AFRONDENDE OPDRACHT DE WITTE KAMER
Om het thema ‘onbewust racisme’ uitgebreider te behandelen op school kunt u, naast de voorstelling,
ook de documentaire Wit is ook een kleur door Sunny Bergman te bekijken. Via de link hieronder kunt u
de documentaire bij de VPRO in zijn geheel terugkijken.
www.vpro.nl/programmas/2doc/kijk/2doc-overzicht/2016/wit-is-ook-een-kleur.html
Wilt u liever niet de hele documentaire bekijken?
Hieronder beschrijven we een gespreksopdracht gebaseerd op een kort fragment uit de documentaire.
Deze opdracht kunt u gebruiken in lessen burgerschap, maatschappijleer of filosofie.

GESPREKSOPDRACHT ‘ONBEWUST RACISME’
In de documentaire Wit is ook een kleur stelt Sunny Bergman jonge kinderen (tussen 4 en 7 jaar)
vragen over witte- en zwarte babypoppen. De kinderen reageren verassend bevooroordeeld. Probeer
het gesprek zo objectief mogelijk te begeleiden zodat de leerlingen zich vrij voelen om open over het
onderwerp te praten.
STAP 1
Bekijk het fragment
Laat het fragment over het poppenexperiment in de klas zien. Het juiste fragment vindt u op de
onderstaande tijd in de documentaire.
Fragment poppen experiment ‘Wit is ook een kleur’:

23.27 min. – 26.01 min.

STAP 2
Bekijk de reacties van de jongeren
Net als bij het nagesprek hebben we een video gemaakt waarin vijf jongeren reageren op het
fragment met het poppenexperiment. U vindt deze video op onze educatiepagina. Bekijk de video ter
inspiratie van het gesprek.
STAP 3
Eerste reacties
Bespreek de eerste reacties van de leerlingen op het poppenexperiment. Stel vragen als:
- Wat zegt dit filmpje over de manier waarop wordt gekeken naar witte en zwarte huidskleuren?
- Hoe denk je dat het komt dat deze jonge kinderen al zo’n duidelijk antwoord hebben op de vragen?
- Denk eens terug aan toen je zelf klein was, hoe had jij gereageerd op deze vragen?
STAP 4
Bekijk de reacties van de ouders
Zoals genoemd in de video die we met de jongeren hebben opgenomen, reageerden de ouders in de
documentaire van Sunny Bergman erg geschokt.
Fragment reacties ouders ‘Wit is ook een kleur’:

27.03 min. – 28.25 min.

Bespreek met de leerlingen welk verschil het maakt dat de ouders hun kinderen niet bewust met
vooroordelen hebben opgevoed. Gebruik bijvoorbeeld de volgende vragen:
- Als de kinderen het niet van hun ouders leren, hoe komt het dan dat de kinderen op deze manier
reageren op de vragen?
- Welk advies zou je de ouders geven om de vooroordelen bij hun kinderen weg te nemen?
- Wat kun je zelf doen om dit onbewuste racisme te stoppen?

