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Caleidoscopisch kijken naar complexe vraagstukken is ontwikkeld door
het practoraat Verschillen Waarderen van de federatie christelijk mbo en
Verus. Naast het boekje dat jij nu in handen houdt is er ook een lezing en
een workshop die helpen om caleidoscopisch kijken in de praktijk te
brengen. Voor vragen mail de practor Birgit Pfeifer:
bpfeifer@federatiechristelijkmbo.nl of kijk op verschillenwaarderen.nl.
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Caleidoscopisch is het bĳvoeglĳk naamwoord
bĳ caleidoscoop, een buis of koker waarin je - door
eraan te draaien - mooie, veelkleurige beelden en
patronen ziet. Eén uiteinde van de buis bevat een

kĳkopening. In de buis bevinden zich twee spiegels,
meestal onder een hoek van 30 graden ten opzichte
van elkaar. Het andere uiteinde wordt naar het licht

toe gekeerd. Door de spiegels aan de binnenkant
ontstaat een meervoudig symmetrisch effect.

Daardoor heeft caleidoscopisch de betekenis 'bont,
veelkleurig', en in figuurlĳke zin ook 'met veel

verschillende invalshoeken'.

De uitvinder van de caleidoscoop, de Schot Sir David
Brewster, bedacht in 1817 ook het woord voor zĳn

uitvinding. Hĳ vormde caleidoscoop op basis van de
Griekse woorden kalos 'mooi', eidos 'beeld'
en skopein 'kĳken'. Een 'mooibeeldkĳker' of

'mooiebeeldenkĳker' dus eigenlĳk.¹

1. https://onzetaal.nl/uploads/nieuwsbrieven/caleidoscopisch.html
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Ik ben in 1965 geboren in de
Oostenrĳkse Südsteiermark. Mĳn
basisschool in Oostenrĳk had
twee ingangen. Bĳ de voordeur
werden Mädchen en Buben
gescheiden. Links was de ingang
voor de meisjes en rechts voor de
jongens. De hele dag hadden we
dan gescheiden les, en alleen in de

pauze konden we elkaar door een groot smeedĳzeren
hek heen zien spelen. De wereld was duidelĳk en
overzichtelĳk, conflictloos en heel erg begrensd.
Anders dan bĳ mĳ thuis. Ik woonde bĳ oma en opa, zĳ
was lerares op een basisschool en protestant, hĳ was
journalist en atheïst. Hun drie kinderen (mĳn moeder,
haar zus en haar broer) waren en dachten zo
verschillend als maar mogelĳk is. Één ding hadden ze
allemaal gemeen: iedereen was altĳd heilig overtuigd
van zĳn eigen gelĳk en de discussies waren heftig. In
tegenstelling tot de overzichtelĳke en veilige omgeving
van school liep iedereen thuis op spitsroeden.

De ‘wonderkĳker’ waarmee
je God kunt zien.
Dr. Birgit Pfeifer, practor Verschillen Waarderen
Federatie Christelijk Mbo
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Mĳn basisschool was een katholieke school, waar de
jongens godsdienstlessen van de pastoor kregen en de
meisjes van de kapelaan. Ik genoot van deze lessen. Ze
waren gevuld met zingen, tekenen en luisteren naar
mooie verhalen. In december speelden we het
kerstverhaal in een aula vol ontroerde ouders. Zelfs
mĳn opa kwam naar de uitvoering.

Op kerkelĳke feestdagen gingen we met de klas naar de
biecht. Ik heb de biecht altĳd zeer serieus genomen.
Om te laten zien hoe serieus ik was met mĳn
spĳtbetuigingen verzon ik regelmatig zonden, zoals
stelen of liegen. Want dan moest ik extra wees
gegroetjes bidden en ik wilde God graag laten zien dat
ik die helemaal uit mĳn hoofd kende.

In het laatste schooljaar kregen we een nieuwe
kapelaan als godsdienstleraar. Hĳ was jong, had net het
seminarie afgerond en had heel andere ideeën over
religieuze opvoeding dan zĳn voorganger. Ik denk dat
hĳ schrok van ons beeld van God met een witte baard,
zwevend op een wolk, door engelen begeleid. Hĳ wilde
ons uitdagen om meer vragen te stellen over God en
over ons geloof in het algemeen en probeerde zo een
catechesische inhaalslag te maken. Tenminste, dat is
achteraf mĳn interpretatie. Op een dag kwam de
kapelaan naar de les met een aantal kleine verrekĳkers,
zoals we die kenden uit piratenverhalen. Het waren
caleidoscopen, gevuld met kleine veelkleurige
steentjes en spiegels.
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“Dit is een wonderkĳker, hĳ helpt ons bĳ onze
zoektocht naar God”, zei hĳ, toen hĳ de kĳkers
uitdeelde. Dit waren zĳn woorden zoals ik me ze
herinner, maar het is natuurlĳk al 50 jaar geleden. Zĳn
enige instructie was om de kĳker tegen het licht te
houden als we iets wilden zien. We liepen allemaal naar
het raam en ik kan me nog goed herinneren dat ik door
de kĳker een prachtig kleurenspel zag, een rode bloem.
God zag ik niet, dat wil zeggen niet de God zoals ik mĳ
tot dan toe had voorgesteld. “Wat zien jullie?”, vroeg
de enthousiaste leraar. We riepen allemaal door elkaar:
“een ster”, “nee, een bloem”, “rood”, “nee, groen”, “nee,
heel veel kleuren”. Het duurde niet lang of er ontstond
een kleine ruzie tussen ons, wellicht ook getriggerd
door een gevoel van concurrentie, want iedereen wilde
natuurlĳk de eerste zĳn die God had ontdekt. Om
elkaar van ons gelĳk te overtuigen, wisselden wĳ van
kĳker. Daarbĳ gingen de steentjes uit de caleidoscoop
bewegen en ontstond een geheel nieuw beeld. Ik weet
nog dat ik een prachtige rode bloem door mĳn kĳker
had gezien, en toen ik de kĳker later terugkreeg was het
opeens een groene ster. Wat ik ook deed, de rode bloem
kwam niet terug. Het werd geen leuke les. Er ontstond
ruzie over wie gelĳk had over wat we zagen, over het
feit dat we door het doorgeven van de caleidoscopen
elkaars beeld hadden veranderd en over hoe je moest
kĳken: naar de individuele steentjes of naar het grote
beeld. En tot overmaat van ramp hadden we ook God
niet gezien door de caleidoscoop. Kortom, deze les was
niet zo gezellig als anders. Maar we leerden wel een
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aantal belangrĳke lessen over omgaan met verschillen.
Dat ze er zĳn, en dat dat niet altĳd gezellig is. Dat ze je
uitdagen om je eigen perspectief in twĳfel te trekken.
Dat je je soms onbegrepen voelt en zelf de ander ook
niet begrĳpt. Dat dit je frustreert en dat je je daardoor
alleen voelt staan, zeker als de meerderheid roept een
groene ster te zien terwĳl jĳ op hetzelfde moment een
prachtige rode bloem ziet.

Ik weet niet wat onze leraar godsdienst precies met
deze les wilde bereiken. Maar het is een goed bruikbare
metafoor voor een werkwĳze die we in het
practoraat Verschillen Waarderen hebben ontwikkeld:
caleidoscopisch kĳken naar complexe vraagstukken.
Dit boekje gaat hierover.

