
TIJM IS ON YOUR SITE! 

 

Verschillen in culturen zijn lang niet altijd even transparant. Ook op scholen worden 

bepaalde onderscheiden soms niet begrepen. Toch heeft vrijwel iedere docent 

dagelijks te maken met diverse culturen. Een positieve benadering van die verschillen 

bevordert de onderlinge communicatie. De website www.tijm.nl geeft een zo compleet 

mogelijk overzicht van alle relevante informatie over intercultureel onderwijs. 

 

Oktober 2002. Een gewone doordeweekse dag, een doorsnee supermarkt in Venlo. 

Op de net zo alledaagse parkeerplaats voltrekt zich echter een drama dat opnieuw op 

pijnlijke wijze duidelijk maakt wat de tragische gevolgen kunnen zijn wanneer in een 

land verschillende culturen volstrekt geïsoleerd van elkaar blijven voortbestaan. In 

Venlo mengden zich van meet af aan tranen van onmacht en verdriet met gevoelens 

van verbijstering, woede en wederzijds onbegrip. Gevoelens die niet alleen werden 

opgeroepen uit een afkeer van zinloos geweld en een behoefte aan normen en 

waarden, maar ook uit frustratie over het inzicht dat de afstand tussen mensen van 

verschillende herkomst soms onbegrijpelijk groot is. Misschien veroorzaakte die laatste 

gewaarwording wel de meeste pijn bij dit drama. 

  

Interculturaliseren 

 “Om mensen zo ver te krijgen dat ze - over eventuele cultuurverschillen heen - met 

elkaar communiceren, is meer nodig dan het opstellen van formele regels, het 

organiseren van cursussen en trainingen of het schrijven van nota's”, stelt Jan van 

Hoeij. Volgens de (functie?) van KPC Groep bevorderen zelfs conferenties, 

informatiebijeenkomsten en brochures over interculturele communicatie dat proces 

niet: “Wanneer je het onderwijs werkelijk wilt interculturaliseren, kom je er niet met 

oppervlakkige aanpassingen zoals 'Stephan vervangen door Achmed'. Intercultureel 

leren is per definitie: denken, handelen en werken vanuit het gegeven dat de 

Nederlandse samenleving multicultureel is. Op scholen vind je terug in bijvoorbeeld het 

personeelsbeleid, de gebruikte methodes, het schoolklimaat en de relatie met de 

omgeving. In elk geval betekent interculturaliseren: elkaar écht willen ontmoeten, met 

elkaar in gesprek durven gaan om - meer dan de verschillen - de rijkdom van de 

verschillende culturen te ontdekken en te ervaren.” 

 

Praktisch 

Om de onderwijswereld hierbij te ondersteunen, werd de website www.tijm.nl 

ontwikkeld. Deze site is bedoeld voor alle betrokkenen bij het onderwijs, onafhankelijk 

van de samenstelling van de schoolpopulatie. De homepagina belooft ‘prikkelende 

informatie, smaakmakende attenderingen, stimulerende verwijzingen en 

voortschrijdende links’. “Om het interculturele proces te ondersteunen, willen we op 

deze site vooral praktische handreikingen, tips en hulpmaterialen aanbieden”, 

verduidelijkt Van Hoeij. “Bezoekers kunnen in een soort database kiezen uit 

verschillende rubrieken: didactiek en methodiek, beleid en strategie, begeleiding en 

training, feiten en cijfers. Bovendien is er een uitgebreide agenda met relevante 

bijeenkomsten en evenementen opgenomen. Verder krijgt iedereen die op de hoogte 

wil blijven van actuele gebeurtenissen en ontwikkelingen op dit gebied, de mogelijkheid 

geboden van een gratis abonnement op de e-nieuwsbrief van Tijm. Deze 

nieuwsbrieven zijn vaak thematisch van opzet en behandelen op een praktische 

manier actuele items zoals de problematiek in het Midden-Oosten.”  

Een andere optie is dat de bezoeker vragen kan voorleggen aan iemand uit de 

'deskundigenlijst'. Als aanvulling op deze service beantwoordt een 'deskundige van de 

maand' de volgende drie standaard vragen: welke vraag hoop je nooit meer te krijgen, 



welke vraag hoop je eindelijk eens voorgelegd te krijgen en welke vraag zou je zelf 

willen stellen?  

 

Gekruid geluid 

Www.tijm.nl, op 11 oktober 2001 officieel gepresenteerd en geopend in de Tweede 

Kamer, is een initiatief van de landelijke sectorcontactpersonen voor intercultureel 

onderwijs en het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie. De site 

ontleent zijn naam aan het kruid tijm; een exotische, doch in ons land algemeen 

aanvaarde smaakmaker. En Tijm zou Tijm niet zijn, wanneer er in een aparte rubriek 

geen 'gekruid geluid' te vinden zou zijn. 

 

Voor meer informatie over www.tijm.nl: p.franken@kpcgroep.nl (primair onderwijs), 

j.vanhoeij@kpcgroep.nl (voortgezet onderwijs) en jldebeer@bart.nl (bve-sector). 


