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VOORWOORD 
 

Begin 2018 startte ons team van het Societal Challenges Lab aan een onderzoeksproject naar de 

representatie en stereotypering van mannen en vrouwen in schoolboeken. De resultaten van dit 

onderzoek zijn online te vinden in het rapport ‘Representatie en stereotypering van mannen en 

vrouwen in schoolboeken voor de brugklas’. Bij aanvang van dit onderzoek werd besloten niet alleen 

naar sekse te kijken, maar ook etniciteit mee te nemen in de analyses. Het voorliggende rapport 

beschrijft de resultaten van dat deel van het onderzoek. Het schoolboekenproject maakt onderdeel 

uit van een breder onderzoeksprogramma naar de intergenerationele overdracht van stereotypen in 

opvoeding en onderwijs.  

Toen de eerste contouren van het analyseplan zich begonnen af te tekenen, was de vraag hoe het 

team het beste toegang zou kunnen krijgen tot de lesmaterialen. De Directie Emancipatie van het 

ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) bracht het team in contact met Stephan de 

Valk, directeur van De GEU - de brancheorganisatie voor aanbieders van leermiddelen, toetsen en 

educatieve dienstverlening in Nederland. Beiden wil ik bedanken voor hun steun voor dit project. De 

uitgevers zelf - Noordhoff uitgevers, Malmberg, Thieme Meulenhoff, CITO en Plot26 – wil ik hartelijk 

bedanken voor hun zeer behulpzame bijdrage aan het project in de vorm van het beschikbaar stellen 

van relevant materiaal én in de vorm van constructieve open gesprekken over de opzet en voorlopige 

resultaten van het onderzoek. Iedere uitgever ontvangt naast dit algemene rapport een 

gepersonaliseerd rapport over de eigen schoolboeken. Van het ministerie van OCW ontving het team 

een beperkte financiële bijdrage voor het voorbereiden en uitvoeren van expertmeetings over de 

uitkomsten van het onderzoek te financieren. Het onderzoeksteam is ook veel dank verschuldigd aan 

Gerrit Bloothooft en David Onland van het Utrecht Institute of Linguistics OTS, die uitermate 

behulpzaam (en snel!) zijn geweest in het leveren van informatie over de herkomst van duizenden 

voornamen. 

Ten slotte wil ik graag alle studenten hartelijk bedanken die hebben bijgedragen aan het coderen van 

de schoolboeken: Merle Beerens, Jana van den Berg, Karima el Bouchtoubi, Lonneke Bruijnink, Eric 

Craaijo, Louka Fischer, Emma Frik, Danielle Groot, Mariel de Groote, Emilie Hagen, Tijmen Henkes, 

Dionne van Kesteren, Manouk van de Klundert, Jasmijn van de Rozenberg, Eva Vlak, Desirée Vogler, 

Daphne Volwater, Carlijn Vree, Jara Willems en Tirza Wongsosemito.  

 

Judi Mesman 

 

Den Haag, November 2019  
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SAMENVATTING 
Dit rapport beschrijft een onderzoek naar representatie en stereotypering van verschillende etnische 

groepen in alle Nederlandstalige schoolboeken (33) die voor de vakken wiskunde en Nederlands 

gebruikt worden in de brugklas. Voor dit onderzoek zijn ruim 10.000 personages uit deze boeken 

geanalyseerd op verschillend kenmerken. 

Uit eerder onderzoek van schoolboeken in andere landen blijkt dat de representatie van etnische 

groepen in de samenleving vaak niet in gelijke mate terug te vinden is in schoolboeken, en dat 

bepaalde etnische minderheidsgroepen op stereotiepe wijze worden beschreven en afgebeeld. 

Onderzoek laat verder zien dat blootstelling aan (subtiele) onder-representatie van bepaalde 

groepen en bijbehorende (negatieve) stereotypen kan leiden tot lagere motivatie en lagere 

prestaties bij die groepen. Dat mechanisme wordt in de literatuur stereotype threat (stereotype-

dreiging) genoemd. Ook kan blootstelling aan stereotypen over etnische minderheidsgroepen leiden 

tot vooroordelen bij de meerderheidsgroep. In het huidige onderzoek is gekeken of in Nederlandse 

schoolboeken de vertegenwoordiging van verschillende etnische groepen overeenkomt met die in de 

samenleving, en of sprake is van etnische stereotypering. 

In Nederland is volgens het CBS 13,4% van de Nederlands bevolking van niet-Westerse afkomst. De 

etnische diversiteit in de teksten van de boeken voor Nederlands en wiskunde was met de ruime 

definitie gemiddeld 9% niet-Westerse personages. Dit is dus lager dan op basis van landelijke 

bevolkingscijfers verwacht zou kunnen worden. Slechts in 6 van de 33 boeken was dit percentage 

hoger dan 13. Op afbeeldingen was dit anders: het percentage niet-Westerse personages was daar 

doorgaans vergelijkbaar met het gemiddelde, of zelfs iets hoger.  

Er waren vrijwel geen teksten of afbeeldingen waarin stereotypen er dik bovenop lagen. 

Stereotypering was meer subtiel. Zo hadden personages met een beroep minder vaker een niet-

Westerse achtergrond en hadden beroepen van niet-Westerse personages gemiddeld een lagere 

maatschappelijke status. Professionele sporters en beroemdheden in het algemeen waren vaker 

Zwarte personages dan op grond van het totale aandeel Zwarte personages in de boeken verwacht 

werd. Er waren geen of alleen heel kleine verschillen tussen etnische groepen wat betreft 

intellectuele of technische activiteiten. Er werden ten slotte nauwelijks systematische verschillen in 

resultaten gevonden tussen de uitgevers, of tussen de vakken of schoolniveaus waarvoor de boeken 

bedoeld zijn.  

De relatie tussen blootstelling aan stereotypen enerzijds en motivatie, interesse, werkhouding, 

prestaties, en studie- en beroepskeuzes van kinderen en jongeren anderzijds is complex en behoeft 

meer onderzoek. Schoolboeken zijn hierin slechts één van de vele ‘spelers’ naast bijvoorbeeld 

ouders, leerkrachten, leeftijdgenoten, commercie en media. Ieder van deze spelers heeft (vaak 

onbewust) eigen afwegingen over de (on)wenselijkheid van stereotiepe representatie die (vaak 

impliciet) doorwerken in het eigen domein van invloed. Het is aan te moedigen dat met name 

professionele organisaties en branches die te maken hebben met de ontwikkeling van de jeugd deze 

afwegingen bewust maken en geïnformeerde beslissingen nemen over de normen die zij wel of niet 

willen uitdragen. 
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1. INLEIDING 
 

Het materiaal waarmee de Nederlandse jeugd wordt onderwezen is onderdeel van het dagelijks 

leven van kinderen en jongeren, en alle keuzes over welke mensen op welke manier worden 

beschreven of afgebeeld in dat materiaal geven (bedoeld of onbedoeld) een boodschap over welke 

eigenschappen horen bij mensen uit verschillende etnische groepen.  

Schoolboeken of online lesmateriaal spelen daarmee een belangrijke rol in de overdracht van 

verschillende mens- en maatschappijbeelden. En in tegenstelling tot keuzemogelijkheden als het gaat 

om jeugdliteratuur of media voor jeugd, kunnen kinderen en jongeren (en hun ouders) niet zomaar 

besluiten bepaalde schoolboeken niet te lezen als ze eenmaal voor een bepaalde school hebben 

gekozen (en weinig mensen kiezen een school op basis van het boekenpakket). Daarom zijn de 

impliciete (en soms expliciete) boodschappen over wat bij welke etnische groepen hoort in 

schoolboeken bij uitstek belangrijk om te onderzoeken. 

Verschillende onderzoekers hebben gekeken naar de representatie van etnische groepen in 

schoolboeken en andere leermaterialen voor jeugd buiten Nederland. Uit deze onderzoeken blijkt 

doorgaans ondervertegenwoordiging van etnische minderheidsgroepen in vergelijking met hun 

aandeel in de algemene bevolking1-8. Ook wordt in deze en andere studies gewezen op stereotypen 

over etnische minderheidsgroepen en personages in andere landen in de schoolboeken. Hierbij 

werden zowel negatieve stereotypen zijn aangetroffen (zoals passiviteit, armoede)2, 6, 7, 9-10, als 

positieve stereotypen (bepaalde etnische groepen zijn goed in zingen, dansen of sporten)3, 11.  

Daarnaast was er sprake van stereotiepe ‘exotische’ beschrijvingen van personages uit andere 

landen6, 11, hadden personages uit minderheidsgroepen vaker een bijrol in plaats van een hoofdrol in 

vergelijking met personages uit de meerderheidsgroep51, en minder vaak beroepen met een hoge 

status10.  

In Nederland is voor zover ons bekend nog niet eerder systematisch onderzoek gedaan naar etnische 

representatie en stereotypering in schoolboeken. Representatie verwijst naar de mate waarin 

bepaalde groepen zijn vertegenwoordigd in verschillende contexten en domeinen, en is in de 

afgelopen jaren bediscussieerd op gebieden zoals de media, de traditionele cultuursector, 

popfestivals en kinderliteratuur. Stereotypering verwijst naar de manier waarop bepaalde groepen 

worden weergegeven. In hoeverre worden zij afgebeeld of beschreven op manieren die 

overeenkomen met een heersend beeld dat niet altijd overeenkomt met de werkelijkheid, maar 

(deels) is gebaseerd op vooroordelen?  

Eén van de meest opvallende kenmerken van mensen die leiden tot groepsindeling is etniciteit. Net 

als voor geslacht, stellen mensen in minder dan een seconde vast welke etniciteit iemand heeft12 en 

vergeten dat ook nooit. Wat iemand aanhad of wat iemand precies zei of deed vergeten men 

gemakkelijk, maar nooit of iemand Wit, Zwart, of Aziatisch was. Dit vermogen tot indelen naar 

etniciteit is al op heel jonge leeftijd aanwezig: al vanaf ongeveer 3 maanden hebben baby’s een 

voorkeur voor gezichten van personen uit de eigen etnische groep versus gezichten van personen uit 

andere etnische groepen13-15. Kinderen zijn dus niet ‘kleurenblind’ zoals weleens wordt gedacht. 

