK onderwijs.

Twijfels:

• Ik ben ook in een koloniaal discours opgegroeid en opgeleid. 

• Onderzoekspublicaties naar het thema voor het AK onderwijs in het VO in Nederland zijn zeer beperkt.

• Is dit wel de juiste plek voor deze workshop, gezien het koloniale verleden van het KNAG?

INTRO



• https://geografie.nl/knag/organisatie/historie

KOLONIALE VERLEDEN VAN KNAG

"... teneinde de ontwakende belangstelling in 
de aardrijkskunde aan te wakkeren, en 
daardoor de kennis te vermeerderen, waarvan 
onder andere de handel, scheepvaart, 
industrie, kolonisatie en emigratie de vruchten 
konden plukken"

https://geografie.nl/knag/organisatie/historie


Wat is kritische discours analyse?

• 1 vinger = geen idee

• 3 vingers = kan ik in grote lijnen uitleggen

• 5 vingers = gebruik ik in mijn les(voorbereiding)

Vorm een heterogeen drietal 

VOORKENNIS: VINGERS



LEES HET EERSTE KOPJE VAN 1.1 UIT EEN AK METHODE



• Wat valt je op?

• Welke onderwerpen/personen/woorden komen aan bod? Welke niet?

• Welk narratief / verhaallijn herken je?

• Welk wereldbeeld schetst 

• Hoe zou je leerlingen dit laten lezen? 

• (Met wat voor werkvorm kun je leerlingen hier kritisch naar laten kijken?)

3 tallen
10 min



‘ontdekking’ of exploitatieverleden

[kolonisten gingen op ontdekking in een leeg land]

‘ontdekkingsreizigers’, ‘kolonisten’ of ‘bezetters’

‘white men’s grave’ / koloniën en hun ‘moederland’

Nigeria is een ‘afschrikwekkende plek’

1. Onderwerpkeuzes: 

2. Narratief: 

3. Woordkeuzes: 

4. Beeldspraak: 

5. Beeldkeuze: 

6. Kaartkeuze:

Conclusie: Wereldbeeld

KRITISCHE DISCOURS ANALYSE: ONDERLIGGENDE AANNAMES, IDEOLOGIE EN
MACHTSVERHOUDINGEN IN EEN TEKST BLOOTLEGGEN





KOLONIALISME, KOLONIALITEIT EN DEKOLONISATIE

Wat zijn volgens jou de problemen die geadresseerd moeten worden door dekolonisatie van het (AK) onderwijs?

• Steekwoorden in de menti



KOLONIALISME, KOLONIALITEIT EN DEKOLONISATIE

• Eurocentrisme

• Discours: Europees perspectief (oa kennis, geschiedenis en waarden) staat centraal.

• Voorbeeld: “De landen in ZOA zijn nog niet zo ontwikkeld als de landen in Noord-Europa, 
met de uitzondering van Singapore”

• Stereotypering

• Discours: Beschrijving van (groepen) mensen op basis van één kenmerk.

• Voorbeeld: “in etnische wijken praten ze, net als thuis, in hun eigen taal en kopen ze 
producten waaraan ze thuis gewend waren.”

• ‘Othering’

• Discours: Het benadrukken van het anders zijn van (groepen) mensen.

• Voorbeeld: “etnische wijken” 

• Racisme

• Discours: Ras als natuurlijk, logisch en wetenschappelijk lijkende categorieën om mensen 
in te delen, te beoordelen en ongelijk te behandelen. Witheid als impliciete norm.

• Voorbeeld: zie kaart



KOLONIALISME, KOLONIALITEIT EN DEKOLONISATIE

Conclusie: Machtsverhoudingen

- Wiens perspectief belandt in de leerstof?

- Welk wereldbeeld draagt de leerstof (niet) uit?

- Hoe kun je leerlingen kritisch naar aangeboden perspectieven en machtsverhoudingen laten kijken?



