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Y ruoktobervorigjaar trokkenvijfenI dertigleerlingenvande St.Gerardus
uit Utrechttweeweken
I Maiella-mavo
doorMarokko.Eentochtvan2500kilometerlangssteden,dorpen,doordewoeHetAlloch'
stijn en het Atlas-gebergte.
Circuitdoeter in drie afleverintoonVideo
gen- in eersteinstantiebecloeldvoor
jongeren- verslagvan.Acht leerlingen
kregeneencameratrainingen maakten
ook zelfreportagesen interviews'Het
werd eenstudiereis,die op leerlingen
achtergrond
met en zonclerMarokkaanse
veelindruk rnaakte.Dereisen het televi-

geselecteerd?
Hoewerdende35 leerlingen
'Wehebbenop schoolop vrijdagmiddag
altijd allerleiactiviteitenrond Marokko:
de
Marokkaans-Arabisch,
eencursusje
keuken,in dit gevalde
Marokkaanse
vanalles.Wie daarmeer
cameratraining,
komt
aanmeedoet,
keren
de
van
90%
dan
in aanmerkingvoor deelname.'
endekinderenerdoor?
Verander
'In het onderwijswillen zetegenwoordig
allesmeten.Ik hebhiergeenscoresof cijfersvoot,maarer heerstabsoluuteen
ancleresfeerop school.I(inderenhebben

uit'Metje eigenogen'
Scènes

eroverzuneengezamen- meerbegripvoor elkaaren denkengenusieprogramma
lijk projectvanproductiemaatschappij anceerder.'
BOOZ,de NPSen Forum,instituut voor
WaaromgaandereizennietnaarhetRif'
multicultereleontwikkeling.Die laatste
Marokkanen
d,waarveelUtrechtse
instellingsteldeeenlespakketoverbeeld- gebíe
vandaankomen?
vorming samen,gerichtoP deboven'Het gaatmij eromdat de kinclerenhun
bouw vanhet middelbaaronderwijs.
blikverruimen.Marokkoheeftnog zoveel
Tochis de motor achterhetprojectéén
kinman:mavo-directeuren MarokkofielTon meerte bieden.OokdeMarokkaanse
hun
waar
gebied
het
alleen
kennen
deren
zijn
dat
vanVught.Eentelefoontjeleert
daar
en
komen
vandaan
(groot)ouders
gaat
dat
verder
veel
nog
betrokkenheid
vaneenreisje.VanVught: gaanzenogwel eensheenop vakantie.'
hetorganiseren
'Hetis nu de derclekeerdatwemet
de
extrubetekenisvoor
Heeftde reisnogeen
zijn,maarik ga ookmet
schoolgeweest
t?
e
aftoms
Marokkaans
v
an
en
kind
er
binnenkort
zoals
anderegezelschappen,
'Ze
met docentenvanhet NielsStensen-colle- hebbenop zo'nreiseenmeerwaarde'
schoolwaatvan Hierstaanzeonderaandelaclder,daar
ge(deUtrechtse'zwarte'
kunnenzebijvoorAeeldtolkenvoor de
ex-rectorSjamaarenkelejarengeleden
zietzegroeien''
JS
anderen.Je
red.).'
de opheffingbePleitte,
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Met je eigen ogen een heeld vormen von
Morokko

Mojello in Msrokko

\b

vierde klas (eenkeer in de tweejaar).
Reizendie bedoeld zijn voor alle leerlingen, de Marokkanenen de autochtone
ze samenMarokko gingen verkennen

Vaorde derdekeermaaktede Utrechtse
Majella-mavo
eenstudiereís
naarMarokkometde leerlíngen
vande
hoogstetweeklassen.
Delaatstereísis verwerktin een
diedeligetelevisieproductíe
meteendaarop
o.ansluítende
handleidíng
voor scholen.