Kinderen zien niet alleen het onderscheid tussen verschillende etnische groepen, zij hebben ook 

ideeën over de kenmerken van individuen uit die groepen die vaak een over-generalisatie zijn op 
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basis van stereotypen. Er is in Nederland opvallend weinig onderzoek gedaan naar de inhoud van 

etnische stereotypen en vooroordelen, zeker onder kinderen. Het meeste onderzoek komt uit de 

Verenigde Staten en gaat over positieve en negatieve houdingen ten opzichte van verschillende 

etnische groepen. 

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat kinderen al vanaf de kleutertijd positiever zijn over de eigen 

etnische groep dan over andere groepen, maar meestal nog niet negatiever over andere groepen dan 

de eigen groep16-18. Die negatievere meningen over andere groepen wordt doorgaans wel gevonden 

bij oudere kinderen. Een overzichtsstudie liet verder zien dat vooroordelen over andere etnische 

groepen toenemen van de peutertijd naar de kleutertijd en dan weer enigszins afnemen als kinderen 

8-10 jaar oud zijn19. Deze afname is vooral te zien als het gaat om expliciete vooroordelen, maar niet 

om meer subtiele impliciete vooroordelen. In de adolescentie blijven gemiddelde niveaus van 

vooroordelen stabiel19.  

In Nederland gaat dit onderzoek vooral over wat oudere kinderen, vanaf de laatste jaren van de 

basisschool. Deze studies laten zien dat Nederlandse basisschool kinderen een voorkeur hebben voor 

de eigen etnische groep20-21, dat zij vooroordelen hebben over andere groepen22-24, en dat Turkse en 

Marokkaanse groepen onderaan de ‘etnische hiërarchie’ staan25. Verder laat onderzoek zien dat 

kinderen uit etnische minderheidsgroepen in Nederland veel discriminatie en pestgedrag op basis 

van etniciteit ervaren26-27. Uit Amerikaanse onderzoek blijkt dat ervaringen van discriminatie 

samenhangen met minder goede schoolprestaties en lagere betrokkenheid bij de school28-30. De 

gemiddeld lagere schoolprestaties van etnische minderheidsgroepen in Nederland kan voor een 

groot deel worden verklaard door het gemiddeld lagere opleidingsniveau van hun ouders31. Dat geldt 

ook voor onder-advisering door leerkrachten wat betreft schoolniveau32-33. Aangezien een laag 

opleidingsniveau van ouders vaker voorkomt bij kinderen uit etnische minderheidsgroepen, raakt 

dergelijke onder-advisering deze groep meer dan anderen. 

 

Gevolgen van stereotypering 
 

Wat betreft de gevolgen van stereotypering kan onderscheid gemaakt worden tussen gevolgen voor 

het welbevinden en de prestaties van etnische minderheidsgroepen zelf en gevolgen voor de ideeën 

van de meerderheidsgroep over de minderheidsgroepen. Beide worden hieronder beschreven. 

 

Stereotype-dreiging 

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat een gebrek aan herkenning, en blootstelling aan  

stereotypering effecten hebben op het gedrag en de prestaties van volwassenen en kinderen uit 

groepen waarover negatieve stereotypen bestaan. Gebrek aan representatie van de eigen groep of 

negatieve stereotiepe boodschappen in teksten en beelden worden ook wel stereotype-dreiging 

(stereotype threat) genoemd34. Bij stereotype-dreiging voelt een persoon zich onbewust 

aangesproken op lidmaatschap van een bepaalde groep (bijvoorbeeld vrouw zijn of Marokkaans zijn) 

waarover negatieve stereotypen bestaan wat betreft hun mogelijkheden en prestaties. Deze 

activering van stereotypen in de gedachten van een persoon leidt vervolgens tot slechtere prestaties.  
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Uit verschillende overzichtsstudies waarin de literatuur wordt samengevat blijkt inderdaad dat 

etnische minderheidsgroepen slechter presteren als zij voorafgaand aan een test informatie krijgen 

die (door activering van stereotypen) suggereert dat hun groep minder goed is in het onderwerp van 

de test, of dat het onderwerp minder bij ze past35-36. In het meest bekende experiment op dit gebied 

werden Zwarte Amerikanen in twee groepen verdeeld voorafgaand aan het maken van dezelfde 

taak. Eén groep kreeg te horen dat de taak intellectuele vaardigheden meet en de andere groep 

kreeg te horen dat het om een probleem-oplossingstaak ging. Het stereotype dat in de eerste groep 

werd geactiveerd was dat Zwarte Amerikanen intellectueel minder begaafd zijn dan anderen. De 

eerste groep deed het beduidend minder goed op de taak dan de tweede groep37. Dit effect is ook 

gevonden voor bijvoorbeeld de Latino minderheid in Amerika38.  

De effecten van stereotype-dreiging zijn nog niet zo vaak bij kinderen onderzocht, maar de studies 

die er zijn wijzen in een vergelijkbare richting. In één van deze studies bleek stereotype-dreiging 

alleen een negatief effect te hebben op prestaties als kinderen zich bewust waren van negatieve 

stereotypen39. Ook is aangetoond dat leerlingen uit etnische minderheidsgroepen significant 

angstiger zijn voorafgaand aan een test, en dat deze angst een groot deel van prestatieverschillen 

tussen etnische groepen kan verklaren40. In een onderzoek onder middelbare scholieren deden 

Zwarte leerlingen het slechter dan Witte leerlingen op een test, maar alleen als zij voorafgaand de 

boodschap hadden gekregen dat deze test veel zou uitmaken voor hun toekomst41.   

Deze studies geven aan dat de boodschappen waaraan kinderen worden blootgesteld invloed 

hebben op hun emotionele staat en hun prestaties. Wanneer (impliciet) de gedachte wordt 

geactiveerd dat een bepaalde groep een achterstand heeft als het gaat om de capaciteiten die nodig 

zijn voor een test, wordt deze groep angstiger en presteren leden van de groep slechter. Dit maakt 

de bestudering van mogelijke stereotypen in schoolboeken bij uitstek belangrijk, omdat zij teksten en 

afbeeldingen bevatten waaraan álle kinderen verplicht worden blootgesteld in de context van 

prestaties. 

 

Vooroordelen over etnische minderheidsgroepen 

Representatie en stereotypering hebben niet alleen effecten op etnische minderheidsgroepen zelf, 

maar ook op vooroordelen van de etnische meerderheid over andere groepen. Drie onderzoekslijnen 

over vooroordelen bij kinderen zijn hier relevant.  

Ten eerste laat veel onderzoek zien dat (positief) contact met andere etnische groepen een 

belangrijke voorspeller is van minder vooroordelen bij volwassenen en kinderen42. Dit geldt zelfs voor 

indirect contact waarbij iemand zich bijvoorbeeld voorstelt in contact te zijn met iemand uit een 

andere etnische groep, of ziet dat iemand uit de eigen groep direct contact heeft met iemand met 

een andere etniciteit43-44. Teksten en beelden die iets zeggen over de aanwezigheid van verschillende 

etnische groepen en/of over contacten tussen etnische groepen kunnen dus invloed hebben op 

vooroordelen van kinderen. 

Ten tweede blijkt dat impliciete vooroordelen in de omgeving een grotere invloed hebben op 

kinderen dan expliciete vooroordelen. Dat wil zeggen: subtiele - vaak onbewuste en onbedoelde - 

boodschappen over andere etnische groepen zijn meer bepalend voor de meningen van kinderen 

over anderen dan expliciete boodschappen45-49. Dit onderzoek gaat doorgaans over non-verbale 

boodschappen in de context van verbale communicatie met kinderen, maar onderzoek over reclames 
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voor kinderen toont aan dat ook impliciete tekst en afbeeldingen effecten hebben op de meningen 

van kinderen, zoals voorkeuren voor bepaalde producten50. 

Ten derde blijkt uit onderzoek dat vooroordelen over etnische groepen niet los te zien zijn van de 

status van die groepen. Kinderen hebben meer vooroordelen over etnische groepen met een lage 

maatschappelijke status dan over etnische groepen met een hogere status51-52. De manier waarop 

verschillende etnische groepen worden gerepresenteerd wat betreft hun sociale status in de 

samenleving (zoals beroepen en rollen) heeft dus ook invloed op de beoordeling van die groepen. 

 

 

 

 

 

Het huidige onderzoek 
 

Het is welhaast onmogelijk om álle schoolboeken voor álle leerjaren, álle schoolniveaus en álle 

vakken te analyseren in één project. Op verschillende van deze dimensies zijn daarom keuzes 

gemaakt. De vakken wiskunde en Nederlands zijn gekozen omdat het onderzoek oorspronkelijk was 

opgezet voor het bestuderen van sekse-representatie en –stereotypering. Wiskunde en Nederland 

representeren de klassieke sekse-stereotypen dat jongens geacht worden beter te zijn in wiskunde 

en meisjes beter in Nederlands, ook al is dat in de praktijk niet het geval53. Daarnaast zijn dit twee 

vakken waarin bijna alle middelbare scholieren op de HAVO en het VWO verplicht eindexamen 

moeten doen en vertegenwoordigen ze vakken uit twee domeinen: alfa en bèta.  

Verder was de verwachting van de uitgevers en de onderzoekers dat de verschillen tussen leerjaren 

waarschijnlijk kleiner zouden zijn dan verschillen tussen schoolniveaus als het gaat om representatie 

en stereotypen. Daarom is ervoor gekozen wel alle niveaus te analyseren, maar alleen voor de 

brugklas. Dus: in dit onderzoek worden álle Nederlandstalige schoolboeken geanalyseerd die in 

Nederland worden gebruikt voor onderwijs in de brugklas van de middelbare school voor de vakken 

Nederlands en wiskunde voor álle schoolniveaus.  

Alle vijf uitgevers van schoolboeken en toetsen voor de vakken Nederlands en wiskunde voor de 

brugklas in Nederland hebben meegewerkt aan het onderzoek door het onderzoeksteam toegang te 

geven tot alle relevante materialen. Dat zijn Noordhoff uitgevers, Malmberg, Thieme Meulenhoff, 

CITO, en Plot26. Het materiaal van Plot26 is door de flexibele online opzet dusdanig anders van aard 

dan dat van de andere uitgevers, dat deze methode voor het huidige rapport niet is meegenomen. Zij 

ontvangen wel een aparte rapportage over de eigen methode.  

 

 

 

Dit onderzoek bestudeert 

etnische representatie en 

stereotypering in 

schoolboeken in 

Nederland. 

