
Superdiversiteit: een nieuwe koers?  
Sinds een aantal jaren is de term ‘superdiversiteit’ in zwang. 
Bedoeld wordt dat er steeds meer diversiteit is tussen groepen 
en binnen groepen; ook wel genoemd ‘een groeiende diver-
siteit binnen de diversiteit’. Er zijn steeds meer verschillende 
landen waar migranten en asielzoekers vandaan komen, steeds 
meer verschillen in religie, cultuur, taal, etniciteit, en sociaal- 
economische achtergrond. Denk maar aan de hoogopgeleide 
Syrische vluchteling, de Poolse vakman en de Turkse pensio-
nado van de eerste generatie. Maurice Crul (VU) ziet internatio-
naal in de grote steden een verzameling van minderheden, er is 
geen meerderheid meer en iedereen moet integreren. Ook het 
recente WRR rapport ‘De nieuwe verscheidenheid’ (2018) pleit 
voor een nieuw perspectief en een nieuw beleid als het gaat om 
diversiteit. In 2017 waren de migranten in Nederland afkom-
stig uit 223 landen. De blik alleen te richten op de traditionele 
migrantengroepen – Turken, Marokkanen, Surinamers en 
Antillianen – is volgens de WRR outdated. 
Het SCP rapport ‘Werelden van verschil’ (2016) constateert 

grote diversiteit in sociaal-cul-
turele positie onder migranten-
groepen. Er zijn groepen die 
gesegregeerd en etnisch ge-
isoleerd leven, zij staan ver af van 
de Nederlandse samenleving als 
het gaat om waardenoriëntaties 
en vertrouwen. Groepen met een 
dubbele binding hebben zowel 
contact met de eigen etnische 
groep als met Nederlanders, en 
geassimileerde groepen richten 
zich vooral op de Nederlandse waardenoriëntaties.
Als het gaat om opvoeden ziet Trees Pels (VU) een peda-
gogische innovatie gedurende de laatste decennia: ouders 
worden meer ondersteunend, meer autoritatief dan auto-
ritair, ouders worden ook zelfbewuster. Moeders zijn in het 
algemeen meer veranderingsgezind dan vaders. Pels bepleit 
meer contacten binnen en tussen groepen (bonding en 
bridging), vergroten van vertrouwen. Hiervoor is ruimte voor 
dialoog nodig – oordeel tijdelijk opschorten – en gezamen-
lijke oordeelsvorming.

Superdiversiteit betekent voor mutant vooral erken-
ning van haar rode draad
mutant herkent veel van de nieuwe inzichten die in de 
term superdiversiteit verankerd worden. Erkenning van de 
diversiteit binnen de diversiteit. Daarbij horen natuurlijk 
ook autochtone Nederlanders. Al in de Nieuwsbrief van 1999 
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schreven we over de multiculturele uitdaging naar aan-
leiding van de publicaties van Paul Scheffer (Het multicul-
turele drama) en Paul Schnabel (De multiculturele illusie). 
We keerden ons tegen de wij/zij-presentatie en steunden 
de uitspraken van Kader Abdolah ‘Paul ga aan de kant. De 

Nederlandse samenleving is niet alleen van u, maar ook van ons’ 
en Ruben Gowricharn ‘Iedereen heeft een culturele achter-

grond, zowel autochtonen als allochtonen’. 
Natuurlijk is het voor het beleid van belang om rekening te 
houden met de versplintering van de sociale infrastructuur: 
onder migranten, qua etniciteit, maar ook in leefstijlen, ver-
schillen tussen steden en dorpen et cetera. Het individua-
lisme krijgt momenteel erg veel ruimte. Hoe om te gaan met 
die superdiversiteit? In de Nieuwsbrief van 2002 beschreven 
we – in reactie op de aanslagen van 11 september 2011 – hoe 
mutant wil omgaan met dergelijke gebeurtenissen en met 
mensen die volslagen anders denken. We weten dat een 
eerste neiging is om vanuit angst te reageren. Angst leidt 
tot boosheid en verontwaardiging. Dat geeft de energie om 
in actie te komen. Maar om daarbij de goede richting op te 
ageren willen we drie stappen doorlopen: 
•	 eerst de waarden benoemen die voor ons het uitgangs-

punt zijn en beseffen dat anderen andere waarden als 
basis kunnen hanteren;

•	 dan de gevoelens en gedachten van de anderen horen 
en erkennen;

• tenslotte zoeken naar overeenkomsten om met respect 
voor diversiteit onze acties te plannen. 

