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Ruurdtje van den Berg

lezeres te Olst

Kinderen zijn de baas op de basis-
school De Vallei, meldde Trouw

(18 september). In de ingezonden
brief (Kind is thuis toch ook niet
de baas, Brieven, 20 september),
kwam het misverstand over de-
mocratische scholen duidelijk
naar voren.
Op democratische scholen heb-

ben kinderen net zoveel stem-
recht als de volwassenen. Ieder-
een is dus de baas. Maar kinderen
zijn wel de baas over hun eigen
ontwikkeling. Ze mogen zelf kie-
zen welke activiteiten ze onderne-
men. Dat heeft niet als resultaat
dat ze elke dag naar het pretpark
gaan maar wel dat ze wellicht be-
sluiten een keer naar een pret-
park te gaan en daarvoor zelf aan
de slag gaan om dat mogelijk te
maken (bedenken waar ze geld
mee zouden kunnen verdienen,
dit uitvoeren, vervoer uitzoeken
en regelen enzovoorts). Activitei-
ten waar ze weer veel van leren
(rekenen, taal, aardrijkskunde).
Deze kinderenmogen hun eigen

innerlijke leerdrang volgen. Net
zoals alle nog niet schoolgaande
kinderen dat doen. Iedereen vindt
het heel normaal dat baby’s en
peuters hun eigen ontwikkeling
bepalen bij bijvoorbeeld het leren
praten en lopen. Het bieden van
een rijke omgeving waarin veel
gepraat en gelopen wordt, is vol-
doende voor de kinderen om het,
met vallen en opstaan, zichzelf ei-
gen te maken. Vanaf de basis-
school moet dat volgens ons on-
derwijssysteem plotseling anders
en volgen de kinderen een vast-
staand lesprogramma met het
idee dat dat nodig is om kinderen
überhaupt iets te leren.
Gelukkig zijn er (democratische)

scholen in Nederland die laten
zien dat kinderen zonder stok
achter de deur en zonder een
door volwassenen bedacht lespro-
gramma opgroeien. Waar ze leren
luisteren naar elkaar, hunmening
te formuleren, verantwoording te
nemen voor eigen handelen, el-
kaars grenzen te respecteren. Niet
omdat de juf zegt dat het moet,
maar omdat ze zelf ontdekken
dat het veel fijner is om op die
manier samen te leven. Waar ze
leren dat als ze iets willen ze er
ook iets voor moeten doen, waar
ze hun eigen innerlijke leerdrang
mogen volgen en opgroeien tot
geïnspireerde, daadkrachtige, ver-
antwoordelijke, respectvolle vol-
wassenen.

Ook zonder
dwang leren
kinderen

len

H
et barbaarse ge-
weld van extre-
misten in het Mid-
den-Oosten
dreunt ook door
in onze samenle-
ving. Op straat,

waar zelfverklaarde voor- en tegen-
standers de confrontatie opzoeken.
In wijken, waar bewoners verbijsterd
opkijken als buurtjongeren zich
plots als strijdlustige Jihadisten ui-
ten. De samenleving houdt haar hart
vast hoe deze radicalisering van en-
kelen zal doorklinken in het welzijn
van die vele, vele anderen.
“De haat die elders in de wereld

mensen in het verderf stort, mag
niet overslaan naar onze straten,” zei
koning Willem-Alexander in de
Troonrede. Terecht. Ons bestuur
heeft de verantwoordelijkheid om
waar nodig grenzen te stellen. Met
respect voor de grondrechten die on-
ze samenleving juist zo onderschei-
den van de waanzin van terroristen.
Maar het is niet een probleem van

onze straten en buurten alleen. Ook
op de werkvloer kan het extremisti-
sche gif voor besmetting zorgen. Mil-
joenen Nederlanders van diverse et-
nische achtergronden brengen dage-
lijks hun werkdag met elkaar door.
Als collega’s, als ondergeschikten, als
bazen: in teamverband zijn ze samen
iedere dag aan de slag.