 

Het gaat om alle boeken 

voor de vakken wiskunde 

en Nederlands in de 

burgklas voor alle 

schoolniveaus. 

 

Alle uitgevers hebben 

alle  relevante 

schoolmaterialen ter 

beschikking gesteld aan 

het onderzoeksteam. 

 

Stereotype-dreiging treedt 

op als negatieve 

stereotypen over de eigen 

groep geactiveerd worden. 

 

Stereotype dreiging leidt bij 

volwassenen en kinderen 

tot angst en slechtere 

prestaties. 

 

Etnische vooroordelen zijn 

lager bij meer interetnisch 

contact en minder 

impliciete stereotypen.  
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2. METHODEN 
 

Materiaal 
 

In totaal zijn voor wiskunde 16 boeken en voor Nederlands 17 boeken geanalyseerd. Dit is inclusief 

boeken met alleen toetsmateriaal. Meerdere boekdelen van één methode behorend tot hetzelfde 

niveau zijn als één geheel geanalyseerd. Het te analyseren materiaal in de boeken bestond uit alle 

bladzijden van de boeken, inclusief de kaften. Elk individu dat als mannelijk of vrouwelijk kon worden 

geïdentificeerd is in het gegevensbestand opgenomen als personage, omdat dit onderzoek begonnen 

is als onderzoek naar sekse-stereotypen. In de boeken kwamen ook duo’s en groepen voor: 

personages die niet als individu werden afgebeeld of beschreven en geen individuele kenmerken 

hadden, maar alleen samen met één of meerdere anderen, zoals een echtpaar of een sportteam. 

Voor de hoofdanalyses hebben we alleen gekeken naar individuen. Gegevens met betrekking tot 

duo’s en groepen worden dan ook niet uitgebreid beschreven, maar alleen waar relevant kort 

genoemd. Tabel 1 geeft een overzicht van het materiaal voor de hoofdanalyses waarin alleen de 

10.002 personages zijn meegenomen die geclassificeerd konden worden naar etniciteit (ca 77% van 

het totaal aantal van 12.919 personages (zie uitleg indelingsregels in volgende paragraaf). 

 

Tabel 1: Geïdentificeerde individuen in boeken Nederlands en Wiskunde voor de hoofdanalyses 

Nederlands  Wiskunde 

Boek Niveaua Aantal 
individuen 

 Boek Niveaua Aantal 
individuen 

1 3 377  1 3 421 

2 1 337  2 3 327 

3 3 312  3 1 331 

4 2 412  4 1 520 

5 1 408  5 3 347 

6 1 314  6 1 346 

7 3 511  7 1 456 

8 2 555  8 1 461 

9 3 534  9 3 358 

10 3 338  10 3 384 

11 2 335  11 3 198 

12 1 294  12 3 269 

13 1 295  13 1 67 

14 3 65  14 1 77 

15 2 73  15 3 77 

16 1 82  16 3 59 

17 1 62     

TOTAAL 5304  TOTAAL 4698 
a Voor de boeken Nederlands worden 3 niveaus onderscheiden: 1 = VMBO-BKG(T); 2 = 

VMBO-T/HAVO; 3 = HAVO/VWO. Voor de boeken wiskunde bestond de middencategorie 

niet, dus daar gaat het alleen om niveaus 1 (VMBO) en 3 (HAVO/VWO).   
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Coderen van het materiaal 
 

Etniciteit van de personages werd gecodeerd op basis van tekst en afbeeldingen, waarbij werd 

aangegeven of een personage een Niet Witte/niet Westerse etniciteit had (vanaf nu NW etniciteit) 

en zo ja, of die persoon dan behoorde tot de Zwarte groep (van Afrikaanse afkomst), de 

Arabisch/Turkse groep (samengenomen als groep die meestal wordt geassocieerd met een Moslim-

achtergrond), de Aziatische groep (Zuid en Oost Azië), of de Latijns-Amerikaanse groep. In Figuur 1 

staat een overzicht van de manieren waarop etniciteit geïdentificeerd is voor de individuele 

personages (tekst en afbeeldingen samengenomen). 

Voor bijna een kwart van de 12.919 personages was er geen informatie die een indicatie gaf over 

etniciteit (zoals ‘de bakker’ of ‘het meisje’ of ‘de schrijver’ of ‘Spongebob’). Voor slechts 870 (7%) van 

de personages gold dat er concrete informatie over etniciteit beschikbaar was die bijna 100% 

zekerheid geeft. Dat kon op verschillende manieren: (a) het ging om een beroemde persoon van wie 

de etniciteit bekend is, zoals voor Serena Williams of Freek Vonk; (b) het ging om een persoon van 

wie expliciet gezegd werd dat hij/zij een bepaalde etniciteit had, zoals ‘de Chinese man’ of uit een 

bepaald land kwam; (c) er stond een afbeelding bij van de persoon in de tekst waarop de etniciteit 

goed herkenbaar was.   

Voor de overige meerderheid van de personages is een schatting gemaakt van de etnische afkomst 

op basis van voornamen en/of achternamen en uiterlijke kenmerken waarvoor de procedures 

verderop worden beschreven. Van de NW personages in de tekst kon 94% (1.041 van 1.106) ook 

nader worden ingedeeld in één of meerdere specifieke etnische groepen.  

 

Figuur 1: Classificatie etniciteit personages 
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Classificatie etniciteit op basis van namen 

Om uit voornamen etniciteit te herleiden is gebruik gemaakt van informatie uit de 

voornamendatabank van het Meertens Instituut. In deze databank staat aangegeven in welke 

landen/regio’s personen in Nederland met die naam zijn geboren. Geboortelanden behorende bij 

een naam zijn dus als indicatie gebruikt voor etniciteit. Hierbij hebben we gekeken naar de 

percentages van mensen met een bepaalde naam die geboren zijn in een niet-Westers land waar een 

witte huidskleur domineert (niet in Europa, Rusland, Noord Amerika of Australië/Nieuw Zeeland), als 

indicatie voor NW etniciteit. Het voordeel van de informatie uit de voornamendatabank is dat deze in 

ieder geval objectief is en niet gestoeld op subjectieve beoordelingen van de ‘witheid’ van een naam. 

Deze aanpak heeft enkele belangrijke beperkingen die in het reflectiehoofdstuk van dit rapport in 

meer detail worden besproken.  

De belangrijkste beperking van deze methode die direct relevant is voor de analyses is dat een groot 

aandeel van personen uit klassieke etnische minderheidsgroepen (zoals Turken of Surinamers) in 

Nederland worden geboren. Zo is 51% van de Mohammeds die in Nederland wonen ook hier 

geboren. Een grenswaarde van 50% in een NW land geboren zou dus alle Mohammeds uitsluiten van 

de groep NW etniciteit. Toch zullen maar weinig mensen een witte blonde jongen of man voor zich 

zien als zij die naam lezen. Om te restrictieve classificatie te voorkomen moeten de grenswaarden 

om te bepalen vanaf welk percentage de etniciteit van een personage als NW wordt aangemerkt niet 

al te hoog worden gelegd.   

Om deze beperkingen van de methode transparant te maken zijn twee verschillende grenswaarden 

toegepast om de resultaten te kunnen rapporteren voor een krappe en een ruimere definitie. De 

krappe definitie – waarmee minder personages als NW worden geclassificeerd - luidt: meer dan 25% 

van de personen in Nederland met die naam is geboren in een NW land. De ruime definitie – 

waarmee meer personages als NW worden geclassificeerd – luidt: meer dan 10% van de personen in 

Nederland met die naam is geboren in een NW land. Ten slotte kon een naam ook als NW 

geclassificeerd worden als volgens de databank de herkomst van de naam een niet-Witte niet-

Westerse regio of cultuur is, ook als de 10% grens niet werd gehaald (zoals bijvoorbeeld het geval 

was bij de Turkse naam Emre).  

Familieleden van personages in de tekst die op basis van voornaam werden ingedeeld (‘de moeder 

van Kees’) werden ook basis van die voornaam ingedeeld. Vrienden, partners, buren en andere niet-

bloedverwanten werden als ‘onbekend’ ingedeeld, voor het gemak uitgaande van mono-etnische 

families. Personages konden in meerdere etnische groepen worden geclassificeerd als de 

geboortelanden van de naamdragers in het bestand over meerdere regio’s waren verdeeld. 

Sommige personages hadden alleen een achternaam (bijvoorbeeld mevrouw de Vries of boer 

Pieterse) en geen verdere informatie over uiterlijk of herkomst. Er bestaat een databank voor 

achternamen, maar deze geeft geen informatie over de landen van herkomst of etniciteit van de 

dragers van de namen. Daarom zijn de achternamen personages door de onderzoekers zelf 

geclassificeerd. Dit bleek een eenvoudige opgave, want alle achternamen van deze personages 

waren overduidelijk Nederlands (zoals in de voorbeelden hierboven). Net als voor voornamen geldt 

dat etniciteit niet zonder meer uit een achternaam kan worden afgeleid. Dit punt wordt nader 

besproken in het reflectiehoofdstuk.  
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In het resultatenhoofdstuk zal steeds onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende 

methoden om etniciteit van personages vast te stellen, zodat duidelijk wordt hoe de verschillende 

bronnen van informatie tot verschillende conclusies kunnen leiden. 

 

Kenmerken van de personages 

Naast registratie van sekse en etniciteit werd voor elk van de personages informatie genoteerd wat 

betreft hun rollen, beroepen en activiteiten. In de Appendix staat precies beschreven wat de regels 

waren voor het destilleren van deze informatie uit de tekst en afbeeldingen in de boeken. We 

beperken ons in Tabel 2 hieronder tot een samenvatting van de informatie die in dit rapport gebruikt 

wordt. De geselecteerde factoren voor mogelijke etnische stereotypering zijn gebaseerd op de 

onderzoeksliteratuur.  

 

Tabel 2: Regels voor het toekennen van kenmerken aan personages  

Kenmerk  Regels/definities 

Frequentie Het aantal keren dat de persoon in kwestie wordt genoemd, inclusief 

verwijzingen in de tekst met persoonlijk voornaamwoorden (zoals zij, hem) 

Hoofdrol Heeft de persoon een hoofdrol (of bijrol) in de tekst of op de afbeelding? 

Beroep Wordt de persoon beschreven of afgebeeld als hebbende een beroep? En zo ja, 

wat was dat beroep, wat is de maatschappelijke status van dat beroep? 