Kortom, zoals Anke verwoordde op de studiedag ‘Rondom 
het jonge kind’ en al schreef in BBMP, betekeken de hui-
dige nieuwe inzichten geen koerswijziging voor mutant.

Kinderopvang en onderwijs

Implementatie Europees Kader voor Kwaliteit in de 
kinderopvang
Het enthousiasme voor het – mede door mutant ontwik-
kelde – Europees Kader voor Kwaliteit groeit: het is inte-
graal, biedt ruimte voor reflectie en vergroot betrokkenheid 
van medewerkers. De implementatie ervan vindt onder 
meer plaats met het trainingspakket 5 Steps to Quality en 
de High Five scan. In Nederland volgden managers en staf 
van Spelenderwijs Utrecht de training en zij zorgden voor 
de implementatie naar de medewerkers van ruim 60 kin-
deropvanglocaties. Reacties op de training zijn: 
• Het voordeel van het EQF is dat je het kunt integreren in je 

reguliere activiteiten en projecten. Het past perfect bij wat we 

al doen!

• De pedagogisch medewerkers zijn door reflectie via het EQF veel 

meer betrokken bij het pedagogisch beleid! 

Internationaal organiseerde ISSA in samenwerking met 
mutant en VBJK (Gent) een tweedaagse training voor 28 
deelnemers uit 11 landen. Deelnemers vertellen:
•		 Ik zie het EQF als een instrument waarnaar je altijd terug 

kunt gaan en waarmee je je acties kunt verfijnen en herzien. 

Het heeft mij ook geholpen om 

instituties bij elkaar te brengen 

die normaal gesproken niet zo 

veel met elkaar samenwerken.

•		EQF is not a document to replace 

pedagogical frameworks, cur-

riculum, regulations… but a 

LENS to reflect on those.

Zie voor verdere implementatie van het EQF en de training  
www.anadelbario.nl.

Strengthening Early Childhood system and civil so-
ciety in Macedonia

mutant is adviseur van een EU-project in Macedonië met als 
doel het creëren van een nationaal curriculum gebaseerd 
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op het Europees Kader voor Kwaliteit. Civil Society organi-
saties worden hier nauw bij betrokken. Een Macedonische 
delegatie (met deelnemers van universiteit, ministerie, 
inspectie, opleiding en kinder-
opvanginstelling) bezocht in 
september Amsterdam. Zij volg-
den de door mutant gegeven 
training over het Europees kader 
en bezochten kinderopvang-
instellingen en een project van 
PACT. mutant zal in Macedonië 
inleidingen en workshops geven 
voor verschillende doelgroepen.

Lidmaatschap ISSA
mutant is een actief lid van ISSA (de Internationale Step by 
Step Association) neemt deel aan diverse internationale pro-
jecten en heeft zitting in het programmacommitee. Tijdens 
de jaarconferentie in Zagreb (oktober 2018) presenteerde 
mutant de ervaringen met de implementatie van het EQF 
en verzorgde een workshop over 
het vredesprogramma Lopend 
Vuurtje/Peace in your hands. 

Vredeseducatie met Amurtel Roemenië

Het internationale vredespakket Lopend Vuurtje / Peace in 
your hands is onderdeel van een mutantproject in samen-
werking met ISSA en Amurtel in Roemenië. Leerkrachten 
uit Roemenië bezochten Nederland om de lespraktijk van 
Lopend Vuurtje op basis-scholen te bekijken. 

Het vredespakket wordt 
vertaald in het Roemeens en 
wordt voorzien van een aan-
vulling bestemd voor profes-
sionals die met jonge kinderen 
werken. Begin 2019 zal mutant 
workshops in Roemenië ver-
zorgen. 