Omwille van de leesbaarheid wordt in mannelijke vorm naar
personen verwezen. Daar waar 'hij' staat, kan ook 'zij' of ‘hen’
gelezen worden.



inleiding
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Het boekje caleidoscopisch kĳken is ontstaan vanuit
de kennis en ervaringen die het practoraat Verschillen
Waarderen in de afgelopen vier jaar heeft opgebouwd.
Met dit boekje willen we graag delen wat we hebben
geleerd over het omgaan met complexe vraagstukken
zoals Verschillen Waarderen in de praktĳk.
In hoofdstuk 1 t/m 4 kĳken we vanuit een theoretisch
perspectief naar de werkwĳze, steeds aangevuld met
ervaringen uit de praktĳk. We introduceren in elk
hoofdstuk verkĳkers die met het hoofdstuk te maken
hebben. De Verkĳkers zĳn voorbeelden hoe je
caleidoscopisch kĳken - of anders gezegd: een
wisseling van perspectief, een bezieling van een
gesprek - kunt stimuleren in praktische situaties.
Bĳvoorbeeld in een vergadering waarbĳ we het gevoel
hebben dat er niet meer naar elkaar geluisterd wordt en
dat er alleen nog maar argumenten herhaald worden.
Of tĳdens een les waarin studenten niet meer met
elkaar praten om elkaar te begrĳpen, maar om elkaar
van hun gelĳk te overtuigen. We hebben voorbeelden
van verkĳkers op kaarten gedrukt zodat ze gemakkelĳk
in een tas passen ‘voor het geval dat’. Het is niet de
bedoeling om ze als een soort spel te gebruiken. Het
zĳn voor ons in de praktĳk beproefde perspectief-
wissel-hulpjes. In hoofdstuk 5 geeft het boekje nog een
aantal praktische tips voor het werken met
caleidoscopisch kĳken en de verkĳkers. Het practoraat
nodigt u ook uit om zelf verkĳkers te bedenken en die
eventueel met anderen te delen via een website: zie
bladzĳde 64.
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Complexe vraagstukken
Het begrip complex vraagstuk vraagt om nadere uitleg.
Een vraagstuk is complex als er meerdere belangen en
opvattingen in het spel zĳn. Omdat het vraagstuk
vanuit veel verschillende perspectieven kan worden
bekeken, kan dit zorgen voor het ontstaan van
dilemma’s. Door de verschillende perspectieven,
belangen en bedoelingen kan schuring ontstaan en
worden mensen geconfronteerd met zichzelf.2

Omgaan met complexe vraagstukken kan je niet met
een voorgestructureerd stappenplan. Het vraagt om
een voortdurend reflecteren op vragen als: Waarom
doen we wat we doen? Wie raakt het? Welke
perspectieven zĳn dominant en welke mogen we beslist
niet missen? Gaan we te snel naar een oplossing? Het
vraagt een kritische grondhouding en sensitiviteit
omdat we anders te snel weer teruggaan naar patronen
die we kennen, naar hoe we dingen altĳd deden. Vaak
moeten we ervaren dat het bedenken van nieuwe
ideeën en oplossingen makkelĳker is dan het loslaten
van oude ideeën en oplossingen.

Verschillen Waarderen is zo een complex vraagstuk. Ga
een keer met een aantal mensen praten over wat ze
onder diversiteit, inclusie en gelĳke kansen verstaan en
wat de begrippen met hun persoonlĳk doen. Bespreek
elk begrip afzonderlĳk van elkaar. Je zult zien hoeveel
verschil tussen definitie, perspectief en emotie bĳ de
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mensen leeft. Complexe maatschappelĳke
vraagstukken vragen in hun complexiteit om
meervoudig kĳken en interveniëren. Als we maar op
één manier kĳken naar een complex vraagstuk en ons
beeld als waarheid claimen, zal dit leiden tot
polarisatie en zal het uiteindelĳk een vreedzame
samenleving onmogelĳk maken. De Covid-pandemie
heeft ons dit pĳnlĳk duidelĳk gemaakt. Voor- en
tegenstanders van Covid-maatregelen investeerden
veel tĳd, energie en geld in het overtuigen van de ander
en veel te weinig in het omgaan met verschil. Wellicht
was het grootste gevaar voor onze gezondheid niet
Covid, maar de polarisatie, het onbegrip, de isolatie en
de onverdraagzaamheid, die is ontstaan en die een hele
generatie voorgoed zal beïnvloeden.

Met het caleidoscopisch kĳken, het bĳhorende boekje
en workshops hoopt het practoraat Verschillen
Waarderen bĳ te dragen aan het inzicht, dat bĳ
complexe vraagstukken verschillende werkelĳkheden
naast elkaar kunnen bestaan, dat je op een andere
manier naar conflicten kunt kĳken, en dat je verschil
functioneel kunt maken. Met het laatste wordt bedoeld
dat je tot oplossingen kunt komen door verschillen te
waarderen en te gebruiken. Oplossingen waar wellicht
niemand van tevoren aan heeft gedacht. In dit boekje
wordt een aantal voorbeelden uit de praktĳk
beschreven waaraan caleidoscopisch kĳken een
bĳdrage heeft kunnen leveren. Caleidoscopisch
kĳken helpt ons met het structureel reflecteren op de
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verhalen die ‘onze wereld’ vormgeven en stelt ons in
staat overheersende, dominante posities te zien en
kritisch te bevragen.

In een caleidoscoop zie je alleen iets als je het tegen het
licht houdt. Wil je verder komen in complexe
vraagstukken, dan moet je de dingen bewust tegen het
licht willen houden. Het is een bewuste keuze van
willen zien. Willen zien betekent ook open staan voor
de beelden en overtuigingen van anderen. Dat kan
soms schuren en emoties oproepen. Willen zien
betekent dus ook dat er ruimte mag zĳn voor geraakt
zĳn, boosheid, onenigheid en verdriet. Deze ruimte
kunnen we alleen creëren als we ook in staat zĳn om de
claim op de waarheid op te geven.

In de godsdienstles die ik in het voorwoord beschreef
zag iedereen iets anders door de caleidoscoop (het
eigen dominante verhaal). Was God het grote beeld of
een van die steentjes? De discussies in de les waren
heel levendig! Wat we leerden was, dat je bĳ ‘grote’
vragen (of complexe vraagstukken) niet één antwoord
kunt vinden. De beelden die de caleidoscoop geeft zĳn
té veelvoudig. Wanneer je inzoomt op de individuele
steentjes, zie je iets anders dan wanneer je uitzoomt op
het grote beeld. Wanneer je de caleidoscoop iets draait,
vallen steentjes weer op een andere plek en krĳgen ze
een andere functie in het grote geheel. Als je de
caleidoscoop schudt (een grote gebeurtenis met veel
impact) krĳg je een heel ander beeld waartoe je je weer
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moet verhouden. Het verhaal wordt nog complexer,
omdat iedereen wel door dezelfde caleidoscoop kĳkt,
maar een verschillende focus heeft en daardoor een
verschillend beeld ziet. Deze verscheidenheid in
beweging, focus en beeld is een mooie metafoor voor
de ingewikkeldheid van diversiteit en verschillen
waarderen. Uit je eigen overtuiging stappen en

openstaan voor hoe een
ander het ziet, is moeilĳk.
Dit kan je raken, omdat
dit het beeld over jezelf
aan het wankelen brengt.3

Samenvattend kunnen we
van mĳn oude leraar
godsdienst en zĳn les met
de caleidoscoop een
aantal dingen gebruiken
voor het omgaan met
complexe vraagstukken:

1. Je moet de caleidoscoop tegen het licht houden,
anders zie je helemaal niets. We moeten ‘willen’ zien,
bewust gaan kĳken. Ook naar complexe vraagstukken
als diversiteit en inclusie.

2. Ook al kĳken we allemaal door een caleidoscoop,
wat we zien is verschillend. Ook ons focus kan op
hetzelfde moment verschillen. De een kĳkt naar het
steentje, de ander naar het grote beeld.

“Caleidoscopisch
kijken helpt ons met
het structureel
reflecteren op de
verhalen die ‘onze
wereld’ vormgeven en
stelt ons in staat
overheersende,
dominante posities
te zien en kritisch te
bevragen.”
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3. Het eigen beeld verandert ook naarmate je de focus
verlegt. Niets is in beton gegoten. Ook daar moeten we
ons bewust van zĳn en we moeten ons eigen
perspectief steeds kritisch bevragen. Soms kun je dus
een meningsverschil met jezelf krĳgen. Als je dit
ervaart, kun je een meningsverschil met een ander
wellicht beter aanvaarden.

4. Alle steentjes in de caleidoscoop hebben een
functie. Hoe kleurrĳker hoe mooier het beeld is dat we
te zien krĳgen. Het caleidoscopisch kĳken daagt ons
uit om de waarde van elk steentje te zien in relatie tot
het grote beeld.

Waarom zou deze manier van kĳken kunnen helpen bĳ
het omgaan met complexe vraagstukken? In de
volgende hoofdstukken gaan we vanuit theorie en
voorbeelden uit de praktĳk het caleidoscopisch kĳken
benaderen. Het complexe vraagstuk waarop we ons in
dit boekje richten is Diversiteit, Inclusie en Gelĳke
Kansen, dé thema’s waarmee het practoraat Verschillen
Waarderen zich bezighoudt.