Activiteit  Voert de persoon een activiteit uit in één van de volgende categorieën: 

intellectueel, technisch, sportief. 

Beroemdheid Is de persoon een beroemdheid die veel mensen kennen uit de media? Personen 

uit het verre verleden (zoals Back en Plato) zijn hierbij niet meegenomen. 

 

  

Procedure 
 

Het onderzoeksteam heeft een groep van 22 studenten getraind voor de uitvoering van het 

codeerwerk. De training bestond uit het samen doornemen van de codeerregels, het zelfstandig 

coderen van een aantal voorbeeldbladzijden om die daarna in de groep te bespreken, fouten te 

herstellen en onduidelijkheden weg te nemen. Na de training codeerden alle studenten dezelfde 

bladzijden van een schoolboek om de intercodeursbetrouwbaarheid vast te stellen: de mate waarin 

zij coderen volgens de regels en onafhankelijk van elkaar dezelfde keuzes maken. De 

betrouwbaarheidsset was eerder door de twee promovendi gecodeerd die bij onderlinge 

discrepanties door middel van discussie gezamenlijk tot een consensusscore zijn gekomen. Deze 

uiteindelijke scores zijn gebruikt als de standaard waarmee de scores van de studenten werden 

vergeleken, en studenten werden onderling vergeleken op vergelijkbaarheid van scores. Van de 22 

studenten behaalden 18 studenten een voldoende mate van intercodeursbetrouwbaarheid op alle 

variabelen. Deze 18 studenten en de twee promovendi (auteurs 2 en 3) hebben vervolgens al het 

materiaal gecodeerd en verwerkt onder begeleiding van de eerste en laatste auteur.  
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Statistische analyses 
 

De dataset heeft een structuur met meerdere niveaus (in statistische termen multilevel): de 12.919 

individuen die we in de boeken hebben geïdentificeerd bevinden zich in 33 boeken, en de boeken 

zijn uitgegeven door 4 uitgeverijen. Om recht te doen aan de mogelijke invloeden op elk van deze 

niveaus op alle relevante factoren, zijn multivariate multilevel analyses uitgevoerd met het 

programma R-Studio. De resultaten van dergelijke analyses zijn niet heel toegankelijk voor een 

algemeen publiek. Daarom worden de statistieken uit deze analyses niet hier beschreven, maar wel 

als uitgangspunt gebruikt voor een meer toegankelijke presentatie van de bevindingen. Dus: de 

complexe multilevel analyses bepalen de inhoud van de resultaten in dit rapport, maar de weergave 

van de onderliggende gegevens is toegankelijk gehouden.  

Voor verschillende delen van de data zijn de multilevel analyses aangevuld met andere 

(eenvoudigere) analyses, om de resultaten verder uit te diepen of te illustreren. Dit waren non-

parametrische chi2 analyses om percentages voor mannen en vrouwen met elkaar te vergelijken 

binnen bepaalde subgroepen (bijvoorbeeld het percentage mannen en vrouwen binnen de groep 

personen die een beroep hadden in de boeken). Ten slotte spreken we in dit rapport over kleine, 

middelgrote, en grote statistische effecten. Deze indeling van effectgroottes zijn gebaseerd op de 

conventies in de statistiek als het gaat om de interpretatie van verschillende statistische toetsen.  
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3. RESULTATEN 
 

 

Representatie 
 

 

ONDERZOEKSVRAGEN 

 

 Hoe vaak komen personages uit verschillende etnische groepen voor?  

 Worden personages uit verschillende etnische groepen even vaak genoemd?  

 Hebben personages uit verschillende etnische groepen even vaak een hoofdrol? 

 

 

NW ETNICITEIT IN DE TEKST 

De percentages individuen met NW etniciteit in de teksten van alle 33 boeken worden in Figuur 2 van 

laag naar hoog weergegeven. Het gaat hier alleen om de personages voor wie etniciteit ook werkelijk 

volgens één van de beschreven methoden kon worden geclassificeerd. Dit was het geval voor 

driekwart van de individuele personages in de tekst. In de figuur wordt onderscheid gemaakt tussen 

de twee manieren van namen classificeren: de krappe manier (meer dan 25% van de personen met 

die naam zijn buiten Nederland geboren) en de ruime (meer dan 10% van de personen met die naam 

zijn buiten Nederland geboren). Duo’s en groepen in de teksten van de schoolboeken waren zelden 

(minder dan 2%) gemengd qua etniciteit.   

 

Figuur 2: Percentage individuen met een NW etniciteit in de teksten van de 33 schoolboeken, van 

laag naar hoog (op basis van 10.002 personages met informatie over etniciteit)* 

 

*Lichtbruine balkjes: krappe definitie; Donkerbruine balkjes: ruime definitie 
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Het aandeel NW personages volgens de krappe definitie (lichtbruine balkjes in Figuur 1) in de teksten 

van de boeken varieerde van 1,4% tot 13,1% en was gemiddeld 5,9%. Het aandeel NW personages 

volgens de ruime definitie (donkerbruine balkjes in Figuur 1) in de teksten van de boeken varieerde 

van 1,9% tot 17,6% en was gemiddeld 9,0%. In 12 van de 33 boeken lag het percentage NW 

personages lager dan 5% volgens de krappe definitie en in 7 van de 33 boeken volgens de ruime 

definitie. Deze 19 boeken waren ongeveer even vaak voor Nederlands als voor Wiskunde. Boeken 

voor VMBO/HAVO (het middenniveau) hadden gemiddeld wat minder NW personages in de tekst 

(8%) dan boeken voor VMBO (11%) of boeken voor HAVO/VWO (10%). Dit was een klein effect. 

We hebben ook gekeken naar de subgroep personages van wie de etniciteit met een hoge mate van 

zekerheid kon worden geïdentificeerd (door concrete informatie in tekst of op afbeeldingen die bij de 

tekst horen, of omdat de persoon bekend is). Omdat dit maar voor een kleine 7% van de personages 

in de tekst het geval was (870 personages), rapporteren we alleen het percentage NW personages 

over alle boeken heen: 13,8%.   

Wanneer alleen wordt gekeken naar de personages die op basis van voornamen werden 

geclassificeerd, dan varieerde het aantal NW personages van 0% tot 11,4% (gemiddeld 5,3%) volgens 

de krappe definitie en van 1,7% tot 17,7% (gemiddeld 8,7%) volgens de ruime definitie. Zoals in het 

methodenhoofdstuk al werd vermeld, werden 100% van de achternamen als Nederlands 

geclassificeerd, waardoor het percentage van NW-personages volgens deze methode – toegepast op 

230 personages, 1,8% van het totaal - op 0% uitkwam.  

We hebben ook gekeken of NW personages die in de tekst voorkwamen (op basis van de ruime 

definitie) even vaak genoemd worden in de boeken als andere personages. Dat wil zeggen: hoe vaak 

komt eenzelfde personage voor in de tekst en is die frequentie lager of hoger voor personages met 

een NW etniciteit? Gemiddeld werden over alle boek heen genomen de NW personages ongeveer 

even genoemd (6,7 keer) dan de andere personages (6.3 keer). Wat betreft representatie in een 

hoofdrol of bijrol lieten de analyses geen verschillen zien tussen NW en andere personages. Beiden 

hadden in ongeveer 79% van de gevallen een hoofdrol.  

 

NW ETNICITEIT OP AFBEELDINGEN 

In totaal waren er 1602 personages identificeerbaar op afbeeldingen in de boeken. In 10 boeken 

kwamen minder dan 25 afbeeldingen voor waardoor de percentages een vertekend beeld kunnen 

geven. Deze boeken zijn daarom niet meegenomen in deze analyses. De percentages individuen met 

NW etniciteit op de afbeeldingen van 23 boeken worden in Figuur 3 van laag naar hoog 

weergegeven. Uit de figuur blijkt dat het percentage NW personages op afbeeldingen varieert van 

7,1 tot 28,6% met een gemiddelde van 15,9%. NW personages op afbeeldingen werden gemiddeld 

even vaak afgebeeld (1,3 keer) als andere personages (1,5 keer). Bijna alle personages op de 

afbeeldingen hadden een hoofdrol en dit was niet lager of hoger voor NW personages. Er waren 

geen duidelijke verschillen tussen boeken voor Nederlands of voor wiskunde wat betreft etniciteit, 

en ook niet tussen boeken voor verschillende schoolniveaus. Duo’s en groepen op de afbeeldingen 

van de schoolboeken waren zelden (minder dan 1,0%) gemengd qua etniciteit.   
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Figuur 3: Percentage individuen met een NW etniciteit op afbeeldingen van 23 schoolboeken, van 

laag naar hoog (op basis van 1.602 personages op afbeeldingen) 

 

 

 

NW ETNICITEIT NAAR SUBGROEPEN 

We hebben ook gekeken naar etnische subgroepen. Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen vijf 

groepen: Witte/Westerse personages, Zwarte personages, Arabisch/Turkse personages, Aziatische 

personages, en Latijns-Amerikaanse personages. Figuur 4 toont de verdeling van personages voor 

tekst en afbeeldingen samen.  

 

Figuur 4: Percentage individuen naar specifieke etnische afkomst* 

 

* Totaal > 100%: personages konden in meerdere niet-NW groepen worden ingedeeld op basis van voornamen 
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Omdat de percentages heel laag zijn voor de specifieke NW groepen, laten we in Figuur 5 ook zien 

hoe de verdeling binnen alle NW personages is (dus zonder de Witte/Westerse groep). We doen dit 

apart voor tekst en afbeeldingen omdat de patronen in beide bronnen anders waren. Uit Figuur 5 

blijkt dat NW personages in de tekst het vaakst van Arabische of Turkse afkomst zijn (zo’n 45% van 

NW personages), terwijl zij niet vaak herkenbaar op afbeeldingen (10% van NW personages). NW 

personages op afbeeldingen zijn veel vaker Zwart zijn (42%) dan Arabisch/Turks, Aziatisch, of Latino.  

De Latino-groep is alleen in de tekst te vinden (3%) en niet herkenbaar op afbeeldingen. Ongeveer 

een kwart van de NW personages in de tekst zijn Aziatisch (23%) en een vijfde op afbeeldingen (19%).  

