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>  H E T  A v c :  M E T  J E  E I G B N  o G E N '  N E D E R L A N D  3 '  1 6 ' o o - 1 6 ' 3 o  u u n

Y ru oktober vorig jaar trokken vij fen-

I dertig leerlingen van de St. Gerardus
I Maiella-mavo uit Utrecht twee weken

door Marokko. Een tocht van 2500 kilo-
meter langs steden, dorpen, door de woe-

stijn en het Atlas-gebergte. HetAlloch'
toonVideo Circuit doet er in drie afleverin-
gen - in eerste instantie becloeld voor
jongeren - verslag van. Acht leerlingen
kregen een cameratraining en maakten
ook zelfreportages en interviews' Het
werd een studiereis, die op leerlingen
met en zoncler Marokkaanse achtergrond
veel indruk rnaakte. De reis en het televi-

Hoe werden de 35 leerlingen geselecteerd?
'We hebben op school op vrijdagmiddag
altijd allerlei activiteiten rond Marokko:
een cursusje Marokkaans-Arabisch, de
Marokkaanse keuken, in dit geval de
cameratraining, van alles. Wie daar meer
dan 90% van de keren aan meedoet, komt
in aanmerking voor deelname.'

Ver ander en de kinder en er do or?
'In het onderwijs willen ze tegenwoordig
alles meten. Ik heb hier geen scores of cij-

fers voot, maar er heerst absoluut een
anclere sfeer op school. I(inderen hebben

Scènes uit 'Met je eigen ogen'

sieprogramma erover zun een gezamen-
lijk project van productiemaatschappij
BOOZ, de NPS en Forum, instituut voor

multiculterele ontwikkeling. Die laatste
instelling stelde een lespakket over beeld-
vorming samen, gericht oP de boven-
bouw van het middelbaar onderwijs.
Toch is de motor achter het project één
man: mavo-directeur en Marokkofiel Ton
van Vught. Een telefoontje leert dat zijn
betrokkenheid nog veel verder gaat dat

het organiseren van een reisje. Van Vught:
'Het is nu de dercle keer dat we met
school geweest zijn, maar ik ga ook met

andere gezelschappen, zoals binnenkort
met docenten van het Niels Stensen-colle-
ge (de Utrechtse'zwarte' school waatvan
ex-rector Sjamaar enkele jaren geleden

de opheffing bePleitte, red.).'

zz \ffi

meer begrip voor elkaar en denken genu-

anceerder.'

Waarom gaan de reizen niet naar het Rif'
gebíe d, w aar v eel Utrechtse Marokkanen
vandaankomen?
'Het gaat mij erom dat de kincleren hun
blikverruimen. Marokko heeft nog zoveel
meer te bieden. Ook de Marokkaanse kin-

deren kennen alleen het gebied waar hun
(groot)ouders vandaan komen en daar
gaan ze nog wel eens heen op vakantie.'

Heeft de reis nogeen extrubetekenisvoor de
kind er en v an Marokkaans e aftoms t?
'Ze hebben op zo'n reis een meerwaarde'
Hier staan ze onder aan de laclder, daar
kunnen ze bijvoorAeeld tolken voor de
anderen.Je ziet ze groeien'' JS
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Met je eigen ogen een heeld vormen von
Morokko

Mojello in Msrokko
Wonea Buvxrnt

Vaor de derde keer maakte de Utrechtse Majella-mavo
een studiereís naar Marokko met de leerlíngen van de
hoogste twee klassen. De laatste reís is verwerkt in een
diedelige televisieproductíe met een daarop
o.ansluítende handleidíng vo or s cholen.

Scholen moeten hun aanpak afstemmen
op de teerlingen. Dat is een vanzelfspre-
kendheid die de ene school beter afgaat
dan de andere. Wat het eigenlijke
lesprogramma betreft hebben schoten
weinig keus, ondanks de officieel gel-
dende wijheid van onderwijs. In de
praktijk zijn de eisen van de examens
voorvmbo en havo-vwo zo dwingend, dat
Nedertand in Europa zeker niet in de
kopgroep zit waar het de eigen interpre-
tatie van het teerplan bekeft. Die
gewenste afstemming op de leerlingen
zat zich daarom voorat richten op de
didactiek en op activiteiten buiten het
eigenlijke tesprogramma. Sommige
scholen met veet altochtone [eerlingen
zijn er voortreffelijk in geslaagd rekening
te houden met de achtergrond van deze
leerlingen. Bij andere scholen lukt dat
niet. Weerzin tegen het'in de uitverkoop
doen van de eigen cultuur' en gebrek aan
interesse in wat de leerlingen beweegt.
vormen hiervoor mogetijke verklaringen.