We beginnen met uitzoomen.
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Voetnoten

2. Vermaak, H. (2009). Plezier beleven aan taaie
vraagstukken. Werkingsmechanismen van vernieuwing en
weerbarstigheid. Deventer: Vakmedianet.

3. Zie ook Alma, H. (2009). Wie zoekt is kwetsbaar. In: Wĳ-land.
Voorbĳ de bindingsangst. Kampen: Ten Have, 14-22.



uitzoomen



De caleidoscoop bestaat uit individuele steentjes in
verschillende kleuren en spiegeltjes. Als we ons niet op
de individuele steentjes concentreren maar uitzoomen
om het ‘grotere’ beeld te zien, dan kunnen we de details
loslaten en genieten van de prachtige bloem of vlinder
of geometrische figuur die we zien. De caleidoscoop
verruimt dan je blik. Aan de andere kant: het algemene
of grotere beeld is vaak een weinig genuanceerd beeld.
Het is het beeld dat de meeste van ons als eerste zien,
de eerste indruk die we krĳgen. Daarom is inzoomen,
draaien en schudden aan de caleidoscoop net zo
belangrĳk als uitzoomen, dat ons helpt om weer weg te
geraken van individuele casussen of kleine details.

Uitzoomen betekent eigenlĳk een zaak of persoon
steeds kleiner in beeld brengen 4. Je maakt je los van de
details. Dat vinden we vaak moeilĳk omdat individuele
belangen, meningen, overtuigingen ons houvast geven,
onze mening kaders geven. Als we uitzoomen moeten
we de kaders loslaten. Het blĳkt moeilĳk om oude
ideeën los te laten. Voor gesprekken betekent dat, dat
we argument op argument (detail op detail) stapelen.
We blĳven hangen in het denken en het overtuigen, elk
detail wordt aangehaald. We gaan ervan uit dat er
slechts één geldende waarheid bestaat en we proberen
elkaar te overtuigen met argumenten.

uitzoomen
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Daarom lopen we vast bĳ complexe vraagstukken. Eén
van de kenmerken van een complex vraagstuk is
namelĳk dat er niet één oplossing, niet één waarheid is.
Maar hoe kunnen we door onze denkgewoontes breken
en uitzoomen naar het grotere geheel?

Polkinghorne (2004) geeft aan dat wĳ pas uit
vertrouwde beelden kunnen stappen als iets ons echt
raakt. Pas dan ontstaan nieuwe beelden. In de filosofie
wordt dit poiesis genoemd, een activiteit waarin een
persoon iets tot leven brengt dat voorheen niet
bestond.5 Het moment van geraakt worden of raken is
wat ik vaak de bezieling van het gesprek noem.

Hoe kunnen we op een moment dat we in het denken en
onze overtuigingen blĳven vastzitten het gesprek weer
bezielen?

Eén manier om dit te doen is door uit bronnen te
scheppen of in metaforen te denken. Daarmee maak je
ruimte voor bezieling van het gesprek. Je zoekt naar
inspiratie in plaats van naar nog een steekhoudend
argument. Neem de tĳd om te ontdekken welke bron,
welk beeld, welke metafoor bĳ jou boven komt drĳven.
Deel dit met anderen en nodig iedereen uit om samen
de inspiratie te verbinden aan het gesprek dat jullie
aan het voeren zĳn.6



Hieronder alvast de verkĳkers over uitzoomen, die als
kaarten aan dit boekje zĳn toegevoegd. Dit zĳn drie
mogelĳkheden om uitzoomen voor elkaar te krĳgen. We
zĳn benieuwd naar jouw ervaringen met het gebruik
van de verkĳkers of naar nieuwe uitzoom verkĳkers.
Deel die via de website: zie bladzĳde 63.

Uitzoom verkĳkers
Laat ons opstaan en twee stappen achteruit doen en
het gesprek ‘bekĳken’ dat tot nu toe gevoerd is. Welke
metafoor, sprookje, liedtekst, kunstwerk of citaat komt
in je op en raakt je? Deel je gedachten.

Stel we zouden een roman willen schrĳven over ons
vraagstuk. Welke titel zou je jouw roman geven en hoe
heet de hoofdpersoon van het verhaal?

Laat ons allemaal bĳ een raam gaan staan en naar het
verste punt te kĳken. Probeer je nu voor te stellen hoe
het hier over 30 jaar uit zou zien. Bedenk daarna hoe in
de wereld van 30 jaar later over het vraagstuk dat we
vandaag bespreken gedacht wordt. Wat is anders?

uitzoomen
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Ik kreeg de vraag van een mbo-instelling om hen als
procesbegeleider te ondersteunen bĳ een traject naar
‘gepersonaliseerd leren, waarin de student centraal
staat en iedereen een passend leertraject kan volgen’.
Concreet werd ik gevraagd om een bĳeenkomst te
leiden met als doel een concrete en gemeenschappelĳk
gedragen visie. Bĳ de bĳeenkomst waren directieleden,
adviseurs, loopbaanbegeleiders en docenten aanwezig.
Geen studenten, wat ik bĳzonder vond, omdat in de
visie de student centraal zou staan.

De eerste activiteit tĳdens de bĳeenkomst was een
algemeen gesprek over de voorgenomen innovatie met
als doel ‘de temperatuur in de organisatie te meten’
(dat waren de woorden van de dagvoorzitter). Vrĳ snel
werd dit een geanimeerde
discussie. Zo ging het onder meer
over de arbeidsmarkt, die
voortdurend in beweging is. Aan
de ene kant werd beweerd,
dat de benodigde kennis en
vaardigheden zich moeilĳk laten
voorspellen en dat toekomstige
beroepsbeoefenaren zich daarom
moeten kunnen aanpassen aan
deze veranderingen door
zelfgestuurd te kunnen leren.

Uitzoomen in de praktĳk
Een voorbeeld



uitzoomen

Door de student centraal te stellen gaat geen talent
verloren en houd je rekening met verschillen.

Aan de andere kant werd ingebracht, dat een
gedifferentieerde aanpak zou leiden tot extra werkdruk
bĳ docenten, met het risico dat studenten niet
voldoende aandacht zouden krĳgen en niet voldoende
zouden leren. Dit zou tot kansenongelĳkheid kunnen
leiden.

Als neutraal toehoorder was ik onder de indruk van de
krachtige en steekhoudende argumenten. Ik begreep
de dilemma’s, de verschillende perspectieven, en ook
waarom we geen stap verder kwamen. Iedereen bleef
namelĳk argumenten herhalen. Weliswaar werden
steeds nieuwe variaties van dezelfde argumenten
aangedragen, maar het bleef bĳ het ‘willen overtuigen’.
Op dat moment heb ik iedereen gevraagd om op te
staan voor een soort organisatieopstelling 7. Ik vroeg
een van de deelnemers om zich voor te stellen een
student te zĳn. Ik gaf hem een plaats in de ruimte.
Daarna vroeg ik andere deelnemers om symbool te
staan voor ‘de school’, ‘de stageplek’, ‘de toekomstige
klant’, ‘de werkgever’, ‘de docent’ enzovoort.
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Diegene die ‘de school’ symboliseerde vroeg ik om
zichzelf te positioneren ten opzichte van ‘de student’
door dichtbĳ of veraf van hem te gaan staan. ‘De
school’ ging ver van de student af staan. Ik vroeg deze
deelnemer wat had gemaakt dat hĳ op afstand was
gaan staan en hoe hĳ die positie ervaarde. Ook aan ‘de
student’ vroeg ik: “Herken je de afstand?” “Hoe voelt de
afstand?” Ik nodigde de andere deelnemers uit om ook
vragen te stellen. Daarna voegden we weer een ander
persoon toe aan de opstelling. De deelnemers hadden
ook de mogelĳkheid om de positie van iemand anders
te veranderen. Zo ging ‘de docent’ ‘de school’ met de
rug naar zich toe draaien met de woorden “Jĳ ziet me
niet staan”. Die kwam bĳ een aantal mensen erg
binnen. En ook dat ‘de student’ een stap richting ‘de
stageplek’ maakte en zei: “Hier is waar ik leer”.