‘Meester, wat doet het n-woord in mijn 
aardrijkskundeboek?’ 
https://www.oneworld.nl/lezen/opinie/meest
er-wat-doet-het-n-woord-in-mijn-
aardrijkskundeboek/

https://www.oneworld.nl/lezen/opinie/meester-wat-doet-het-n-woord-in-mijn-aardrijkskundeboek/


KIES:

1. Kritische discours analyse: Lees samen een stukje uit een methode en voer een kritische discours analyse uit.

a) Onderwerpkeuze

b) Woordkeuze

c) Verhaallijn / narratief

d) Metaforen

Conclusie: Wereldbeeld

2. Werkvorm: Wissel samen werkvormen uit waarin je 

leerlingen kritisch naar een methodetekst laat kijken.

a) Wat wil je dat ze leren? 

b) Hoe kun je ze dat laten doen?

Conclusie: Welke ontwerpprincipes neem je als 

uitgangspunt?



ZUID AFRIKA: INTRO



MOGELIJKE ONTWERPPRINCIPES EN -VRAGEN

• Geografische werkwijzen
• Relaties tussen gebieden: Hoe bespreek je (post)koloniale machtsverhoudingen als basis van het CP-model?
• Geografische vergelijking: Vergelijk meer dan twee gebieden of groepen.
• Het algemene en het bijzondere: Benadruk je overeenkomsten of verschillen?

• Multiperspectiviteit
1. (h)erkennen van eigen perspectief, 
2. (h)erkennen van andere perspectieven,
3. relaties analyseren tussen perspectieven,
4. evaluatie van de perspectieven.

• Bronnengebruik: Hoe diverse zijn de kennisbronnen in je les?
• Joris Schapendonk – verhalen van migranten: www.geografie.nl/artikel/migranten-onderweg
• Dollar street: https://www.gapminder.org/dollar-street

• Kritische discours analyse
• Hoe problematiseer je sociale constructen in de klas, bv ras?
• Hoe worden gebieden/groepen gerepresenteerd?

http://www.geografie.nl/artikel/migranten-onderweg
https://www.gapminder.org/dollar-street


CONCLUSIE

• Wat heeft dit je opgeleverd?

Als je interesse hebt in het uitwisselen van materiaal in een netwerkje Dekolonisatie van het AK onderwijs

• Stuur een mail naar joost.penninx@ru.nl

mailto:joost.penninx@ru.nl


RELEVANTE BRONNEN

• ‘Meester, wat doet het n-woord in mijn aardrijkskundeboek?’ 
https://www.oneworld.nl/lezen/opinie/meester-wat-doet-het-n-woord-in-mijn-aardrijkskundeboek/

• ‘Koloniale taal vervangen? Pas op met woorden waarvoor is gestreden’

https://www.oneworld.nl/lezen/opinie/koloniaal-taalgebruik-pas-op-met-woorden-waarvoor-is-gestreden/

• ‘Zo maken kaarten in de media ons onbewust negatiever over migranten’

https://decorrespondent.nl/11351/zo-maken-kaarten-in-de-media-ons-onbewust-negatiever-over-
migranten/1107439406458-103b6272?pk_campaign=weekly&mc_cid=d686e81936&mc_eid=aa5204036b

‘Danger of the single story’ 
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story

Lesmateriaal over vooroordelen en stereotypering:

https://www.annefrank.org/nl/educatie/lesmateriaal/

Fawaka leergang inclusief onderwijs

https://www.fawakaondernemersschool.nl/inclusiefonderwijs/

https://www.oneworld.nl/lezen/opinie/meester-wat-doet-het-n-woord-in-mijn-aardrijkskundeboek/
https://www.oneworld.nl/lezen/opinie/koloniaal-taalgebruik-pas-op-met-woorden-waarvoor-is-gestreden/
https://decorrespondent.nl/11351/zo-maken-kaarten-in-de-media-ons-onbewust-negatiever-over-migranten/1107439406458-103b6272?pk_campaign=weekly&mc_cid=d686e81936&mc_eid=aa5204036b
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story
https://www.annefrank.org/nl/educatie/lesmateriaal/
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