 

Figuur 5: Percentage individuen met een NW etniciteit naar specifieke afkomst* 

 

* NB: personages in de tekst konden in meerdere groepen worden ingedeeld op basis van hun voornaam  

 

Over tekst en afbeeldingen samengenomen konden 1.041 van de NW personages (92,2%) nader 

worden ingedeeld naar etnische groep. In deze groep was 39,4% Zwart, 36,3% Arabisch/Turks, 22,2% 

Aziatisch, en 2,3% Latijns-Amerikaans. Wat betreft intersectionaliteit (de kruising van verschillende 

identiteiten) van etniciteit en sekse bleek dat het percentage vrouwelijke personages binnen de NW 

groep met 39,7% iets lager lag dan in de andere groep (43%). Dit patroon was ook te vinden voor de 

Zwarte en Arabisch/Turkse groep, terwijl binnen de Aziatische groep relatief meer vrouwelijke 

personages gevonden werden 48,8%) 
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Stereotypering 
 

ONDERZOEKSVRAGEN 

 

 Hebben NW personages even vaak een beroep als andere personages?  

 Zijn er verschillen in het type beroep van NW personages en andere personages? 

 Zijn er verschillen in het type activiteiten van NW personages en andere personages? 

 Zijn er verschillen in de rollen van NW personages en andere personages? 

 

 

Voor deze analyses vergelijken we steeds de percentages NW personages en specifieke etnische 

subgroepen in de totale beschikbare sets personages, met de percentages voor deze personages 

binnen specifieke groepen, zoal groepen met een (bepaald) beroep, bepaalde activiteiten en rollen. 

Zo kunnen we laten zien of NW personages en die uit specifieke etnische groepen meer of minder 

vaak voorkomen in bepaalde situaties dan op basis van hun algemene representatie in de boeken 

wordt verwacht. Oververtegenwoordiging betekent hier dus dat een etnische groep vaker voorkomt 

in een subgroep dan op basis van hun totale vertegenwoordiging in de boeken verwacht werd. 

Ondervertegenwoordiging betekent dat een etnische groep minder vaak voorkomt in een subgroep 

dan op basis van hun totale vertegenwoordiging in de boeken verwacht werd. 

Voor deze vergelijkingen zijn we uitgegaan van de 9.989 personages van wie etniciteit kon worden 

vastgesteld op basis van tekst of afbeeldingen. Verder hebben we gekeken naar de totale groep NW 

personages daarbinnen (11,1%), waarbij uitgegaan is van de ruime definitie van NW etniciteit als dit 

op basis van voornamen werd vastgesteld. Daarnaast zijn analyses gedaan voor de specifieke 

etnische groepen als de subgroepen in kwestie groot genoeg waren om uitspraken over te doen.  

In de analyses over beroepen maakte het meestal niet of nauwelijks uit voor welk vak het boek was, 

of voor welk schoolniveau, of van welke uitgever het boek was. Er waren wel grote verschillen tussen 

individuele boeken. Dit komt met name door de grote verschillen in de mate waarin NW personages 

vertegenwoordigd zijn in de 33 boeken.    

 

Beroepen 

In totaal hadden 1.687 individuele personages die zijn ingedeeld in een etnische groep een 

identificeerbaar beroep (17% van die personages). De resultaten met betrekking tot beroepen zijn 

weergegeven voor NW personages in Figuur 5 en voor specifieke etnische subgroepen in Figuren 6a, 

6b en 6c. 

NW personages hadden iets minder vaak een beroep (14%) dan andere personages (17%). Omdat 

beroepen maar relatief weinig voorkwamen, is dit verschil statistisch gezien een verwaarloosbaar 

effect. Met andere woorden: op het totaal van meer dan bijna tienduizend personages zijn er maar 

weinig personages met beroepen waardoor het verschil tussen etnische groepen daarin in de 

algemene analyses nauwelijks opvalt. Als we alleen kijken naar de 1.687 personages met een beroep 
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dan heeft 9,1% van deze personages een NW etniciteit, een aandeel dat een klein beetje lager ligt 

dan het algemene aandeel van NW personages in de boeken (11,1%). Deze resultaten zijn 

weergegeven in Figuur 6. Binnen de subgroep personages met een beroep is dit statistisch een klein 

effect.  

Gekeken naar de specifieke etnische subgroepen binnen de personages met beroepen, is er sprake 

van enige ondervertegenwoordiging van de Zwarte groep (3,3% binnen beroepen versus 4,4% op het 

totaal) en de Arabisch/Turkse groep (2,3% binnen beroepen versus 2,3% op het totaal). Voor de 

Aziatische groep was geen sprake van ondervertegenwoordiging binnen de groep met beroepen 

(2,3% versus 2,5%). Deze resultaten zijn weergegeven in Figuren 6a, 6b en 6c. 

Op basis van de International Standard Classification of Occupations (ISCO)47 kon de sociale status 

van een beroep worden berekend. Dit was mogelijk voor 1.541 personages met een beroep én een 

etnische classificatie. NW personages met een beroep hadden gemiddeld een iets lagere 

beroepsstatus (score 51,66) dan andere personages (58,06). Dit was een klein effect. In vergelijking 

met de gemiddelde beroepsstatus van de Zwarte groep (57,38) was de beroepsstatus lager voor de 

Arabisch/Turkse groep (45,22) en de Aziatische groep (47,88). Dit waren middelgrote effecten. 

 

Topsporters 

In totaal waren er 136 individuele personages met topsporter als beroep, van wie 133 ook een 

etnische classificatie hadden (ca. 1% van alle personages). Van deze topsporters was 9,1% een NW 

personage. Dit was een klein effect en over alle personages genomen niet zo opvallend, omdat 

topsporters maar weinig voorkwamen. De oververtegenwoordiging van NW personages als 

topsporter kwam voornamelijk door het relatief grote aandeel Zwarte personages binnen de 

topsporters in de boeken. Maar liefst 10% van de topsporters was Zwart, terwijl over alle personages 

genomen deze groep maar 4,4% voorkomt. Er was ook sprake van enige oververtegenwoordiging in 

de Aziatische groep, met 3,6% (versus hun algemene aandeel van 2,5%). Onder topsporters was de 

Arabisch/Turkse groep ondervertegenwoordigd (1,8%).  

 

Wetenschappers 

In totaal kwamen 108 wetenschappers voor in de boeken (minder dan 1% van de personages en 

vooral in de wiskundeboeken), en bijna de helft daarvan waren wetenschappers uit de geschiedenis 

(zoals Pythagoras of Leonardo da Vinci). Als we de historische wetenschappers buiten beschouwing 

laten, blijven 56 wetenschappers over, van wie 50 een etnische classificatie hadden. Binnen deze 

groep was 6% een NW personage, 1 personage Zwart, 1 Arabisch/Turks, en 1 Aziatisch (steeds 2% 

van de wetenschappers). Omdat het maar om heel weinig wetenschappers gaat, moeten we 

terughoudend zijn met sterke conclusies. 

 

 

 

 



21 
 

Figuur 6: Percentage NW personages in beroepen afgezet tegen totale percentage 

 

 

 

Figuur 6a: Percentage Zwarte personages in beroepen afgezet tegen totale percentage 
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Figuur 6b: Percentage Arabisch/Turkse personages in beroepen afgezet tegen totale percentage 

 

 

Figuur 6c: Percentage Aziatische personages in beroepen afgezet tegen totale percentage 
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verschillende etnische groepen in de boeken voorkwamen. Voor de 153 NW personages met een 

beroep werden 67 verschillende beroepen gevonden (0,43 per personage), en voor de 1534 andere 

personages 344 verschillende beroepen (0,22 per personage). De relatieve diversiteit in beroepen 

was dus groter in de NW groep. Vanwege het grote verschil in de aantallen voor de twee groepen is 

dit geen groot effect. 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten en rollen 

Ook is gekeken naar etnische verschillen in type activiteiten/rollen die uit de literatuur als relevant 

naar voren komen. Het gaat om activiteiten die geclassificeerd kunnen worden als intellectueel 

(1.303 personages met etnische classificatie), sportief (651), of technisch (177). Daarnaast is gekeken 

naar personages die beroemdheden zijn (202). De resultaten met betrekking tot activiteiten en rollen 

staan weergegeven voor NW personages in Figuur 7 en voor specifieke etnische groepen in Figuren 

7a, 7b en 7c.  

 

Figuur 7: Percentage NW personages in activiteiten en rollen afgezet tegen totale percentage 
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Over het geheel genomen werden NW personages en andere personages ongeveer even vaak gezien 

in een intellectuele en technische activiteiten. Er waren wel verschillen wat betreft sportieve 

activiteiten en de groep beroemdheden. De effecten - wanneer bekeken in de context van het totaal 

van de 10.002 personages – waren doorgaans (zeer) klein. De verdelingen binnen de subgroepen met 

deze activiteiten of rollen geven een iets ander beeld.  

 

Figuur 7a: Percentage Zwarte personages in activiteiten/rollen afgezet tegen totale percentage 

 

 

Figuur 7b: Percentage Arabisch/Turkse personages in activiteiten/rollen afgezet tegen totale % 
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Figuur 7c: Percentage Aziatische personages in activiteiten/rollen afgezet tegen totale %

 

  

Binnen de groep personages die een intellectuele activiteit uitvoert is geen oververtegenwoordiging 

gevonden van NW personages als geheel (10,9%). Als we per etnische subgroep kijken zien we een 

kleine oververtegenwoordiging van de Arabisch/Turkse groep (met 4,8%) en een kleine 

ondervertegenwoordiging van de Aziatische groep (met 1,5%). Verder wonden we – net als bij de 

bevindingen over topsporters - dat NW personages en Zwarte personages met 8,4% 

oververtegenwoordigd zijn binnen de groep personages die een sportieve activiteit uitvoeren. De 

groep personages met een technische activiteit was vrij klein, waardoor de resultaten met enige 

terughoudendheid moeten worden geïnterpreteerd. Binnen deze groep waren NW personages 

enigszins ondervertegenwoordigd (8.5%), en dat was ook het geval voor elk van de drie specifieke 

groepen.   

Onder de beroemde personages waren NW individuen oververtegenwoordigd met 17,8% en dit 

kwam met name door oververtegenwoordiging van de Zwarte groep (6,9%), terwijl er (enige) 

ondervertegenwoordiging was bij de Arabisch/Turkse groep (2,5%) en de Aziatische groep (0%). Deze 

bevinding overlapt deels met de bevinding voor topsporters. Onder de NW personages die beroemd 

waren, was 22,2% een topsporter, terwijl dit bij beroemde andere personages 16,3% was. 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

In totale set Binnen
intellectueel

Binnen sportief Binnen technisch Binnen beroemd

Aziatische personages

Zwarte personages zijn 

oververtegenwoordigd in 

sportieve activiteiten en in 

de groep beroemde 

personages.  