Die activiteit deden we 30 minuten en daarna maakten
we een korte koffiepauze. Het gesprek daarna verliep
duidelĳk anders. De deelnemers vertelden, dat ze
geraakt waren door de activiteit en dat deze nieuwe
inzichten had opgeleverd. Toen we vervolgens
teruggingen naar het eerdere gespreksonderwerp, de
gedifferentieerde aanpak, bleek iedereen nog vast te



houden aan zĳn argumenten. In die zin kon ik geen
‘happy end’ presenteren. Wel voelde ik duidelĳk de
bezieling die het gesprek had gekregen. Er was een
soort vanzelfsprekendheid ontstaan om de
verschillende perspectieven en belangen mee te wegen.

Aan het eind van de dag schreven de deelnemers op een
flipover wat de dag had opgeleverd. Ik deel graag
enkele antwoorden die mĳ raakten: “Er was aandacht
voor elkaar.” “We hebben de goede gesprekken
gevoerd.” “Een geworden zonder het met elkaar eens te
zĳn.” Maar er stond ook geschreven: “Nog geen
concrete visie.” En dat was waar. Wat dat betreft
was de bĳeenkomst niet geslaagd, want het vooraf
vastgestelde doel was niet gehaald. En toch was ik met
deze opmerking op de flap erg content.
Want als je ondanks verschillende perspectieven,

opvattingen en belangen in
één dag tot een geformuleerde
visie was gekomen had dat
betekend, dat deze tot stand
was gekomen door polderen,
door ‘meeste stemmen gelden’,
door perspectieven van een
minderheid te negeren en door
vage formuleringen waarin
iedereen zich kon vinden.
Geen goed uitgangspunt voor
een visie waarmee iedereen in
de praktĳk moet werken.
Uiteindelĳk waren nog twee

uitzoomen
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sessies nodig om een visie te
formuleren. Bĳ deze sessies
waren ook studenten en
werkplekbegeleiders aanwezig,
en bĳ de laatste sessie zelfs
een aantal ouders. Ook werd
voor elke sessie een andere procesbegeleider gevraagd
om ook verschillende manieren van werken te
garanderen. Dit is één voorbeeld wat uitzoomen in het
caleidoscopisch werken betekent en op kan leveren.
In het volgende hoofdstuk gaan we reflecteren op wat
met inzoomen bedoeld wordt en hoe het toegepast kan
worden.

“Hier is waar
ik leer”.
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Voetnoten

4. Uitzoomen - 5 definities - Encyclo

5 . Polkinghorne, D. (2004). Practice and the Human Sciences:
The Case for a Judgment-Based Practice of Care. SUNY Press.

6. Kĳk voor verdere verdieping en inspiratie ook naar https://
www.musework.nl/nl/kalliope1 van Bart van Rosmalen.

7. Een opstelling is een werkvorm binnen het systemisch werken
die ik (zonder veel ervaring in systemisch werken te hebben)
inzet, om uit een gesprek ‘uit te zoome’, om de deelnemers aan
het gesprek uit het denken te halen en naar het ervaren te
brengen. De voorbeelden van uitzoom verkĳkers hebben
hetzelfde doel.

uitzoomen



inzoomen



Als scholen hun missie/visie op het gebied van
diversiteit, inclusie en gelĳke kansen in de praktĳk
willen brengen, zien we vaak dat ze bĳ de ‘droom’
beginnen. Het practoraat Verschillen Waarderen heeft
in 2020 de missie/visie-stukken, teamplannen en hrm-
beleid van 6 mbo-scholen geanalyseerd en daaruit
blĳkt, dat de droom vaak verwoord is in de trant van ‘bĳ
ons voelt iedereen zich gezien en gehoord’, ‘we leiden
op tot een beroepsbeoefenaar in een diverse
samenleving’, ‘in ons aannamebeleid streven wĳ naar
diversiteit’ enzovoort. Allemaal goede intenties. In
hetzelfde onderzoek hebben we ook gezien dat van de
‘droom’ in de praktĳk weinig terug is te zien. Westley et
al. (2006)8 zegt dat complexe vraagstukken zo groot zĳn
dat mensen zich vaak machteloos en niet persoonlĳk

Inzoomen
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aangesproken gaan voelen. Zĳ worden daardoor niet
actief, want waar moet je beginnen? In gesprekken hoor
je dan regelmatig: “ja maar…”. Deze zin is vaak geen
teken van onwil maar van een gevoel van
machteloosheid. Het is dus belangrĳk dat je bĳ
complexe vraagstukken kleine, haalbare stappen
formuleert. Op deze manier creëer je betrokkenheid en
een gevoel van controle, aldus Westley. Een zin als: stel
dat alles wél gaat lukken, wat zou dan onze eerste stap
zĳn? helpt soms al om in te zoomen op iets concreets,
iets haalbaars. Uit ervaring blĳkt dat het gesprek dat
we voeren over een complex vraagstuk even stopgezet
moet worden om in te zoomen op wat er is. Dus weg
van: wat er zou moeten zĳn.

Als je de manier waarop je naar dingen
kĳkt verandert, veranderen de dingen

waar je naar kĳkt.

~Wayne Dyer



Inzoomen

Hieronder alvast de verkĳkers over inzoomen, die als
kaarten aan dit boekje zĳn toegevoegd. Dit zĳn drie
mogelĳkheden om inzoomen voor elkaar te krĳgen.
We zĳn benieuwd naar jouw ervaringen met het
gebruik van de verkĳkers of naar eventuele nieuwe
inzoom verkĳkers. Deel die via de website: zie
bladzĳde 63.

Inzoom verkĳkers
Wie staat in het vraagstuk dat wĳ bespreken het verst
van jezelf af wat betreft mening, normen en waarden of
gedrag? Probeer je nu in deze persoon te verplaatsen.
Wat is zĳn/haar grootste angst?

Laten we met wat we hier voorhanden hebben een
driedimensionaal beeld maken van ons vraagstuk. Wat
valt dan op?

Laten we het gesprek even stilzetten. Wat valt je op aan
de lichaamstaal van de gespreksdeelnemers?
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Begin 2019 werd in Nederland een heftige discussie
gevoerd over de zogenaamde Nashville verklaring. Dit
van oorsprong Amerikaans document stelt onder
andere, dat homoseksualiteit of transgenderidentiteit
niet in lĳn is met Gods bedoelingen. Onder de
verklaring verschenen een paar honderd
handtekeningen van predikanten, voorgangers en
andere prominente orthodoxe gelovigen.

Toen ik na de
kerstvakantie een klas
binnen stapte werd daar
hevig gediscussieerd over
deze verklaring. Of
eigenlĳk was het geen
discussie. De studenten
waren het luidkeels met elkaar eens dat deze verklaring
‘middeleeuws’, ‘homofoob’, ‘discriminerend’ was. Mĳn
eigen overtuiging sloot bĳ het ‘dominante’ verhaal aan.
Of - om in termen van de caleidoscoop te spreken - we
zagen allemaal hetzelfde beeld. Uit het diepste van
mĳn hart geloof ik in de gelĳkwaardigheid van mensen
en ik stond geen seconde bĳ stil dat er in deze groep
wellicht ook mensen waren die een iets ander beeld
hadden. Tot één studente voorzichtig inbracht, dat zĳ
wel begrip voelde voor de verklaring en dat zĳ vanuit
haar eigen christelĳk achtergrond ook geloofde dat het

Inzoomen in de praktĳk
Een voorbeeld

“stel dat alles wél
gaat lukken, wat

zou dan onze
eerste stap zĳn? ”



homohuwelĳk niet wenselĳk was. Uiteindelĳk zei ze dat
ze zich door het gesprek in de klas erg in een hoek
gedreven voelde en dat ze zich ‘beperkt voelde in haar
gewetensvrĳheid’.

Een storm van kritiek kwam over haar heen: ‘Hoe kun je
dit geloven?’, ‘Ik ben lesbisch, ga ik
nu naar de hel?’. Als docent wist
ik, dat ik niet voorzichtig
genoeg was geweest en te snel
het beeld dat in de klas
heerste als enig perspectief,
als de waarheid had
aangenomen. En zoals ik al in de
inleiding zei: Uit je eigen
overtuiging stappen en openstaan voor
hoe een ander het ziet, is moeilĳk. Dit
moment was een levend bewĳs. De
eerste stap om verder te komen in dit
vraagstuk was even achterover te
leunen en bereidheid te creëren
om het vraagstuk tegen het licht
te houden. En ik besloot om in te
zoomen.