Geen'thuis'werk
De'Thuiswerkvrije St. Gerardus Majella
mavo' in Utrecht (nu vmbo) stemt de
aanpak al velejaren af op de uiteenlo-
pende achtergrond van de leertingen,
met een wij stabiet gedeette teertingen
van allochtone komafvan een kleine
veertig procent. Met ruim driehonderd
teertingen is het nog een echte school, in
de zin van een hechte gemeenschap waar
de leerkrachten en de directeur alte
leerlingen kennen en omgekeerd.
Directeur Ton van Vught zag at vele jaren

geteden dat de school niet op de oude
voet kon doorgaan met zo veel leertingen
met een verschillende achtergrond. Hd
vond dat de schoot van de leerlingen pas
kon vergen zich aan de school aan te
passen, ats de schoot eerst het uiterste
had gedaan de aanpak op de leerlingen
af te stemmen. Het maken van huiswerk
bleekvoorveel gezinnen een ellende, de
juiste plek was er niet voor te vinden en
teerlingen konden de concentratie niet
opbrengen, Veel scholen kiezen ervooÍ
ouders met een zekere regelmaat te
wijzen op de onschatbare waarde van
huiswerk, de plicht van ouders daar
rekening mee te houden en dan maar te
hopen dat ze dat ook kunnen.
De Majella-mavo pakte het anders aan.
Deze school berustte niet in de situatie
dat het eigenlijke werk thuis gebeurt en
het rendement van de lessen ondoorzich-
Ug b[jft. Het echte werk moest voortaan
op schoot gebeuren, in de eerste plaats

tijdens de tessen zeU en daarnaast in
huiswerkuren op schoot. Thuis waren de
leerlingen voortaan studiewij. Van de
leerkachten vergde dat heel wat, maar
het pakte goed uit. De concentratie en
belangstetling in de les namen opmerke-
lijk toe, nu alte leerlingen ervan door-
drongen waren dat zich daar het eigen-

$ke leren diende af te speten.
Een ander uitgangspunt dat Ton van
Vught in de praltijk bracht, was het

concreet tonen van belangstelling voor

de achtergrond van alle leertingen.
Omdat ongeveer een derde deel van
Marokkaanse komaf is, koos hij ewoor

studiereizen naar Marokko te organise-

Íen voor de leerlingen van de derde en

vierde klas (een keer in de tweejaar).

Reizen die bedoeld zijn voor alle leerlin-

gen, de Marokkanen en de autochtone

bewoners van Utrecht. Voorop stond dat

ze samen Marokko gingen verkennen

door de nodige opdrachten uit te voeren.

Eenvoudig te organiseren is dat niet. Wil

je in Marokko meer doen dan een toeris-

tisch programma volgen, dan dienje

contact op te nemen met diverse over-

heidsinstanties. 0m geen leerlingen uit

te sluiten om financiële redenen moeten

subsidies of sponsorgelden worden

aangetrokken. Een dergelijk studiebe-

zoek vergt daardoor zeker een jaar

gedegen voorbereiding, maar de Majetta-

mavo maakte van de nood een deugd

door alle geledingen van de school

daarbij te betrekken. Hierdoor werd een

belangrijke doel - in goede harmonie

samen iets tot stand brengen - al vooy

het vertrek bereikt.

Verfilming
Zoals vaak gebeurt bij schoolactiviteiten
werden deze reizen vastgelegd op de
videoband, deets door de teerlingen zelf.
Deze verfilmingen kregen een steeds
professioneter karakter en Ton van Vught
bracht deze resultaten onder de aan-
dacht van televisiemakers (Booz Audio-
visuete Producties). Deze toonden
meteen belangstetling en besloten bij de
reis in oktober 1999 zelf een ploeg mee
te sturen. Niet om de teerlingen het werk
uit handen te nemen, maar juist om ze te
stimuteren en ze al doende het nodige bij
te brengen. Een prachtige scholing
kortom. Het resultaat was dusdanig dat
de NPS bestoot het geheel uit te zenden
in drie afleveringen, begin ditjaar.
Vanwege de atleszins bewedigende

kijkcijfers is besloten de uitzending in
het najaar te herhalen. Bovendien
kunnen scholen het hele programma en
de handleiding aanschaffen.
Iuletje eigen ogen is een ftaai voorbeetd

van wat er bereikt kan worden alsje alles

op alles zet om leerlingen zelf verant-
woordetijkheid te geven. Het filmwerk is
feitelijk venicht door een team van acht
leertingen, uitverkoren vanwege hun
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belangstetling, maar niet geheel toeval-
lig met een sterk afuiijkende achter-
grond. Zowel een (donkere) moslim als
een (blonde) jongen van goed christe-
lijke huize zaten in de filmptoeg, vier
jongens en vier meisjes zoals het bet-
aant. Duidetijk is dat het product zonder
de professionele begeleiding en in een
later stadium montage nooit de huidige
perfectie had kunnen bereiken.