 

Arabisch/Turkse en 

Aziatische personages zijn 

ondervertegenwoordigd in 

de groep beroemde 

personages.  

 

De activiteiten komen 

weinig voor waardoor 

etnische verschillen 

doorgaans klein zijn. 

 



26 
 

4. REFLECTIE 

In dit deel wordt aandacht besteed aan een reflectie op de resultaten in het licht van eerder 

onderzoek. Daarbij komen ook de beperkingen van het onderzoek aan bod. Daarna volgt een 

beschrijving van de volgende stappen in dit onderzoeksproject. Over het algemeen waren er geen 

opvallende verschillen als het gaat om schoolvak (boeken voor Wiskunde versus Nederlands) of 

schoolniveau (VMBO, HAVO, VWO).   

 

Representatie 
 

 

Etnische diversiteit in de tekst 

In Nederland is volgens het CBS 13,4% van de Nederlands bevolking van niet-Westerse afkomst58. De 

etnische diversiteit in de teksten van de boeken voor Nederlands en wiskunde was met de ruime 

definitie gemiddeld 9% en dus lager dan op basis van landelijke bevolkingscijfers verwacht zou 

kunnen worden. Slechts in 6 van de 33 boeken was dit percentage hoger dan 13. Het is goed om op 

te merken dat in de ruime definitie ook personages met namen zoals James en Daniël als NW werden 

aangemerkt, omdat meer dan 10% van de dragers van deze namen in Nederlanders in een niet-

Westers land is geboren. Toch zullen de meeste lezers bij deze namen niet zo snel denken aan 

iemand met een niet-Westerse persoon. Met de krappe definitie (meer dan 25% van de naamdragers 

niet-Westers) kwam het gemiddelde percentage NW personages op slechts 6% uit.  

Het gebruik van een objectieve database met landelijke informatie over de herkomst van voornamen 

en het geboorteland van personen met die voornamen is een kracht van de aanpak in dit onderzoek, 

maar de grenzen voor het bepalen van de herkomst van personages met bepaalde voornamen is 

natuurlijk altijd arbitrair. Maar zelfs met een heel ruime definitie (slechts 10% geboren in een NW 

land in de database) komt de representatie van etnische diversiteit niet heel sterk naar voren in de 

boeken. 

Een ander punt is dat er natuurlijk genoeg NW Nederlanders zijn met ‘Witte’ namen zoals Anneke of 

Marco. Dat geldt ook voor de achternamen die zonder uitzondering heel Nederlands waren, zoals De 

Boer, Pieterse, en Van Dam. Niet alleen in gemengde gezinnen waarin één van de ouders een 

Nederlandse achtergrond heeft, en de ander een niet-Westerse achtergrond, maar ook onder 

gezinnen uit de voormalige koloniën komen dergelijke namen voor. Dan zijn er nog de personages 

die als ‘etniciteit onbekend’ werden geclassificeerd, terwijl de meeste lezers waarschijnlijk een Wit 

personage vermoeden, zoals bij een molenaarsdochter, een boswachter, of een oma die klaverjast. 

Strikt genomen weten we daar niet over welke etniciteit het gaat, maar toch zijn die beschrijvingen 

geassocieerd met een Witte Nederlandse achtergrond.  

Ook zal de associatie van een bepaalde naam met een bepaalde achtergrond voor een groot deel 

afhangen van de sociale omgeving van de lezer. Als een brugklasser een Afro-Surinaamse klasgenoot 

heeft die Stanley heet, zal die naam in een boek een niet-Westerse associatie oproepen, terwijl dit 

niet het geval zal zijn voor een brugklasser wiens Witte buurjongen Stanley heet. Ook zijn 

echtgenoten, vrienden/vriendinnen, en buren van personen van wie de etniciteit wel bekend was 

niet automatisch als dezelfde etniciteit gecodeerd. Doorgaans kwam het erop neer dat die als 
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‘onbekend’ zijn gecodeerd. Strikt genomen weten we ook niet of de man van Marloes ook 

Nederlands is, maar de lezer zal zich waarschijnlijk toch eerder een Piet voorstellen dan een 

Mohammed.  

In veel teksten (met name bij Nederlandse invuloefeningen) werd gebruik gemaakt van constructies 

zoals ‘je broer’ of ‘je moeder’. Hierbij zal de lezer vermoedelijk de eigen familierelaties voor zich zien 

en die zijn dan (in de meeste gevallen) van dezelfde etnische achtergrond. Dit is een relatief 

eenvoudige manier van het creëren van een gevoel van herkenbaarheid. Zelfs door ‘je buurvrouw’ of 

‘je vrienden’ zou de herkenbaarheid van de personages vergroot kunnen worden. De constructies 

‘mijn zus’ of ‘mijn vader’ zouden een vergelijkbaar effect kunnen hebben, hoewel de lezer zich bij 

‘mijn’ ook een tekstschrijver kan voorstellen waardoor de herkenbaarheid weer minder sterk kan 

zijn. 

 

Specifieke etnische groepen 

In de boeken kwam binnen de groep NW personen de Arabisch/Turkse groep met herkomst Noord 

Afrika, Midden Oosten, of Turkije het meest voor in de teksten (36% van de NW personages), gevolgd 

door de Zwarte groep met herkomst sub-Sahara Afrika, Suriname, het Caribisch gebied, of de 

Nederlandse Antillen (39%), de Aziatische groep met herkomst Oost of Zuid Azië (22%) en de Latijns-

Amerikaanse groep (3%). Deze verdeling in etnische subgroepen komt in rangorde redelijk overeen 

met landelijke statistieken over landen van herkomst van het CBS55, waarin de verdeling als volgt is: 

48% Arabisch/Turks, 33% Zwart, en 27% Oost/Zuid Aziatisch, hoewel er wel duidelijke 

ondervertegenwoordiging is van de Arabisch/Turkse groep. 

De hoge percentages Arabisch/Turkse binnen de NW groep in de teksten heeft waarschijnlijk ook te 

maken met de herkenbaarheid en uniciteit van Arabisch/Turkse namen. Deze komen doorgaans niet 

zo vaak bij andere groepen voor en zijn vaak uniek voor de regio’s van herkomst. De Zwarte groep 

kwam ook nog redelijk vaak voor doordat veel Engelse/Amerikaanse namen zoals Glenn en James in 

die groep in de ruime definitie van ‘Zwart’ vallen. Veel Aziatische personages (ca 25% van de NW 

personages) werden om die reden zo geclassificeerd, door namen zoals Jenny of Edward, die vaak 

voorkomen bij mensen die in Nederlands-Indië geboren zijn. Omdat ‘geboren in Nederlands-Indië’ 

betekent dat de persoon in kwestie ouder is dan 50 jaar, is de vraag of deze naam een Indische 

afkomst doet vermoeden onder scholieren. Behalve misschien als ze zelf van Indische afkomst zijn en 

Indische familieleden hebben met die naam. Ten slotte kwam de Latijns-Amerikaanse groep maar 

heel weinig voor en deze groep bestond voor een groot deel uit verhalen over Koningin Máxima, en 

voetballers Messi en Pelé.  

 

Etnische diversiteit op afbeeldingen 

De etnische diversiteit op de afbeeldingen van de boeken voor Nederlands en wiskunde was groter 

dan die in de tekst en met 15,9% NW personages ook groter dan 13,4% in Nederland. In 7 van de 23 

boeken met voldoende afbeeldingen lag het aandeel NW personages lager dan het landelijke cijfer 

en in 16 hoger. Afbeeldingen hebben een belangrijke invloed op de beleving van lezers. Waarbij een 

tekst aandachtig moet worden bekeken om de betekenis te begrijpen, spring een afbeelding direct in 

het oog en wordt makkelijk gebruikt als herkenningspunt om een bepaalde bladzijde terug te vinden. 

Het feit dat de etnische diversiteit op afbeeldingen vrij groot was, geeft het hele boek daarom 
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mogelijk een meer diverse uitstraling, ook al staan er in de tekst veel meer personages dan op 

afbeeldingen en zijn de personages in de tekst niet zo divers wat betreft etniciteit.   

Het identificeren van specifieke subgroepen binnen de NW personages was lastiger dan voor de 

tekst. Veel personages met een bruine huidskleur en donker haar waren op het oog niet-Westers van 

afkomst, maar konden niet gemakkelijk ingedeeld worden in een bepaalde etnische groep. 

Uiteindelijk kon zo’n 70% van de NW personages op afbeeldingen nader worden ingedeeld. In ruim 

40% van de gevallen werden ze ingedeeld in de Zwarte groep (dat is 60% van de specifiek ingedeelde 

NW personages). Dit heeft deels te maken met de herkenbaarheid van deze etnische groep wat 

betreft een (zeer) donkere huidskleur en kroeshaar.  

De Aziatische groep was met bijna 20% van de NW personages op afbeeldingen (een kwart van 

diegenen die nader konden worden ingedeeld) ook een redelijk herkenbare groep, onder andere 

door de typisch Oost-Aziatische oogvorm. Slechts 10% van de NW personages op afbeeldingen was 

herkenbaar als van Arabisch/Turkse afkomst. Een hoofddoek bij vrouwen was een indicatie voor 

indeling in Arabisch/Turks, maar bij mannen op afbeeldingen waren dat soort aanwijzingen minder 

duidelijk. Personages met een getinte huidskleur op afbeeldingen zouden in deze groep kunnen 

vallen, maar zijn zo niet ingedeeld als er geen andere aanwijzingen waren voor deze classificatie. Het 

is natuurlijk wel mogelijk dat de lezer wel een dergelijke associatie heeft bij de niet-geclassificeerde 

NW personages. 

Wat betreft duo’s en groepen in de boeken was vooral opvallend dat die in vrijwel geen gevallen 

etnisch gemengd waren. Een voetbalteam was bijvoorbeeld volledig Zwart, of een groep fietsers 

volledig Wit. Uit onderzoek blijkt dat blootstelling aan het idee dat iemand die op jou lijkt ook met 

mensen met een andere etnische afkomst kunnen omgaan al kan bijdragen aan minder 

vooroordelen. Het opnemen van meer verhalen en afbeeldingen met etnisch gemengde groepen zou 

daarom wenselijk kunnen zijn.  