Dat deed ik door de studente uit te
nodigen om tien minuten de tĳd te
nemen om alles te vertellen en te delen over wat haar
geloof en overtuiging in deze kwestie betekenen. We
zoomden in op haar. Ik gaf de rest van de groep de

Inzoomen
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opdracht om oprecht te luisteren, zonder commentaar,
zonder non-verbale reactie. In termen van
caleidoscopisch kĳken: eerst willen we de
caleidoscoop tegen het licht houden om te kunnen
zien. Een monoloog houden van tien minuten is lang.
En eigenlĳk kwamen alle facetten van caleidoscopisch

kĳken aan bod. Eerst noemde de studente alle
argumenten vanuit de bĳbel, haar geloof, haar

omgeving. Ze zoomde uit door het algemene
beeld te schetsen. Toen begon ze te vertellen
over haar broer. Ze zoomde in door een

specifiek geval helemaal uit te
lichten. Haar broer woonde samen

met zĳn vriend, en zĳ en haar
familie hadden hem al twee
jaar niet meer gezien.
Ze miste hem en vond het

verschrikkelĳk dat ze hem later
in de hemel nooit tegen zou
komen. De tranen liepen over

haar wangen. Toen de 10 minuten voorbĳ
waren, bleven de studenten stil. Tot één van de

studenten zei: “Wat vind ik het erg voor je, dat je
zoveel verdriet hebt vanwege je geloof. Het geeft je

aan de ene kant houvast in je leven, maar aan de andere
kant mis je jouw broer van wie je houdt”. Deze studente
had gedraaid aan de caleidoscoop en was gewisseld
van perspectief. In caleidoscopische termen: door in te
zoomen, konden mensen van positie veranderen of
vanuit een ander perspectief kĳken. Dat geldt, denk ik,



niet alleen voor de groep maar ook voor de studente in
kwestie die niet alleen haar visie of haar dogma
ontdekte, maar ook haar verdriet om haar broer.

We hebben veel geleerd die ochtend. Mĳn belangrĳkste
les was dat ik bĳ vraagstukken die veel discussie
oproepen bewust de ruimte moet geven aan het
ongemakkelĳke. Hester Ijsseling (2020) zegt hierover dat
“bĳ de professionaliteit van leraren hoort, je hart open te
stellen voor het onbeheersbare en je te laten raken”. 9 Dit
bewust open stellen is wat we in caleidoscopisch kĳken
bedoelen met ‘het vraagstuk tegen het licht houden’. Dat
is nodig zeker bĳ die vraagstukken waarbĳ ik ervan
overtuigd ben, dat er maar één zienswĳze mogelĳk is. De
oefening met caleidoscopisch kĳken heeft ons die dag
geholpen om mensen met een compleet andere mening
niet gelĳk in een hoek te drĳven of uit te sluiten. Dat

betekent niet, dat we het over alles eens
moeten zĳn of alles maar goed moeten
vinden. Maar we hebben wel geleerd
om te gaan met de frustratie dat we -
zeker bĳ complexe vraagstukken - niet
allemaal hetzelfde denken, ook al
proberen we elkaar te overtuigen, met

woorden, dwang of zelfs geweld.

inzoomen
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Voetnoten

8. Westley, F., B. Zimmerman & M.Q. Patton (2006). Getting to
Maybe, how the world is changed. Vintage, Canada.

9. Didactief | Bezield en bezielend onderwĳs, pedagogiek van
onderbreking en verbinding (didactiefonline.nl)



draaien



Naast uitzoomen en inzoomen kunnen we ook draaien
aan de caleidoscoop. In het voorwoord vertelde ik over
de les godsdienst uit mĳn kindertĳd. Wat ik me van
toen kan herinneren is, dat het onmogelĳk was om
iemand anders te laten ervaren wat jĳ in je
caleidoscoop had gezien. Je kon niet van caleidoscoop
wisselen zonder dat het beeld in de caleidoscoop
veranderde. Zelfs de kleinste beweging had tot gevolg
dat sommige gekleurde stukjes in de caleidoscoop van
plek veranderden. En als je je caleidoscoop terugkreeg,
kon je zelf ook niet meer het ‘oude’ beeld
reconstrueren. Je beeld was voorgoed veranderd. Met
het hoofdstuk draaien willen we dit feit vertalen naar
omgaan met complexe vraagstukken. En in het
voorbeeld uit de praktĳk gaat het om een vraagstuk
rondom Verschillen Waarderen.

draaien



Op één van de verkijkers rondom draaien word je
gevraagd van plaats te wisselen met de persoon die
links van je is. Denk vanuit deze positie in stilte na over
het gesprek tot nu toe. Deze verkĳker nodigt dus uit
om letterlĳk vanuit de perspectief van een
ander naar het vraagstuk te kĳken.
Je zou het ook oefening in empathie
kunnen noemen. Volgens Baron-
Cohen (2011)10 is het in de
wetenschap een algemeen
geaccepteerde stelling, dat rond
98% van de mensen in staat is
om empathie te ervaren. En
toch vergeten we in het
dagelĳkse leven, thuis en op
het werk, ons empathisch
vermogen te gebruiken om
bĳvoorbeeld een mening te
vormen of een besluit te
nemen. Hoe kan het, dat we
van ons empathisch vermogen
niet vaker gebruik maken?
Krznaric (2014)11 stelt dat
vooringenomenheid, gezag,
afstand en ontkenning het ons
moeilĳk maken om ons in een ander
te verplaatsen. Laten we deze theorie
van Krznaric nader bekĳken.
- Vooringenomenheid staat ons in de weg,
omdat we geneigd zĳn om in stereotypen te

draaien
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denken. Een student die een paar keer extreem
racistische opmerkingen maakt plaatsen we in een
hokje. Eenmaal in dat hokje wordt het voor ons moeilĳk
om ook zĳn aardige kant en zĳn persoonlĳke

omstandigheden te zien. 12 Als ik het in gesprekken
over vooroordelen heb, hoor ik geregeld dat

vooroordelen ook een functie hebben.
Bĳvoorbeeld om bewust te worden van

gevaar. Maar het is goed om te beseffen
dat vooroordelen al vanaf jongs af aan

ontstaan. Dit gebeurt in je hoofd en
klampt zich daar stevig vast als
een soort automatisch piloot.
Een automatisch piloot kan als
comfortabel ervaren worden. Je

hoeft zelf niet te denken, je
overtuiging niet te betwĳfelen. Maar
willen we nieuwe inzichten
verwerven, dan staan vooroordelen
ons alleen maar in de weg.
- Gezag heeft ook met ‘comfortabel’ te
maken. Als iemand met gezag, of een

wet, of een algemene gewoonte ons
vertelt hoe we moeten handelen (of

denken), hoeven we zelf alleen te volgen.
Zelfstandig denken en empathisch

vermogen worden dan op een laag pitje gezet.
- Afstand staat ons empathisch vermogen in de

weg. Wanneer iets ver van ons af staat, is het
gemakkelĳker om weg te kĳken. De afstand kan



draaien

geografisch zĳn (bĳvoorbeeld honger in Derde
Wereldlanden), sociaal (bĳvoorbeeld de slachtoffers
van de toeslagenaffaire) of tĳdsmatig
(bĳvoorbeeld de opwarming van de aarde).
- Ontkenning is de vierde factor die empathie
belemmert. Krznaric benoemt ontkenning als een
afweermechanisme van onze ziel wanneer we
geconfronteerd worden met emoties die moeilĳk te
accepteren zĳn. Bĳvoorbeeld al je op een school het
gesprek over diversiteit, inclusie en gelĳke kansen
aangaat en je steevast hoort “bĳ ons speelt dit
probleem niet”.