N

Íen voor de leerlingen van de derde en

bewonersvan Utrecht. Voorop stond dat

Wonea Buvxrnt

I

studiereizen naar Marokko te organise-

Scholenmoetenhun aanpakafstemmen getedendat de schoolniet op de oude
op deteerlingen.Datis eenvanzelfspre- voetkon doorgaanmetzoveelleertingen
kendheiddie de eneschoolbeterafgaat
meteenverschillende
achtergrond.
Hd
dande andere.Wathet eigenlijke
vonddat de schootvandeleerlingenpas
lesprogramma
betrefthebbenschoten
konvergenzichaande schoolaante
weinigkeus,ondanksde officieelgelpassen,atsde schooteersthet uiterste
dendewijheidvanonderwijs.In de
hadgedaande aanpakop deleerlingen
praktijkzijn de eisenvande examens
af te stemmen.Hetmakenvanhuiswerk
voorvmboen havo-vwozo dwingend,dat bleekvoorveel
gezinnen
eenellende,de
juiste plekwaser niet voorte vindenen
Nedertand
in Europazekerniet in de
kopgroepzit waarhet de eigeninterpreteerlingenkondende concentratie
niet
tatievanhet teerplanbekeft. Die
opbrengen,
VeelscholenkiezenervooÍ
gewenste
afstemming
op deleerlingen
oudersmeteenzekereregelmaat
te
zatzichdaaromvooratrichtenop de
wijzenop de onschatbare
waardevan
didactieken op activiteitenbuitenhet
huiswerk,deplichtvan oudersdaar
eigenlijketesprogramma.
Sommige
rekeningmeete houdenen danmaarte
scholenmetveetaltochtone
[eerlingen
hopendat ze dat ookkunnen.
zijn ervoortreffelijkin geslaagd
rekening DeMajella-mavo
paktehet andersaan.
te houdenmetde achtergrond
vandeze
Dezeschoolberustteniet in de situatie
leerlingen.Bij anderescholenlukt dat
dat het eigenlijkewerkthuis gebeurten
niet. Weerzintegenhet'in de uitverkoop het rendement
vandelessenondoorzichdoenvande eigencultuur'en gebrekaan Ugb[jft. Het echtewerkmoestvoortaan
interesse
in wat deleerlingenbeweegt.
op schootgebeuren,
in de eersteplaats
vormenhiervoormogetijkeverklaringen. tijdensdetessenzeUen daarnaast
in
huiswerkuren
op schoot.Thuiswarende
Geen'thuis'werk
leerlingenvoortaanstudiewij.Vande
De'Thuiswerkvrije
St. Gerardus
Majella
leerkachtenvergdedat heelwat, maar
mavo'in Utrecht(nuvmbo)stemtde
het paktegoeduit. Deconcentratie
en
aanpakal velejarenaf op de uiteenlobelangstetling
in delesnamenopmerkependeachtergrond
vandeleertingen,
lijk toe, nu alteleerlingenervandoormeteenwij stabietgedeette
teertingen
drongenwarendat zichdaarhet eigenvanallochtonekomafvaneenkleine
$ke lerendiendeaf te speten.
veertigprocent.Metruim driehonderd
EenanderuitgangspuntdatTonvan
teertingenis het nogeenechteschool,in
Vughtin depraltijk bracht,washet
de zin vaneenhechtegemeenschap
waar concreettonenvanbelangstelling
voor
deleerkrachten
en de directeuralte
de achtergrond
vanalleleertingen.
leerlingenkennenen omgekeerd.
Omdatongeveereenderdedeelvan
DirecteurTonvanVughtzagatvelejaren
Marokkaanse
komafis, kooshij ewoor

door de nodige opdrachten uit te voeren.
Eenvoudigte organiserenis dat niet. Wil
je in Marokko meer doen dan een toeristisch programmavolgen, dan dienje
contact op te nemen met diverse overheidsinstanties. 0m geen leerlingen uit
te sluiten om financiële redenen moeten
subsidiesof sponsorgeldenworden
aangetrokken. Eendergelijk studiebezoekvergt daardoorzekereenjaar
gedegenvoorbereiding,maar de Majettamavomaaktevan de nood een deugd
door alle geledingenvan de school
daarbij te betrekken. Hierdoor werd een
belangrijke doel - in goedeharmonie
sameniets tot stand brengen - al vooy
het vertrek bereikt.