 

Stereotypering 
 

Stereotypering werd onderzocht door te testen of NW personages anders werden beschreven en 

afgebeeld wat betreft beroepen, activiteiten en rollen in de boeken dan andere personages.  

Over het geheel van alle 10.002 personages in 33 boeken genomen, bleken de beroepen, activiteiten, 

en rollen van NW personages niet zo heel opvallend van elkaar te verschillen. Als van die 10.002 

personages bijvoorbeeld maar enkele honderden of duizenden personages een bepaald beroep 

hebben of een bepaalde activiteit doen, dan vallen eventuele etnische verschillen daarin niet zo heel 

erg op. Met andere woorden: verreweg de meeste personages in de boeken hadden niet een 

duidelijk te categoriseren beroep, activiteit, of rol (of één die te weinig voorkwam om te analyseren), 

dus voor dat leeuwendeel van de personages waren er dan logischerwijs ook geen verschillen tussen 

etnische groepen te bekennen.  

Toch is het belangrijk om ook een stapje verder te kijken in de subgroepen waarin wel sprake was 

van een beroep, activiteit, of rol. Zoals in de inleiding is besproken, blijkt uit onderzoek namelijk dat 

ook subtiele boodschappen over stereotypen (onbewust) opgemerkt worden door mensen en 

invloed kunnen hebben op hun gedrag. We hebben daarom ook gekeken naar subgroepen van 

personages, waarbij de personen zonder beroep/activiteit/rol buiten beschouwing werden gelaten. 



29 
 

Binnen de groep personages met een beroep was er sprake van een kleine ondervertegenwoordiging 

van NW personages en dit gold met name voor de subgroep Arabisch/Turks. Ook was de 

maatschappelijke status van de beroepen uitgevoerd door Arabisch/Turkse en Aziatische personages 

gemiddeld lager dan die voor andere NW personages, die als groep al een iets lagere beroepsstatus 

hadden dan de andere personages. Deze bevindingen komen overeen met resultaten uit enkele 

andere studies naar etnische stereotypering in schoolboeken in andere landen7, 10.  

Het enige specifieke beroep dat vaak genoeg voor kwam om betrouwbare resultaten op te leveren 

was topsporter. Onder topsporters in de boeken waren NW personages sterk oververtegenwoordigd 

waren en dat dit met name kwam door oververtegenwoordiging van de Zwarte personages binnen 

de topsporters. Deze bevinding hing deels samen met het feit dat onder beroemdheden ook meer 

Zwarte personages waren dan op basis van hun algemene representatie zou mogen worden 

verwacht. Dit is deels een weerspiegeling van teksten over beroemde Zwarte sporters zoals Serena 

Williams. Net als voor sporten als beroep, werd ook onder personages die sportieve activiteiten 

ondernemen een oververtegenwoordiging van Zwarte personages gevonden.  

Deze resultaten komen overeen met enkele eerdere studies naar het stereotype van de Zwarte 

mensen als atletisch en sportief, vaak ten koste van inschatting van hun intellectuele vermogens56-57. 

Dit is in de Verenigde Staten met name een sterk stereotype vanwege het systeem van 

studiebeurzen voor studenten die goed zijn in sport, waarbij Zwarte Amerikanen 

oververtegenwoordigd zijn58. Maar ook in Nederland wordt etniciteit op stereotiepe wijze gekoppeld 

aan sportiviteit59. Een anekdote van de beroemde astronoom Neil DeGrasse Tyson illustreert hoe 

Zwarte jongens al snel richting sport worden geadviseerd, ook als ze zelf iets anders willen. DeGrasse 

Tyson wilde als klein jongetje al astrofysica studeren, maar werd door leerkrachten op school steeds 

maar weer gevraagd of hij geen sporter wilde worden. Zijn ambities in de astronomie werden door 

het stereotype ‘Zwarte mensen zijn goed in sport’ niet serieus genomen60.  

Binnen de beroemde personages in de schoolboeken waren de Arabisch/Turkse groep en de 

Aziatische groep ondervertegenwoordigd. In de eerste groep was Ali B een veel voorkomende 

beroemdheid. Verder waren alle NW groepen enigszins ondervertegenwoordigd binnen de 

personages die een technische activiteit uitvoerden. Dergelijke activiteiten werden dus vaker door 

Witte personages uitgevoerd dan op basis van hun totale representatie in de boeken kon worden 

verwacht, maar deze effecten waren klein.  

Ten slotte was de representatie van NW personages in intellectuele activiteiten gelijk aan die van 

andere personages, hoewel specifiek de Aziatische groep daar enigszins ondervertegenwoordigd 

was. Dat is met name opvallend vanwege het stereotype van de hoogbegaafde goed-presterende 

Aziatische leerling dat met name in Noord-Amerika leeft61, maar via films en series ook in Nederland 

redelijk bekend lijkt te zijn. De afwezigheid van stereotypering op het gebied van intellectuele 

activiteiten betekent ook dat dit specifieke aspect van stereotype-dreiging niet in de boeken 

aanwezig was. 
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Implicaties 
 

Op de afbeeldingen in de onderzochte schoolboeken is etnische diversiteit doorgaans behoorlijk 

representatief voor de samenstelling van de Nederlandse bevolking. Op het gebied van etnische 

representatie in de teksten is nog wel wat te winnen. Eenvoudigweg meer variatie in de voor- en 

achternamen van personages zou een eerste stap kunnen zijn richting meer etnische diversiteit in de 

teksten. De keuze van verhalen in de boeken voor Nederlands zou ook nog eens tegen het licht 

gehouden kunnen worden om te bezien of daar meer verhalen over personages met een niet-

Westerse achtergrond mogelijk gemaakt kunnen worden. Dit hangt samen met de selectie van 

verhalen over beroemdheden. Hierbij kan gedacht worden aan meer aandacht voor Nederlandse 

beroemdheden van Arabisch/Turkse afkomst of Aziatische afkomst die voor een etnisch diverse 

jeugd herkenbare personages kunnen zijn met wie zij zich kunnen identificeren. 

Vrouwelijke personages waren ondervertegenwoordigd in alle groepen, maar dit was sterker onder 

NW personages dan bij andere personages, en dan met name bij de Zwarte en Arabisch/Turkse 

groep. Bij deze groepen zou dus specifiek aandacht kunnen worden besteed aan meer vrouwelijke 

personages in de boeken. In de Aziatische groep benaderde het percentage vrouwen met bijna 49% 

gelijke representatie.  

Stereotypering was in de onderzochte beroepen, activiteiten en rollen doorgaans niet heel 

opvallend. Het stereotype van de Zwarte atleet was wel duidelijk aanwezig. Nu is er natuurlijk niets 

mis met verhalen over Zwarte sporters, maar afwisseling met Zwarte personen met andere beroepen 

zou meer balans kunnen aanbrengen in de manier waar deze groep wordt geportretteerd. De 

gemiddeld lagere beroepsstatus van Arabisch/Turkse en Aziatische personages is ook een mogelijk 

punt van aandacht. Een lijst van beroepen per etnische groep (die de onderzoekers per boek kunnen 

leveren aan de uitgevers) zal al snel inzicht geven in de stereotiepe patronen en mogelijkheden voor 

betere spreiding blootleggen. 

Er waren geen opvallende systematische verschillen tussen boeken voor verschillende schoolniveaus 

wat betreft etnische diversiteit. Het is wel belangrijk om op te merken dat etnische representatie op 

verschillende schoolniveaus een andere lading heeft. Landelijk zitten op het VMBO meer jongeren 

met een niet-Westerse achtergrond dan op het HAVO/VWO31. Regionaal zijn hierin uiteraard ook 

grote verschillen, met name tussen grote steden in de Randstad en andere gemeenten. Men kan 

verdedigen dat een ‘getrouwe’ representatie misschien vooral zinvol is als die enigszins getrouw is 

aan de schoolpopulatie. Aan de andere kant blijven bepaalde etnische groepen dan in VWO boeken 

wel een erg kleine minderheid die voor de individuele niet-Westerse leerling misschien niet heel 

bemoedigend is. Een wat grotere etnische diversiteit in de schoolboeken voor VWO dan die in de 

schoolpopulatie van dat niveau zal in ieder geval de etnische meerderheid niet schaden.  

 

 

Ten slotte 
 

De dataset die voor dit onderzoek is gebruikt is inhoudelijk rijker dan in deze rapportage naar voren 

komt. De activiteiten en rollen van de personen in de boeken zijn voor dit rapport nog alleen met 

betrekking tot brede categorieën en daardoor nog slechts vrij oppervlakkig geanalyseerd. Ook zijn de 

kenmerken van de personen in de boeken (zoals uitgedrukt in bijvoeglijk naamwoorden en 
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bijwoorden) nog niet geanalyseerd. Het categoriseren van deze woorden is echter een zeer 

intensieve klus die meer tijd en menskracht vereist. Hiermee gaat het onderzoeksteam het komende 

jaar aan de slag. Ook de vraag of bepaalde etnische groepen of populaties in bepaalde landen als 

heel exotisch worden beschreven (mogelijk bijdragend aan het gevoel van ‘anders-zijn’) moet nog 

worden onderzocht. Daarnaast zou het interessant zijn om te kijken naar representatie en 

stereotypering in eindexamens, omdat die gebruikt worden in een potentieel stressvolle toets-

situatie waarin de resultaten gevolgen hebben voor de toekomst van kinderen. In eindexamens 

economie zijn bijvoorbeeld s 

Verder is de werkelijkheid van boodschappen over etnische stereotypen natuurlijk veel omvangrijker 

dan die in schoolboeken alleen. Leerkrachten, ouders, commercie en media spelen hierin zonder 

twijfel een belangrijke(re) rol. Voor ieder van deze ‘spelers’ geldt dat zij hun eigen overwegingen 

hebben als het gaat om de (on)wenselijkheid van ondervertegenwoordiging en stereotypen. De 

eerstvolgende stap voor het onderzoeksteam is het schrijven van uitgever-specifieke rapportages 

met analyses van de eigen boeken zodat uitgevers alle informatie hebben over hun eigen methoden 

en op basis daarvan kunnen besluiten of en zo ja hoe ze aanpassingen willen maken om 

representatie te verbeteren en stereotypering te verminderen.  