Het goede nieuws is, dat we deze belemmeringen
kunnen overwinnen door bewust een aantal stappen te
nemen: eerst moeten we van perspectief wisselen en de
ander weer bewust als mens waarnemen. Daarna is het
goed om bewust in de schoenen van de ander te gaan
staan om zo gemeenschappelĳkheden met ander te
ontdekken. En tot slot moeten we bereid zĳn om over
onze eigen grenzen heen te stappen en zo empathie
kunnen ervaren voor mensen met wie we het heel erg
oneens zĳn, of die we wellicht zelfs als vĳanden zien.
Een perspectiefwisseling, in de schoenen van een
ander gaan staan, over je eigen grens gaan. Het is een
soort ‘boundary crossing’ (Akkerman & Bakker, 2011).13
Boundary crossing betekent eigenlĳk dat je als persoon
of organisatie bewust zoekt naar nieuwe of andere
manieren van denken en doen door je te verdiepen in
nieuwe werkwĳzen, professionele dilemma’s,
zienswĳzen van anderen. Op deze manier leer je elkaar
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begrĳpen en krĳg je een nieuwe kĳk op een vraagstuk.
De grens over naar het perspectief van de ander. Zo zou
je het draaien van de caleidoscoop kunnen zien. De
grens over betekent dat je uit je comfortzone stapt. Een

wisseling van
perspectief levert
naar mĳn ervaring
het meeste op als het
perspectief dat je
inneemt ver weg staat
van je eigen beelden
en overtuigingen. Dat
schuurt. De schuring
levert vaak een extra
dimensie op. Eentje
waarin we ons
oncomfortabel voelen

en waardoor er ook iets in onszelf gebeurt. Wellicht
voelen we irritatie of onmacht. Belangrĳk is, dat er iets
gebeurt wat niet zou zĳn gebeurd wanneer we met
gelĳkgezinden te maken hebben en we bevestigd
worden in onze overtuigingen. Met de schuring openen
zich vensters naar verandering en nieuwe beelden.

“Een automatisch
piloot kan als
comfortabel ervaren
worden. Je hoeft zelf
niet te denken, je
overtuiging niet te
betwijfelen.”



Nieuwe ideeën ontwikkelen is niet
moeilĳk. Ontsnappen aan de oude wel.

~John Maynard Keynes

Met de beschreven achtergrond benaderde het
practoraat Verschillen Waarderen het makersduo
Marieke Herweijer en Ruben Bruggeling van
Spatiebalk. De vraag was, kunnen jullie ons helpen om
‘schurende verhalen’ uit de samenleving ervaarbaar te
maken? Met deze vraag en een subsidie van Fonds ZOZ
gingen zĳ aan de slag en maakten: de Schuurmachine.
De Schuurmachine is een interactieve installatie
waarbĳ je door middel van vier 'tools' met audio en
video jezelf uitdaagt om je houding ten opzichte van
een andere mening te onderzoeken. In de
Schuurmachine kun je op speelse wĳze jouw mening
schuren aan een andere mening. Op de volgende twee
bladzĳdes geven we een indruk van deze installatie en
de ervaringen van mbo-studenten en -docenten met de
schuurmachine.

draaien
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‘Je wordt ergens mee
geconfronteerd waar je
niet bewust van bent in

het normale leven’.
~Student Cibap Zwolle

‘Het is allemaal
heel origineel’.
~Student Cipab Zwolle

‘Ik vind het ook lastig
om een standpunt in te
nemen, maar als we
allemaal niks vinden
verandert er nooit
iets…’
~Docent als reactie op karakter in
Schuurmachine

draaien
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Hieronder alvast de verkĳkers over draaien, die als
kaarten aan dit boekje zĳn toegevoegd. Dit zĳn drie
mogelĳkheden om draaien voor elkaar te krĳgen. We
zĳn benieuwd naar jouw ervaringen met het gebruik
van de verkĳkers of naar ieuwe draaien verkĳkers.
Deel die via de website: zie bladzĳde 63.

Draaien verkĳkers

Laten we ons in gedachten verplaatsen in een leeuw of
een mier. Hoe zou dit dier aankĳken tegen het
vraagstuk wanneer dit zich zou voordoen in de
dierenwereld? Laten we onze inzichten delen.

Een gesprek kan snel een opeenstapeling van
meningen worden. Laten we voor de afwisseling een
open vraag cadeau geven die betrekking heeft op wat
wĳ tot nu toe hebben gezegd.

Laten we van plaats wisselen met de persoon links van
ons. Denk vanuit de positie van deze buur in stilte na
over het gesprek tot nu toe.



draaien

Het voorbeeld van draaien in de praktĳk komt van een
docent uit het mbo die het graag voor dit boekje met
ons wilde delen.
Door de landelĳke discussie over stagediscriminatie
werd een teambĳeenkomst belegd om te overleggen in
hoeverre stagediscriminatie ook speelt op de eigen
school en welke stappen men het beste kan
ondernemen om eventuele stagediscriminatie tegen te
gaan. Hoewel in eerste instantie het algemene geluid
was dat stagediscriminatie geen rol speelde, kwamen er
toch steeds meer voorbeelden van leerbedrĳven waar
studenten met een hoofddoek niet welkom waren. Ook
werd verteld dat een leerbedrĳf na een aantal slechte
ervaringen liever geen jongens met een Marokkaanse
achtergrond wilden aannemen. Er kwamen steeds meer
verhalen naar boven tot iemand zei dat dit toch
werkelĳk zorgwekkende geluiden van
stagediscriminatie waren en dat men stappen moest
ondernemen.
Al snel ontstond een discussie. De meningen en
belangen lagen ver uit elkaar. De ene docent vond dat
het toch ook echt aan de Marokkaanse jongens lag, die
zo vaak te laat of helemaal niet kwamen opdagen. En
die bovendien geen enkel gezag wilden accepteren. Een
andere docent zei, dat het heel vervelend was wanneer
een bedrĳf een Marokkaanse jongen afwees, maar dat
hĳ de ondernemer dan niet confronteerde met deze
stagediscriminatie. Want er was een tekort aan

Draaien in de praktĳk
Een voorbeeld
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stageplekken, dus hĳ was blĳ met ieder bedrĳf dat een
stageplek kon aanbieden. Dan plaatste hĳ een niet-
Marokkaanse student bĳ dit bedrĳf en zocht hĳ voor de
Marokkaanse student wel een plek bij een
Marokkaanse ondernemer of bĳ een bedrĳf dat geen
bezwaar maakte. Iemand anders gaf aan dat de jongens
beter opgevoed moesten worden, “want met dit gedrag
houdt de school straks geen stageplekken meer over”.
Andersom kwam ook voor: dat een Marokkaanse
ondernemer liever iemand met een ‘eigen etnische’
achtergrond heeft, omdat de student dan de gewoontes
en de taal beheerst. Tussendoor riepen collega’s
verloren: “hiermee ondersteunen we discriminatie en
polarisering”, “hoezo gelĳkekansenbeleid” en iemand
gromde: “het wordt wel snel op discriminatie gegooid”.
Het gesprek leverde niets op en de teamleider besloot
een expert uit te nodigen. Deze zou het vraagstuk
vanuit onderzoek kunnen benaderen, zodat de urgentie
van het thema stagediscriminatie duidelĳk zou worden.
Enige tĳd later vond deze expertsessie plaats. De
onderzoeker presenteerde cĳfers die aantoonden dat
studenten met een niet-westerse achtergrond
moelĳker aan een stageplek konden komen. Hĳ liet de
uitkomst van een aantal experimenten zien, waarbĳ
een Marokkaans-Nederlandse student bĳ een
leerwerkbedrĳf solliciteerde met zĳn eigen naam en
afgewezen werd. Vervolgens stuurde hĳ exact dezelfde
brief en cv, maar dan met een Nederlandse naam.
Prompt kreeg hĳ een uitnodiging om op gesprek te
komen. “Dat zĳn de cĳfers”, zei de onderzoeker, “die