De kracht van lÍetje eigen ogen is dat er
een beeld van Marokko wordt geschetst

door de bril van gemiddeld vijftienjari-
gen die niet voorgeprogrammeerd zijn.
Nergens doet de film kinderachtig aan en

dejoligheid die volwassenen nog wel

eens tentoonspreiden in de hoop het de
jeugd zo naar de zin te maken, ontbreekt

geheel. Het is per definitie een intercut-

turele film, maar de angstige correctheid

die zo kenmerkend is voor veel van

dergelijke producties valt hier niet terug

te vinden. Sommige scholieren doen

uitspraken over Marokko die tenenkrom-

mend zouden zijn ats ze uit hun verband

werden gehaald. Steeds is duidelijk dat

leerlingen oprecht en serieus hun

indrukken over deze voor hun nieuwe

weretd in woorden trachten te vatten en

daarover met etkaar van gedachten

wisselen.. 0pvatlend is dat deleerlingen

velïe van lichtgeraakt zijn ten opzichte

van elkaar, ze trekken elkaars goede

bedoelingen kennelijk niet in twijfel.

De lezer krijgt mogelijk de indruk dat het
een loodzware fitm is geworden, maar dat
is beslist niet zo. Het is een onderhou-
dende reisfilm met naast de genoemde

commentaÍen van leertingen fraaie
beetden van vele kanten van Marokko.
Indrukwekkende landschappen, schil-
derachtige markten en folkloristische
evenementen ontbreken niet. Bijzonder
zijn ook de verschillende schoolbezoe-
ken, die aanleiding geven tot echte
culturele ontmoetingen tussen leeftijd-
genoten.

Portnerschctppen
Na het verschijnen van de fitm heeft
Forum (Instituut voor multiculturele

ontwikketing) een handleiding bij de
film uitgebracht. Deze handteiding
bestaat uit twee delen. Het eerste deel is
bedoeld voor scholen die zetf een derge-
lijk studiebezoek willen organiseren.
Deze scholen krijgen uitstekende prakti-

sche informatie mee, die atle scholen met
Marokkaanse teerlingen lijkt aan te
sporen zich op dergelijke studiebezoeken
te storten volgens het stramien dat de
Majeïta- mavo heeft ontworpen. In
theorie zou dat inderdaad prachtig zijn,
maar in de praktijk zulten de organisatie-
problemen toenemen naarmate meer
schoten eraan meedoen. In de eerste
plaats omdat de Marokkaanse instanties
- die hun medewerking moeten verlenen
- dan overvoerd worden. In de tweede
plaats zal het voor veel scholen niet
makkelijk zijn aanvullende financiering
tevinden. De energie die de Majelta-
mavo in deze studiebezoeken heeft
gestopt, kan men moeilijk van een groot
aantal scholen vergen. Daarbij liggen de
verhoudingen tussen de verschillende
groepen leerlingen gunstig en is het
aantal leerlingen nog te overzien. 0p een
school met in meerderheid leerlingen
van Marokkaanse komaf is het de waag
of een bezoek aan dit land bijdraagt aan
interculturele contacten. Het is verre van
mijn bedoeling om het scholen tegen te
maken. maar enige realiteitszin kan
nooit kwaad.
De Marokkaanse overheid ziet veel in
partnerschappen tussen Nederlandse en
Marokkaanse scholen en verleent daar in

principe haar medewerking aan. Derge-
lijke partnerschappen bieden waarschijn-
lijk het beste perspectief voor studiebe-
zoeken voor leertingen op wat grotere

schaal, omdat er dan een vast contact-
adres is. Het officiële deel kan dan in
samenwerking met de partnerschoot

worden georganiseerd, aangevutd met
een meer toeristische rondreis om een
completer beeld van het land te lcijgen.
Het voorbereiden en onderhouden van
een dergetijk partnerschap, via bezoeken
van teerkrachten en via ICT. is evenwel
een kwestie vanjaren.
Het tweede deel van de handleiding
geeft lessuggesties bij de videoband van
anderhatf uur. Allereerst bêvat dit
gedeelte handige achtergrondinformatie
en een groot aantat wagen en discussie-
punten, die de leerkacht heet wat keus
geven. Daarnavolgen de echte sugges-
ties om leerlingen aan het werk te zetten
en onderzoek te laten. Zo zet de handlei-
ding de teerlingen op het spoor van
intemet om informatie over Marokko te
veÍgaren en wordt behandeld hoeje een
interview moet afnemen. Voor een school
biedt de videoband met de handteiding
een uitstekende mogelijkheid om op een
aansprekende manier kennis te maken
met Marokko, vooral als een interculth-
rete ontmoeting zonder gemoraliseer. I

Band en handleiding zijn te bestellen bil:

Forum, Postbus 201, 3500 AE Utrech!

tel 030-2974321.