Gezondheidszorg/ouderenwerk 

Nu ook lessen over palliatieve zorg voor migranten 
aan sociaal werkers

Al jaren verzorgt mutant lessen aan (aanstaande) verpleegkundi-
gen, huisartsen, specialisten en klachtenfunctionarissen over de 
communicatie met migranten in de palliatieve zorg. Vaak is deze 
les een onderdeel van een bredere lessencyclus, georganiseerd 
door Universiteiten, Hogescholen, het RINO en IKNL. In 2019 
wordt dit aanbod ook op maat gesneden voor maatschappelijk 
werkers die zich inzetten voor oncologische cliënten, binnen een 
landelijke posthbo-opleiding georganiseerd door de HAN.  

Onderzoek naar mantelzorg en GGZ

In opdracht van de lector Mantelzorg van de Haagse Hoge-
school Deirdre Beneken genaamd Kolmer heeft mutant een 
literatuuronderzoek verricht naar mantelzorg voor naasten 
met psychiatrische klachten. Een eerder onderzoek over de 
activiteiten van het lectoraat mantelzorg resulteerde in een 
artikel, maar dit onderzoek heeft zoveel opgeleverd, dat het 
een boek wordt. Mede dankzij de informatie van Ypsilon 
over de hedendaagse ontwikkelingen, komt er in 2019 dus 
een leerboek over Mantelzorg & GGZ op de markt. 

Adviseren van onderzoekers

mutant adviseert en ondersteunt diverse onderzoekers, met 
name: 
•		verpleegkundig onderzoeker Rosie Duivenbode die de 

ervaringen van moslimpatiënten en hun naasten bij 
behandeling van een ernstige ziekte onderzocht;
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•		verplegingswetenschapper en ethica Roukkaya Oueslati 
die onderzoek deed naar de opvattingen van diverse be-
volkingsgroepen over het bespreken van de naderende 
dood;

•		Mark Haufe en Carlo Legen doen onderzoek ter verbe- 
te-ring van de dialoog bij het levenseinde met allochtone 
Nederlanders en mensen met dementie voor de Univer-
siteit voor Humanistiek;

•		Annette van der Putten 
die het onderzoek ‘Sterker 
samen: vergroten van de 
kracht en welbevinden van 
ge-zinnen met een per-
soon met een meervoudige 
beperking’ van de Univer-
siteit van Groningen coör-
dineert. 

Ondersteuning sociaal werkers 

Ook in 2018 en 2019 blijft mutant actief in het ondersteunen 
van sociaal werkers in Den Haag via de Haagse Hogeschool: 
als begeleider en beoordelaar van de eindwerkstukken 
van vierdejaars studenten, als gespreksleider bij ethische 
beraadslagingen en als evaluator van projecten. Zo mocht 

mutant de evaluatie verrichten van het pilotproject ‘Sociaal 
Makelaar’ in Loosduinen en Moerwijk. De twee ‘Sociaal 
Makelaars’ hebben de samenhang tussen formele en in-
formele organisaties die eenzame burgers en mantel- 
zorgers ondersteunen, zo effectief bevorderd, dat het pro-
ject ondanks de grote bezuinigingen voorlopig wordt gecon-
tinueerd. In 2019 volgt de eindrapportage om hun aanpak 
ook buiten Den Haag zichtbaar te maken.  

COLOFON BUREAU MUTANT

Ander adres voor Nieuwsbrief? Of interesse in ons privacy reglement? 

Stuur dan een mail naar fuusdegraaff@wxs.nl.

Bezoek ons op www.mutant.nl

Drs. Anke van Keulen 
P: Vleermuislaan 5 
6705 DK Wageningen  
E: a.vankeulen@mutant.nl  

Dr. Fuusje de Graaff  
P: Hugo de Grootstraat 63 
2518 EC Den Haag 
E: fuusdegraaff@wxs.nl  

MUTANT creëert ruimte voor jong en oud in onze superdiverse samenleving