Verfilming
Zoalsvaakgebeurtbij schoolactiviteiten
werdendezereizenvastgelegd
op de
videoband,deetsdoordeteerlingenzelf.
Dezeverfilmingenkregeneensteeds
professioneter
karakterenTonvanVught
brachtdezeresultatenonderde aandachtvantelevisiemakers
(BoozAudiovisueteProducties).
Dezetoonden
meteenbelangstetling
en beslotenbij de
reisin oktober1999zelfeenploegmee
te sturen.Niet omdeteerlingenhet werk
uit handente nemen,maarjuist omzete
stimuterenen zeal doendehet nodigebij
te brengen.Eenprachtigescholing
kortom.Het resultaatwasdusdanigdat
deNPSbestoothet geheeluit te zenden
in drie afleveringen,
beginditjaar.
Vanwege
de atleszinsbewedigende
kijkcijfersis beslotende uitzendingin
het najaarte herhalen.Bovendien
kunnenscholenhet heleprogramma
en
de handleidingaanschaffen.
Iuletjeeigenogenis eenftaaivoorbeetd
vanwat er bereiktkanwordenalsje alles
op alleszet omleerlingenzelfverantwoordetijkheid
te geven.Hetfilmwerkis
feitelijkvenicht dooreenteamvan acht
leertingen,uitverkorenvanwegehun

Qí, Maarr.0ti'4 í" filr"t

Wl.?oo(

belangstetling,
maarniet geheeltoevallig met eensterkafuiijkendeachtergrond.Zoweleen(donkere)moslimals
jongenvangoedchristeeen(blonde)
lijke huizezatenin de filmptoeg,vier
jongensenvier meisjeszoalshet betaant. Duidetijkis dat het productzonder
de professionele
begeleidingen in een
laterstadiummontagenooit dehuidige
perfectiehadkunnenbereiken.
DekrachtvanlÍetje eigenogenis dat er
eenbeeldvanMarokkowordtgeschetst
doordebril van gemiddeldvijftienjarigendie niet voorgeprogrammeerd
zijn.
Nergensdoetde film kinderachtigaanen

dejoligheid die volwassenennog wel
eenstentoonspreiden in de hoop het de
jeugd zo naar de zin te maken, ontbreekt
geheel. Het is per definitie een intercutturele film, maar de angstige correctheid
die zo kenmerkend is voor veel van
dergelijke producties valt hier niet terug
te vinden. Sommigescholieren doen
uitspraken over Marokko die tenenkrommend zouden zijn ats ze uit hun verband
werden gehaald. Steedsis duidelijk dat
leerlingen oprecht en serieushun
indrukken over dezevoor hun nieuwe
weretdin woorden trachten te vatten en
daarovermet etkaarvan gedachten
wisselen.. 0pvatlend is dat deleerlingen
velïe van lichtgeraakt zijn ten opzichte
van elkaar, ze trekken elkaarsgoede
bedoelingen kennelijk niet in twijfel.

Delezerkrijgt mogelijkdeindruk dat het
eenloodzware
fitm is geworden,
maardat
is beslistniet zo.Hetis eenonderhoudendereisfilmmetnaastde genoemde
commentaÍen
vanleertingenfraaie
beetdenvanvelekantenvanMarokko.
Indrukwekkende
landschappen,
schilderachtigemarktenen folkloristische
evenementen
ontbrekenniet. Bijzonder
zijn ookdeverschillende
schoolbezoegeven
ken,die aanleiding
tot echte
cultureleontmoetingen
tussenleeftijdgenoten.