liegen niet.” Na een koffiebreak ging het team weer bĳ
elkaar zitten om een beleid rondom stagediscriminatie
te ontwikkelen. Iedereen gaf aan onder de indruk
geweest te zĳn van de gepresenteerde cĳfers en dat
stagediscriminatie toch echt een issue was waar men
‘iets mee moest’. Maar stukje bĳ beetje kwamen de
eerdergenoemde argumenten weer op tafel. Het
bekende “ja, maar”. De cĳfers hadden blĳkbaar niet
genoeg geraakt. De docent die deze discussie had
meegemaakt vertelde dat hij een déjà vu had. De
argumenten van de laatste keer werden bĳna letterlĳk
weer ingebracht en in no time zat het gesprek weer
vast. De betreffende docent bracht in, dat hĳ niet het
idee had dat ze ook maar een stap verder waren
gekomen. Hĳ gaf aan dat hĳ ervan baalde dat iedereen
weer in de ‘overtuigstand’ stond. Naar zĳn idee bevatte
elk argument wel een stukje van de waarheid, maar leek
het geheel een onoplosbare puzzel. Hĳ stelde voor om
even te stoppen met het inbrengen van argumenten.
“Zullen we elkaar voor de afwisseling een open vraag
stellen?” Hĳ stelde voor om op een post-it een open
vraag te schrĳven voor diegene die links van de
persoon zat. “Laten we een paar minuten de tĳd nemen
om over een antwoord op de gekregen vraag na te
denken”. Dit moment van rust, het ontvangen van een
vraag die ons los maakt van het beeld waar we op dit
moment in vast zitten is wat met ‘draaien’ bedoeld
wordt. Na de korte stilte begon een collega te vertellen
hoe machteloos zĳ zich voelde, omdat ze het zo
oneerlĳk vond tegenover de betreffende studenten.
Maar ze gaf ook aan dat goede stageplekken schaars

draaien
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waren, en dat ze bang was om plekken te verliezen. “Ik
weet, ik kan de wereld niet veranderen. Maar we
kunnen ook niet niks doen. Mĳn grootste angst is dat
mijn studenten dan wellicht denken dat ik de
discriminatie accepteer, dat school er niets tegen doet,
dat we ze in de steek laten.” Op dat moment was haar
onmacht goed te voelen, en ook anderen herkenden
zich in dit gevoel. De kwetsbaarheid van deze collega
riep herkenning en empathie op. De collega’s gingen er
niet tegen in, ze voelden mee. Daarmee kreeg het
gesprek een draai en ontstond er ruimte om het
vraagstuk vanuit een ander perspectief te bekĳken.
Opeens ging het niet meer over stagediscriminatie,
maar over de wens dat alle studenten zich gezien en
gesteund voelen. En dat ze voor de docenten
gelĳkwaardig zĳn. Met dit nieuwe perspectief kon
iedereen zich verbinden. Het doel van het
caleidoscopisch kĳken was hiermee bereikt. Door te
draaien konden de deelnemers aan het gesprek zich los
maken van hun overtuigingen en argumenten en zich
overgeven aan nieuwe inzichten. Een einde van dit
voorbeeld met perfecte oplossingen kan ik je niet
bieden. Caleidoscopisch kĳken geeft geen garanties en
pretendeert niet een antwoord op alle vragen te
bieden. Het is een manier om afstand te kunnen nemen
van overtuigingen en vastgeroeste beelden op een
moment dat je niet verder komt in een gesprek. Het
helpt ons nadenken over wat we echt denken, hoe we
de dingen echt zien en over hoe we los kunnen komen
van hoe we gewend zĳn ze te zien.
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schudden



De laatste metafoor van caleidoscopisch kĳken naar
complexe vraagstukken is schudden. Wellicht de meest
extreme handeling als het gaat om een caleidoscoop.
Het beeld wordt helemaal opnieuw gevormd, alle
beelden en ideeën worden losgelaten, het is een
verkĳken en ook een her-kĳken. Met schudden kunnen
we (tenminste voor een moment) helemaal afstand
nemen van een gesprek dat bezieling mist, nergens toe
leidt. Als het gesprek weer een opeenstapeling van de
al bekende meningen is, het oude liedje, dan vraagt dat
om een ingreep. Een ingreep vanuit het besef, dat we
als mens niet alleen bestaan uit een hoofd, maar dat we
ons werk ook met hart en ziel doen.

Om tot nieuwe inzichten en een ommekeer in je denken
te komen moet je volgens Kessels (2005)14 je eigen
onwetendheid toelaten. Volgens hem is het nodig om
het lef te hebben om “een onbekende voor jezelf te
worden, je houvast te verliezen” (pg. 45). Dit wordt

schudden
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mogelĳk wanneer we zienswĳzen met elkaar
confronteren, ze door elkaar schudden. Dat betekent
de geriefelĳke comfortzone verlaten, pĳnlĳke vragen
stellen, spanning niet wegwerken, ruimte zien en
maken. Vaak kĳken we naar complexe vraagstukken
vanuit één standpunt. Daarbĳ is niet het standpunt an
sich het probleem, maar het blĳven vastlopen in
bekende beelden.

Hoewel we het vaak over dialoog hebben als we met
elkaar in gesprek gaan over complexe vraagstukken, is
het in werkelĳkheid meestal een debat. Een dialoog
vraagt om een ander gesprek dan een debat of een
discussie, waarin met argumenten een verbale strĳd
wordt uitgevochten. Wĳ zĳn gewend om te debatteren.
Al op school leren we ons standpunt te verdedigen.
Kritisch denken wordt daarbĳ vaak verward met overal
kritiek op hebben. Voor een dialoog moeten we andere
vaardigheden inzetten. Vaardigheden zoals oprechte
nieuwsgierigheid, uitnodigende vragen stellen,
verwonderen en lef om jezelf te onderzoeken en
geraakt te zĳn. “Dat wil zeggen dat we door te voelen
bewust kunnen ervaren, waarover we denken en
waarover we met elkaar spreken. Het samengaan van
denken en voelen brengt mensen dieper in contact met
zichzelf, helpt mensen antwoorden te vinden op hun
vragen, en nieuwe ideeën te ontwikkelen” (de Jonge,
z.j., pg. 7).15 Dus pas als je ook aandacht hebt voor de
emotie, voor het geraakt zĳn maak je ruimte voor
nieuwe inzichten.



Hierna alvast de verkĳkers over schudden, die als
kaarten aan dit boekje zĳn toegevoegd. Dit zĳn drie
mogelĳkheden om schudden voor elkaar te krĳgen. We
zĳn benieuwd naar jouw ervaringen met het gebruik
van de verkĳkers of naar nieuwe schudden verkĳkers.
Deel die via de website: zie bladzĳde 63.

schudden

Schudden verkĳkers

Als we nog niet zĳn waar we willen zĳn, dan moeten we
doen wat we niet doen. Wat doen we nog niet?

Omgaan met een complex vraagstuk vraagt veel
energie en kan negatieve gevoelens oproepen. We
vergeten dat er ook nog veel te vieren valt. Dat we het
beste met elkaar voor hebben of dat we bereid zĳn om
naar elkaar te luisteren. Neem 10 minuten de tĳd om ‘te
vieren’.

Vraag om vergiffenis aan een persoon die een rol speelt
in het vraagstuk dat we bespreken.
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De meeste verkĳkers zĳn geïnspireerd door bestaande
werkvormen of zĳn ontwikkeld bĳ bĳeenkomsten van
de kenniskring van het practoraat. Sommigen zĳn ook
in werksessies ontstaan door ideeën die deelnemers
hadden. Zoals in het volgende voorbeeld.

Ik kreeg als practor de vraag om adviserend mee te
kĳken bĳ een bĳeenkomst over ontwikkeling van
personeelsbeleid met betrekking tot diversiteit en
inclusie. Een manager had die dag de rol als
procesbegeleider en begon met een stelling:

Bĳ gelĳke geschiktheid neem ik iemand aan uit een
ondervertegenwoordigde groep.

Hĳ wilde graag de dialoog met de groep aangaan over
de beelden die zĳ hadden over diversiteit en inclusie.
Hĳ vroeg de deelnemers om zich te verdelen over het
lokaal. Rechts ging je staan als je vond dat deze stelling
over diversiteit ging, links als je dacht dat dit het over
inclusie ging, en achter in het lokaal als je vond dat
deze stelling over uitsluiting ging. Benadrukt werd, dat
het er niet om ging wat je van de stelling vond, maar
waarover de stelling ging.