Gebeten hond

Een samenzijn en een samenwerken
die ernstig onder druk kunnen ko-
men te staan door het niet te bevat-
ten dagelijkse nieuws van onthoofd-
ingen en andere bizarre moordpartij-
en. Onbegrip, onwetendheid, voor-

oordelen, misschien ook wel oprech-
te verontwaardiging kunnen leiden
tot spanningen tussen werknemers
van diverse etnische achtergrond.
Het personeel met een islamitische
geloofsovertuiging loopt het risico de
gebeten hond te zijn.
Deze spanning op de werkvloer is

niet in de eerste plaats de zorg van
de politiek, maar uiteraard van be-
drijven zelf. Net als veiligheid is leef-
baarheid van de werkplek een zaak
van de bedrijven zelf.
Integratie is daarbij het sleutel-

woord. Hoe je ook denkt over de
multiculturele samenleving, werkne-
mers die elkaar respecteren en waar-
deren gaan met meer plezier naar
hun werk. Dat is uiteraard prettig
voor de betrokkenen en ook het be-
drijf is gebaat bij harmonie op de
werkvloer. Het is een win-win-win-si-
tuatie: voor de werknemer, voor de
werkgever, en zo voor Nederland.
Wij spreken uit ervaring. Bij ons be-

drijf, dienstverlener in zorg en
schoonmaak, werken tienduizend

mensen, meer dan de helft is niet
van traditioneel Nederlandse af-
komst. Meer dan 100 nationaliteiten
zijn bij ons aan de slag. Omgaan met
diversiteit is dus vanzelfsprekend.
Teams van dezelfde mensen, met de-
zelfde meningen en opvattingen ko-
men met dezelfde oplossingen. Di-
verse teams komenmet verrassende
oplossingen.
Om die diversiteit te vieren zijn wij

in 2011 begonnenmet Het Nationaal
Integratiediner. Het idee kwam van
de werkvloer zelf: werknemers van
verschillende afkomst besloten, om
elkaar beter te leren kennen, samen
te eten. Met gerechten uit eigen tra-
ditionele keuken. Eten verbroedert,
zo bleek. Het Nationaal Integratiedi-
ner werd vorig jaar gevierd op hon-
derden locaties met meer dan 10.000
‘diverse’ deelnemers. Dit jaar ge-
beurt dat op 9 oktober.

Verschillen vieren

Ons uitgangspunt is dat het verbin-
den van mensen, gevoegd bij het vie-
ren van verschillen, kansen biedt.
Het bedrijfsleven zou er goed aan
doen diversiteit meer als een plus-
punt op te pakken en het niet als een
bedreiging te zien. Samen met de
Universiteit Leiden kijken wij nu hoe
wij op wetenschappelijk verantwoor-
de wijze kracht uit die diversiteit in
ons bedrijf kunnen halen.
Zo kan het bedrijfsleven een voor-

beeld voor de samenleving zijn. Om
door integratie op de werkvloer het
gif van extremisten geen kans te ge-
ven. Want als je het op het werk
goed met elkaar kunt vinden, is dat
ook thuis en op straat een vanzelf-
spekendheid.

Houd gif extremisten
weg van de werkvloer

Spanningen inde
wereldkunnenook
doordringen tot de
werkvloer.Doedaar
als bedrijf ietsmee,
steltRonSteenkuijl,
directielid vanAsito.
Verbindwerknemers
en laat ziendat
diversiteit ookeen
grote kracht is.
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Opinie is een vrij-
plaats voor discussie.
Alle stukken zijn op
persoonlijke titel. Ar-
tikelen tellen maxi-
maal 650 woorden,
Brieven maximaal
150. De redactie be-
houdt zich het recht
voor bijdragen te
weigeren, te redige-
ren of in te korten.
Bijdragen worden
ook via internet, da-
tabank of anderszins
verspreid. Eventuele
auteursrechten blij-
ven berusten bij de
schrijver. Inzendin-
gen graag voorzien
van naam, adres en
telefoonnummer,
ook de e-mails.
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