principehaarmedewerking
aan.Dergelijke partnerschappen
biedenwaarschijnlijk het besteperspectief
voorstudiebezoekenvoorleertingenopwat grotere
schaal,omdater daneenvastcontactadresis. Het officiëledeelkan danin
samenwerking
met departnerschoot
wordengeorganiseerd,
aangevutd
met
eenmeertoeristischerondreisomeen
completerbeeldvan het landte lcijgen.
Hetvoorbereiden
en onderhouden
van
eendergetijkpartnerschap,
via bezoeken
vanteerkrachten
envia ICT.is evenwel
eenkwestievanjaren.
Portnerschctppen
Hettweededeelvande handleiding
Nahet verschijnen
geeftlessuggesties
van de fitm heeft
bij devideoband
van
Forum(Instituutvoormulticulturele
anderhatfuur. Allereerstbêvatdit
ontwikketing)eenhandleidingbij de
gedeeltehandigeachtergrondinformatie
film uitgebracht.Dezehandteiding
en eengrootaantatwagenen discussiebestaatuit tweedelen.Heteerstedeelis
punten,die deleerkachtheetwatkeus
bedoeldvoorscholendie zetfeendergegeven.Daarnavolgen
deechtesuggeslijk studiebezoek
willenorganiseren.
ties omleerlingenaanhet werkte zetten
Dezescholenkrijgenuitstekendepraktien onderzoek
te laten.Zozet dehandleischeinformatiemee,die atlescholenmet ding deteerlingenop het spoorvan
Marokkaanse
teerlingenlijkt aante
intemetominformatieoverMarokkote
sporenzichop dergelijkestudiebezoeken veÍgarenenwordtbehandeld
hoeje een
te stortenvolgenshet stramiendat de
interviewmoetafnemen.Vooreenschool
Majeïta-mavoheeftontworpen.In
biedtdevideobandmetde handteiding
theoriezoudatinderdaadprachtigzijn,
eenuitstekendemogelijkheidomop een
maarin depraktijkzultende organisatie- aansprekende
manierkenniste maken
problemen
toenemennaarmatemeer
metMarokko,vooralalseeninterculthschoteneraanmeedoen.
In de eerste
reteontmoetingzondergemoraliseer.
I
plaatsomdatde Marokkaanse
instanties
- die hun medewerking
moetenverlenen
- danovervoerd
Banden handleidingzijn te bestellenbil:
worden.In detweede
Forum,Postbus201, 3500 AE Utrech!
plaatszalhet voorveelscholenniet
tel 030-2974321.
makkelijkzijn aanvullende
financiering
Voor leerlingenreizen
naarMarokkobestaan
tevinden.Deenergiedie de Majeltageen regulieresubsidies,
dezeliggen ook niet
mavoin dezestudiebezoeken
heeft
in het verschiet.Docentendie aan
verschillende
gestopt,kan menmoeilijkvan eengroot
criteriavoldoen,komen in '
aanmeÍking voor een beursvoor een bezoek
aantalscholenvergen.Daarbijliggende
aan Marokkobinnen het programmaPlato
verhoudingen
tussendeverschillende
(informatie: EuropeesPlatform, Nassauplein8,
groepenleerlingengunstigen is het
1815 6M Alkmaar).
aantalleerlingennogte overzien.0p een
schoolmetin meerderheid
leerlingen
van Marokkaanse
komafis het dewaag
of eenbezoekaandit landbijdraagtaan
interculturelecontacten.Hetis verrevan
mijn bedoelingomhet scholentegente
maken.maarenigerealiteitszinkan
nooit kwaad.
DeMarokkaanse
overheidzietveelin
partnerschappen
tussenNederlandse
en
Marokkaanse
scholenenverleentdaarin
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Metje eigenogen
Algemeen
Metje eigenogen is materiaaldat is gemaaktnaar aanleidingvan een
'studie-rond-reis'van
leerlingenvan de GerardusMajella-MAVOuit Utrecht
naar Marokko.Het materiaalbestaatuit: drie videobandenvan elk 30
BOOZ èn uit een werkboekdat ook
minuten,gemaaktdoor productiebedrijf
uit drie delen bestaat,gemaaktdoor de landelijkekoepelvan
door
zijn als documentaire
FORUM.De videobanden
migrantenorganisaties
de NPS reedsintegraalop televisievertoond.
Beoordeling van het onderwijspanel
o De videobanden
Hoewelde bandenniet alledrieeven sterkzijn, is er over het algemeenveel
werkingvan het materiaal'
positievewaarderingvoor de kaleidoskopische
manier,
en onderhoudende
Op een heellosse,maartegelijkindringende
- groep leerlingenbij
volgt de kijkereen - etnischgemengdsamengestelde
komenin beelden het
hun reisnaaren door Marokko.De voorbereidingen
reizenin Marokkozelf natuurlijk.Het is een vondstom de leerlingensteeds
zelf op onderzoekte latenuitgaan,steedszelf de onderuerpente laten
aankaartenen steedszelÍ te latenterugkijkenop wat ze ervan vinden.Dat
op, geziendoorde ogenvan de leerlingen.
leverteen prachtigreisdocument
Met je eigen ogen dus.
Vooralde tweedeen derdeband- waarbijde leerlingenveel vaker en
in Marokko- zijn
in contactkomenmet leeftijdgenoten
nadrukkelijker
bijzonderinformatief.Hier en daar wordenterloopsenkelevooroordelen
bevestigd(vraagis, of het dan nog vooroordelenzijn);maar ook het grote
verschiltussenhet rijke Hollanden het veel armereMarokkowordtgoed
duidelijkèn de bandenhebbenbeslisthumor.Sommigesituatieszijn
uitgesprokenlollig,anderesoms schrijnenden weer anderebijzonder
informatief.Dat het verhaalwatbeweeglijkis en vaak van de hak op de tak
springt,iS heel natuurlijk.Bij reizenis er niet altijdeen logische,rechtelijn.
Reizengebeurtmet schokken.. .
o Het lesmateriaal
bestaateigenlijkook uit driedelen:wat er allemaalkomt
Het lesmateriaal
hoe je zo'n reis
kijkenbij de organisaÍievan zo'n studie-rond-reis;
jo urnalistiekmoet aanpakken(achtergrondinÍormatievezamelen,
en oeÍenenmet de videocamera)en een deel met
interviewtraining
dÍscussiedoor middelvan oefeningenen opdrachten.
van het materiaal.Nergenskort-door-deWat opvalt,is de gedetailleerdheid
bochtof versimpeld.Er is duidelijkveel tijd (en geld) beschikbaargeweest
om het materiaalte makenzoals het er nu ligt.
indeling
stijl.Verstandige
in een heldereen toegankelijk
Goedgeschreven,
journalistieke
aanpaken verwerkingallemaalapartop hun
ook: organisatie,
eigen plaatsen tijd.