Toen iedereen een plek had ingenomen vroeg de
procesbegeleider om uitleg: waarom vond men dat de

Schudden in de praktĳk
Een voorbeeld



schudden
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In eerste instantie moest iedereen lachen. De
deelnemer legde uit: “Ik hoorde de hele tĳd uitspraken
als: ‘mĳn punt is’, ‘het belangrĳkste punt is’, ‘om een
punt te maken’. Op dit grote bord is deze punt maar een
heel klein stukje, en alles daaromheen wordt niet
geraakt door de punt. Als iedereen alleen maar een
punt maakt, dan missen we alles wat daartussen is.”

Ik vond dit een prachtige inleiding voor een schudden
verkĳker. Ik stelde voor om dit echt in de praktĳk te
brengen. Iedereen schreef zĳn belangrĳkste punt met
betrekking tot de casus op een stuk papier in maximaal
vĳf woorden. We legden het papier op de grond en
gingen op ‘ons punt’ staan. We keken rond om te
ervaren hoeveel punten – en tussenruimtes - er waren.
Daarna nodigde ik iedereen uit om rond te lopen, de
verschillenden punten te bekĳken en dan op het punt
te gaan staan dat inhoudelĳk het verst van zĳn eigen
punt afstond. De reflectie die hierop volgde heb ik nog

goed in herinnering. Het
ging van “het verbreedt
mĳn horizon”, “wie of
wat is er eigenlĳk in die
tussenruimte?”, “ik sta
hier niet comfortabel”
tot het grapje “ik mis
mĳn punt”.

Als je iets wilt OPLOSSEN moet je
gek genoeg NIET naar de juiste
oplossing, maar naar het JUISTE

PROBLEEM zoeken.

~Séraphine Roux



schudden

Het gesprek had weer een nieuw impuls gekregen en er
was weer ruimte ontstaan voor dialoog. De groep ging
verder met het bedenken van wat er in de ruimte tussen
de punten nog allemaal te ontdekken was. De afspraak
was om niet zelf de tussenruimte te vullen (met nieuwe
eigen punten) maar elkaar alleen maar vragen te
stellen hoe de ander de tussenruimte ziet/ervaart, wat
de ander mist, welke verbindingen in de tussenruimte
gemaakt kunnen worden enzovoort.

Aan het einde van de bĳeenkomst trokken we de
conclusie dat door het verkĳken ruimte was ontstaan
en minder fixatie. Door op het punt van een ander te
gaan staan ervaarden de deelnemers letterlĳk afstand
tot hun eigen punten. Daardoor ontstond beweging.
Beweging die er niet was, toen iedereen nog op zĳn
eigen punt bleef staan.

En men bedacht dat er voor de tussenruimtes meer
perspectieven nodig waren dan de punten die al
gemaakt waren. Er werd een lĳst gemaakt met namen
van mensen die voor de volgende bĳeenkomst
uitgenodigd moesten worden om die extra
perspectieven in te brengen.

Ik ben nieuwsgierig naar verhalen als deze. Naar
interventies die bezieling hebben opgeleverd, of
beweging, of verwarring. Er ligt een schat aan
ervaringen in onze praktĳk. Zullen we die delen?
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Als je caleidoscopisch kĳken in de
praktĳk hebt toegepast, wil je deze
ervaring met ons delen? Heb jĳ zelf
een ‘verkĳker’ bedacht? Wĳ zĳn
heel erg benieuwd. Stuur je
ervaringen en / of de teksten die je
op de verkĳkers hebt gezet naar:
bpfeifer@federatiechristelĳkmbo.
nl. Dan zetten wĳ ze op de website
zodat we elkaar kunnen inspireren.
Scan hierboven de code om naar de
webpagina over caleidoscopisch
kĳken te gaan.
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Nu we hebben gekeken naar de mogelijkheden die de
caleidoscoop biedt bij het verkrijgen van nieuwe
inzichten en bij het ‘lostrekken’ van vastgelopen

gesprekken, volgen nu een paar praktische tips om het
caleidoscopisch kijken toe te passen.

De Verkĳkers kaarten

Op school X ontstonden tĳdens een les hevige
discussies tussen studenten over de vrĳheid van
meningsuiting. Aanleiding waren spotprenten over
Mohamed. Een deel van de klas vond dat je de vrĳheid
van meningsuiting niet mag beperken. Een ander deel
vond dat je de profeet niet mag beledigen omdat dit
moslims pĳn en verdriet doet. Ook in de lerarenkamer
waren de meningen verdeeld. De behoefte ontstond om
een schoolbrede visie op dit soort vraagstukken op te
stellen. Er werd een werkgroep in het leven geroepen,
die een aantal werkbĳeenkomsten organiseerde. In de
bĳeenkomsten vond een levendig debat plaats, met
argumenten vóór en tegen. Iedereen probeerde de
ander te overtuigen, en daardoor kwamen ze er niet uit.
Welke beslissing men ook zou nemen, er zou altĳd een
groep zĳn die zich niet gehoord en gezien voelt.
Bovendien gaat een visie niet over ‘wat vinden we
hiervan’ maar over ‘wie willen we zĳn’.

Toepassing
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Wat het extra moeilĳk maakt is dat we, áls we dan al
bereid zĳn om door de caleidoscoop van de ander te
kĳken, alleen al door de beweging van het doorgeven
van de caleidoscoop het beeld veranderen. Dan moeten
we alsnog constateren: “Nee, ik zie toch echt iets
anders dan jĳ.” Je zult nooit exact hetzelfde beeld zien
als de ander.

Taal kan bĳvoorbeeld zo een ‘doorgeefmoment’ van het
caleidoscoop zĳn. Je vertelt de ander wat je bedoelt en
als je vraagt wat de ander heeft gehoord moeten we
constateren dat we het toch anders hebben bedoeld
dan dat het werd gehoord.

Terug naar de caleidoscoop. Wat we in deze
voorbeeldsituatie zien is, dat men wel bereid is om het
vraagstuk ‘tegen het licht’ te houden. We willen er iets
mee. In vervolg kĳkt iedereen door de caleidoscoop en
vertelt wat hĳ ziet. Soms wordt men uitgedaagd om uit
te zoomen (“Kĳk naar de samenleving!” Of: “Wat is
belangrĳk voor de hele school?”) of juist in te zoomen
(“Kĳk naar deze groep studenten.” Of: “Wat is
belangrĳk voor een bepaalde student?”). Maar er
spelen te veel belangen, meningen, waarden,
overtuigingen een rol. Het vraagstuk wordt als te groot
ervaren en de grootsheid verlamt. Men komt er niet uit,
het vuur dooft, we gaan over tot de orde van de dag, tot
er weer een complex vraagstuk (of conflict) opduikt.

In de voorafgaande hoofdstukken zĳn een aantal
voorbeelden uit de praktĳk genoemd waarbĳ verkĳkers
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ingezet werden. In principe werkt het zo. Als we in een
situatie kwamen waarbĳ we dachten of voelden “dit
gesprek loopt vast” of “we luisteren niet meer naar
elkaar maar proberen elkaar te overtuigen” of “we zĳn
onze argumenten aan het herhalen en komen niet
verder” of “dit (les, gesprek, vergadering) voelt niet
goed, hoe kan ik hier een draai aan geven” of “hoe maak
ik weer verbinding”, dan gingen we achterover leunen
en namen we afstand. “Wat gebeurt hier? Wat doet het
met mĳ? Wat kan ons verder helpen: inzoomen,
uitzoomen, draaien of schudden?”

Ook kan het helpen om op zo’n moment het proces even
stil te zetten door bĳvoorbeeld een korte pauze in te
lassen, of te vragen of iemand een raam open wil
zetten. Het is belangrĳk dat iedereen even de aandacht
verlegt. Dat is het moment om een verkĳker in te
zetten. Bĳ dit boekje horen 12 verkĳker-kaarten, die je
gemakkelĳk mee kunt nemen: drie voor iedere actie
inzoomen, uitzoomen, draaien of schudden. Maar op
den duur zal je het caleidoscopisch kĳken in de vingers
krĳgen, zal je zelf verkĳkers bedenken en hopelĳk wil
je jouw ervaringen met anderen delen.

We hopen dat je caleidoscopisch kĳken in je eigen
praktĳk in kan zetten. We zĳn benieuwd naar jouw
ervaringen en naar eventuele nieuwe verkĳkers. Deel
die via bladzĳde 64. Op de volgende bladzĳde vind je
lege kaarten om zelfs verkĳkers te maken en uit te
knippen.
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