Voor leerlingenreizen naar Marokko bestaan
geen reguliere subsidies, deze liggen ook niet
in het verschiet. Docenten die aan

verschillende criteria voldoen, komen in '

aanmeÍking voor een beurs voor een bezoek

aan Marokko binnen het programma Plato
(informatie: Europees Platform, Nassauplein 8,

181 5 6M Alkmaar).
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Met je eigen ogen

Algemeen

Met je eigen ogen is materiaal dat is gemaakt naar aanleiding van een
'studie-rond-reis'van leerlingen van de Gerardus Majella-MAVO uit Utrecht
naar Marokko. Het materiaal bestaat uit: drie videobanden van elk 30
minuten, gemaakt door productiebedrijf BOOZ èn uit een werkboek dat ook
uit drie delen bestaat, gemaakt door de landelijke koepel van
migrantenorganisat ies FORUM. De videobanden zi jn als documentaire door
de NPS reeds integraal op televisie vertoond.

Beoordeling van het onderwijspanel

o De videobanden

Hoewel de banden niet alledrie even sterk zijn, is er over het algemeen veel
positieve waardering voor de kaleidoskopische werking van het materiaal'
Op een heel losse, maartegel i jk indr ingende en onderhoudende manier,
volgt de kijker een - etnisch gemengd samengestelde - groep leerlingen bij
hun reis naar en door Marokko. De voorbereidingen komen in beeld en het
reizen in Marokko zelf natuurlijk. Het is een vondst om de leerlingen steeds
zelf op onderzoek te laten uitgaan, steeds zelf de onderuerpen te laten
aankaarten en steeds zelÍ te laten terugkijken op wat ze ervan vinden. Dat
levert  een pracht ig reisdocument op, gezien door de ogen van de leer l ingen.
Met je eigen ogen dus.

Vooral de tweede en derde band - waarbij de leerlingen veel vaker en
nadrukkelijker in contact komen met leeftijdgenoten in Marokko - zijn
bijzonder informatief. Hier en daar worden terloops enkele vooroordelen
bevestigd (vraag is, of het dan nog vooroordelen zijn); maar ook het grote
verschil tussen het rijke Holland en het veel armere Marokko wordt goed
duidel i jk èn de banden hebben besl ist  humor. Sommige si tuat ies zi jn
uitgesproken lollig, andere soms schrijnend en weer andere bijzonder
informatief. Dat het verhaalwat beweeglijk is en vaak van de hak op de tak
springt, iS heel natuurlijk. Bij reizen is er niet altijd een logische, rechte lijn.
Reizen gebeurt met schokken. . .

o Het lesmateriaal

Het lesmater iaal  bestaat eigenl i jk ook ui t  dr ie delen: wat er al lemaal komt
kijken bij de organisaÍie van zo'n studie-rond-reis; hoe je zo'n reis
jo urnali stiek moet aan pakken (achterg rond i nÍormatie vezamelen,
interviewtraining en oeÍenen met de videocamera) en een deel met
dÍscussie door middel van oefeningen en opdrachten.

Wat opvalt, is de gedetailleerdheid van het materiaal. Nergens kort-door-de-
bocht of versimpeld. Er is duidelijk veel tijd (en geld) beschikbaar geweest
om het materiaal te maken zoals het er nu ligt.

Goed geschreven, in een heldere en toegankel i jk st i j l .  Verstandige indel ing
ook: organisatie, journalistieke aanpak en verwerking allemaal apart op hun
eigen plaats en tijd.
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Bij de organisatie is echt aan alles gedacht - de Gerardus Majella-MAVO
heeft al drie keer een Marokko-reis georganiseerd, dus die weten waat ze
over praten - en dat deel van het materiaal kan zo als draaiboek worden
gebruikt.

Het journalistieke deel is vooral praktisch gehouden en gericht op het
aanleren van vaardigheden die de leerl ingen helpen bi j  het opnemen van

' beelden, het bevragen - vooral doorvragen - van mensen.

Het discussiedeel legt laag na laag al le onduideli jkheden, ontdekkingen en
discutabele aspecten uit de Marokko-reis nog eens hapklaar op tafel.
ledereen wordt gevraagd nog eens goed naar de beelden te kijken en nog
eens goed na te denken om vervolgens bij de opgedane ervaringen een
mening te vormen. Werkelijk materiaal van bijzonder hoog niveau; heel
bruikbaar!

Voor meer informatie en foto's uit'Met eigen ogen', kijk op de website van
de NPS. Daar is tevens de hele serie te bekijken.

Meer recensies.
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