http ://www .lbr.nUszrI onderwijspanel/paneleigenogen.html
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- de Gerardus
Majella-MAVO
is echtaanallesgedacht
Bij de organisatie
georganiseerd,
dusdiewetenwaatze
heeftal driekeereenMarokko-reis
worden
kanzo alsdraaiboek
overpraten- en datdeelvan hetmateriaal
gebruikt.
gehouden
en gerichtop het
deelis vooralpraktisch
Hetjournalistieke
van
helpenbijhetopnemen
diede leerlingen
vanvaardigheden
aanleren
' beelden,
- van mensen.
- vooraldoorvragen
hetbevragen
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en
ontdekkingen
legtlaagna laagalleonduidelijkheden,
Hetdiscussiedeel
op tafel.
nogeenshapklaar
aspecten
uitde Marokko-reis
discutabele
te kijkenen nog
nogeensgoednaarde beelden
wordtgevraagd
ledereen
een
ervaringen
bijde opgedane
eensgoednate denkenom vervolgens
van bijzonder
hoogniveau;heel
meningte vormen.Werkelijkmateriaal
bruikbaar!
en foto'suit'Meteigenogen',kijkop de websitevan
Voormeerinformatie
de NPS.Daaris tevensde heleseriete bekijken.
Meerrecensies.
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