Het vraagstuk rond representatie en stereotypering kan worden benaderd vanuit de idee dat de 

manier waarop etnische groepen worden weergegeven (de mate waarin, en in welke 

beroepen/activiteiten/rollen) een getrouwe weergave van de samenleving zou moeten zijn. Volgens 

deze redenering is er geen sprake van stereotypering, omdat het ‘nu eenmaal’ zo is dat 

Arabisch/Turkse Nederlanders gemiddeld lagere beroepsniveaus hebben dan Witte Nederlanders. 

Men beoogt dan een weergave van de status quo. De keuze voor weergave van iets anders dan de 

status quo wordt nogal eens gezien als ongepaste en ongewenste sturing. Daarbij vergeet men dat 

ook reproductie van de status quo een vorm van sturing is. Een belangrijke boodschap is dan ook dat 

neutraliteit niet bestaat.  

 

Elke keuze voor een bepaald personage in een bepaalde situatie met een bepaalde activiteit is 

precies dat: een keuze. Een keuze die bijdraagt aan het beeld dat jongeren van de werkelijkheid 

ontwikkelen in welke richting dan ook. Neutraliteit nastreven is daarom een onmogelijke missie. Dit 

onderzoek beoogt bij te dragen aan bewustwording van vaak onbewuste keuzes. Het is aan de 

uitgevers om een heldere visie te ontwikkelen op de gewenste mate en aard van representatie van 

verschillende groepen in hun producten en die om te zetten in richtlijnen voor schrijvers. In welke 

richting deze keuzes zich ook ontwikkelen, een heldere visie en helder beleid geven in ieder geval 

duidelijkheid voor de afnemers van de producten die vervolgens daarin weer eigen overwegingen 

kunnen maken. 
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APPENDIX: CODEERSYSTEEM 
 

Uitgangspunt was dat alle individuen, duo’s en groepen in de schoolboeken die geclassificeerd 

kunnen worden als mannelijk of vrouwelijk (of gemengd bij duo’s of groepen) zijn opgenomen in het 

databestand. Een duo of groep bestaat uit personen die niet los van elkaar worden genoemd en niet 

in unieke activiteiten of rollen worden beschreven of afgebeeld (bijvoorbeeld: ‘meneer en mevrouw 

de Boer gaan een auto kopen’, of ‘de meisjes van groep 8 werken aan een opdracht’ of een 

afbeelding van een sportteam). Voor ieder individu is vastgesteld hoe vaak ze werden genoemd (of 

afgebeeld) waarbij ook persoonlijk voornaamwoorden die naar de persoon (of duo of groep) 

verwijzen werden meegeteld (zoals hij, haar, hun).  

 

CLASSIFICATIE PERSONAGES 
 

Geslacht: Vrouw of Man  

Geslacht van de persoon kan op basis van de volgende informatie worden vastgesteld: (a) persoonlijk 

voornaamwoorden; (b) naam van de persoon; (c) identiteit van de persoon. 

(a) Persoonlijk voornaamwoorden. Verwijzingen naar de persoon met hij/hem/zijn of zij/haar 

(b) Naam van de persoon. Namen die duidelijk verwijzen naar een man of een vrouw 

(c) Identiteit van de persoon. Bij bekende personen van wie gender algemeen bekend is 

Bij een duo of een groep geldt dat bij een mix van geslachten ‘gemengd’ wordt geclassificeerd. 

 

Etniciteit 

In dit onderzoek is onderscheid gemaakt tussen personages afkomstig uit Westerse landen waar een 

Witte huidskleur domineert (Europa, Rusland, Noord Amerika of Australië/Nieuw Zeeland), versus 

personages met een niet-Witte/Westerse afkomst (NW etniciteit). Daarnaast is waar mogelijk 

onderscheid gemaakt tussen vier meer specifieke etnische NW groepen: Zwart/Afrikaans, 

Arabisch/Turks, Aziatisch (Oost en Zuid), en Latijns Amerikaans. Etniciteit kon op basis van 

verschillende soort informatie worden gecodeerd: voornamen en/of achternamen, informatie in de 

tekst over de etnische afkomst van het personage, uiterlijkheden zoals te zien op een afbeelding van 

het personage, of algemene kennis over de etniciteit van een beroemde persoon.  

 

Voornamen 

Om uit voornamen etniciteit te herleiden is gebruik gemaakt van informatie uit de 

voornamendatabank van het Meertens Instituut. In deze databank staat aangegeven in welke 

landen/regio’s personen in Nederland met die naam zijn geboren. Geboortelanden behorende bij 

een naam zijn dus als indicatie gebruikt voor etniciteit. Hierbij hebben we gekeken naar de 
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percentages van mensen met een bepaalde naam die geboren zijn in een niet-Westers land waar een 

witte huidskleur domineert als indicatie voor NW etniciteit.  

Familieleden van personages in de tekst die op basis van voornaam werden ingedeeld (‘de moeder 

van Kees’) werden ook basis van die voornaam ingedeeld. Vrienden, partners, buren en andere niet-

bloedverwanten werden als ‘onbekend’ ingedeeld, voor het gemak uitgaande van mono-etnische 

families. Personages konden in meerdere etnische groepen worden geclassificeerd als de 

geboortelanden van de naamdragers in het bestand over meerdere regio’s waren verdeeld. 

 

Achternamen 

Sommige personages hadden alleen een achternaam (bijvoorbeeld mevrouw de Vries of boer 

Pieterse) en geen verdere informatie over uiterlijk of herkomst. Er bestaat een databank voor 

achternamen, maar deze geeft geen informatie over de landen van herkomst of etniciteit van de 

dragers van de namen. Daarom zijn de achternamen personages door de onderzoekers zelf 

geclassificeerd. Dit bleek een eenvoudige opgave, want alle achternamen van deze personages 

waren overduidelijk Nederlands (zoals in de voorbeelden hierboven). Net als voor voornamen geldt 

dat etniciteit niet zonder meer uit een achternaam kan worden afgeleid. Dit punt wordt nader 

besproken in het reflectiehoofdstuk.  

 

Informatie in de tekst 

Als in de tekst een herkomstland of etniciteit werd vermeld, kon dit worden gebruikt voor 

classificatie van etniciteit. Bijvoorbeeld: een Japanse kunstenaar, of een schrijfster uit Indonesië, of 

een Amerikaanse ondernemer. Als duidelijk was dat de persoon echt bestaat, werd op internet 

nagegaan of de persoon ook werkelijk die etniciteit heeft. In bijna alle landen is wel sprake van enige 

etnische diversiteit, dus kan niet zomaar worden aangenomen dat het personage de etniciteit heeft 

van de meerderheid in dat land. Aanvullende informatie kan dan helpen om dit vast te stellen. 

 

Informatie op afbeeldingen 

Op afbeeldingen werd gekeken naar huidskleur, haarkleur, haartextuur, oogvorm en kleding om een 

indruk te krijgen van de etnische afkomst van een personage. Bij twijfel over de specifieke etnische 

groep werd ‘niet gespecificeerd’ gecodeerd. 

 

Bekende personen 

De etniciteit van beroemdheden werd gecodeerd op basis van algemene kennis en waar nodig 

aangevuld met informatie op internet. 
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BEROEPEN, ACTIVITEITEN, EN ROLLEN 
 

Beroepen 

(a) Het hebben van een beroep werd vastgesteld op basis van de tekst en/of afbeeldingen. Een 

beroep werd alleen gecodeerd als expliciet werd gemaakt dat de persoon een activiteit 

beroepsmatig uitvoerde. Doorgaans was dit simpelweg door tekst (de dokter, een slager, de 

docent, etc.), soms ook door afbeeldingen, maar alleen als duidelijk was dat het ook echt om 

een beroepsmatige uitvoering van een taak ging. Zo is iemand die op een afbeelding de 

ramen wast alleen gecodeerd als ‘glazenwasser’ als er bijvoorbeeld ook een busje zichtbaar 

was waarop duidelijk werd dat het om iemand met of van een glazenwassersbedrijf gaat.  

 

(b) Beroep wetenschapper. Dit beroep werd gecodeerd op basis van de tekst. Het beroep 

wetenschapper werd niet alleen afgeleid uit de aanduiding ‘wetenschapper’, maar ook uit 

woorden zoals ‘onderzoeker’, ‘uitvinder’, of ‘bedenker van een theorie/techniek’, of uit 

werkwoorden zoals ‘onderzoekt/onderzocht/vond uit’. Hierbij werd aangetekend of het om 

een historische wetenschapper ging (zoals Pythagoras of Leonardo da Vinci) zodat hierin 

onderscheid gemaakt kon worden in de analyses. 

 

(c) Beroep topsporter. Dit beroep werd gecodeerd op basis van de tekst en/of afbeeldingen. In 

de tekst werd gekeken naar woorden zoals ‘topsporter’, ‘topatleet’, ‘voetbalprof’, 

‘schaatser’, etc. Bekende sporters (zoals Serena Williams, of Lionel Messi) konden ook op 

basis van algemene kennis worden geclassificeerd als topsporter. Personages die een sport 

beoefenen, maar waarvan niet duidelijk is of zij dat beroepsmatig doen werden niet als 

topsporter geclassificeerd. 

Op basis van de International Standard Classification of Occupations (ISCO) zijn ook statusscores aan 

de beroepen toegekend om de maatschappelijke status van een bepaald beroep aan te geven.  

 

Activiteiten en rollen 

Een personage kon gescoord worden op meerdere activiteiten (en/of rollen), bijvoorbeeld als een 

persoon in een langer verhaal meerdere activiteiten ondernam, of als de activiteit kenmerken van 

meerdere typen vertoonden. 

(a) Sportieve activiteit. Alle sportactiviteiten, zoals voetballen, volleyballen, schaatsen, skiën, 

wielrennen, mountainbiken, etc. 

 

(b) Intellectuele activiteit. zoals rekenen, schrijven, bedenken, uitvinden en analyseren.  

 

(c) Technische activiteit. Activiteiten zoals bouwen en repareren. 

  

(d) Rol van beroemdheid werd voornamelijk vastgesteld op basis van algemene kennis over zoals 

schrijvers, zangers, acteurs, sporters, of op basis van de inhoud van de tekst – waar nodig 

aangevuld met een google search om te zien of het om een algemeen bekend persoon gaat.  


