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Het doel van dit document is om methodologieën te introduceren die praktijken van sociale 

tolerantie combineren met kunsttechnieken voor het bereiken van een positief verhaal voor Roma 

in Europa. Het is opgesteld als resultaat van het gezamenlijke werk van de partners in het project 

PAL ART en het is beoordeeld door de deskundigen van het Huis van Nationale Minderheden 

(House of National Minorities – Tsjechië), leiders van het project. In het document wordt de huidige 

situatie van het Roma-volk in elk partnerland toegelicht. Ook worden de zes modules 

gepresenteerd voor het sociale integratieproces door middel van kunstonderwijs.  

De eerste versie van het document is in april 2021 tijdens een onlinevergadering gepresenteerd om 

te worden besproken, geëvalueerd en voltooid.  

Dit document is opgesteld in het kader van het project "Boosting positive narrative on Romani 

integration through Arts" met referentienummer 2020-1-CZ01-KA204-078214 en door de volgende 
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IO 1 “Gids voor een positief verhaal over de integratie van Roma d.m.v. kunst”, 04/2021 

 

“De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen 
goedkeuring in van de inhoud, die uitsluitend het standpunt van de auteurs weergeeft, en de 
Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt 
gemaakt van de informatie die erin is vervat.” 
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Het hoofddoel van het PAL ART project ("Boosting positive narrative on Romani integration through Arts") is 

om kunst te gebruiken als een middel tot integratie en gelijkheid voor mensen met een Roma achtergrond. 

Het project is erop gericht verschillende kunstmethoden en -technieken te onderzoeken en te modereren ter 
ondersteuning van praktijken van sociale tolerantie en volwasseneneducatie voor Roma om een positief 

beeld van zichzelf te stimuleren door middel van kunst. Dit is gebaseerd op het idee dat kunst de motivatie, 

concentratie, zelfvertrouwen, teamwerk, cognitief vermogen, kritisch denken en verbale vaardigheden van 



 

 

 

 

mensen verbetert, naast andere sleutelcompetenties. PAL ART heeft derhalve tot doel een grondige kennis te 

verschaffen van doeltreffende methodologieën om verschillende kunstvormen te gebruiken teneinde de 

leerachterstand van Roma-kunstenaars in spe te verminderen. De ontwikkeling van een innoverende en op 
samenwerking gebaseerde onderwijs- en leermethode voor Europese leerkrachten die zal bijdragen tot 

sociale samenhang, Europees burgerschap, sociale economische integratie en economische groei.

 

Sociale integratie is zowel een resultaat als een proces van verbetering van de voorwaarden 
waaronder groepen en individuen aan de samenleving kunnen deelnemen. Het is een proces dat 
erop gericht is discriminatie te bestrijden, sociale verschillen zoveel mogelijk te verkleinen, 
uitsluiting en marginalisering te voorkomen en het welzijn van alle leden van een samenleving te 
waarborgen, ongeacht hun etnische, culturele of religieuze achtergrond. Wanneer individuen of 
groepen in de samenleving zijn geïntegreerd, genieten zij een basisniveau van welzijn, krijgen zij 
volledige en eerlijke toegang tot collectieve middelen en activiteiten, hebben zij recht op actieve 
sociale participatie en delen zij gelijke kansen. 

Vanuit een onderwijsperspectief is sociale insluiting het proces van zelfverwezenlijking van een 

jong individu binnen een samenleving, aanvaarding en erkenning van zijn of haar potentieel door 

de sociale instellingen d.m.v. toegang tot onderwijs en integratie in het web van sociale 

Framework Competenties 

PAL ART  
Sleuelcompetenties 

Doelstellingen Mogelijke voordelen van 
Interculturele KUNST-Educatie 

 Begrip / Aanvaarding Leren de uitdrukkingen, emoties en 
attitudes van andere mensen te 
interpreteren door middel van artistieke 
activiteiten 

Hulp bij het begrijpen van diversiteit 

 Communicatie Verbetering van het zelfbegrip en 
communicatie met behulp van 
verschillende kunstvormen en talen 

Dialoog in verscheidenheid brengen 

 Inzet Leer te werken in een wederzijdse 
leeromgeving 

Vergroting van de betrokkenheid bij 
wederzijdse leerprocessen 

 Inclusiviteit Leerstijlen ontwikkelen om mogelijkheden 
in diversiteit te herkennen 

Culturele diversiteit als hulpbron voor 
inclusie hoofdstromen 

 Individuele and collectieve 
Verantwoordelijkheid 

Leer het standpunt van een ander te 
begrijpen als het verschilt van je eigen 
standpunt 

Zorg voor een open en coöperatief 
perspectief 

 Empatie Herken de effecten van verschillende 
emoties 

Ervaringen bevorderen om verschillende 
vormen van culturele expressie te 
waarderen 

 Veerkracht Zich aanpassen aan en omgaan met 
verschillende interculturele omgevingen 

Een omgeving creëren die intercultureel 
leren bevordert 

 Leiderschap Keuzes maken en acties ondernemen in 
overeenstemming met uw waarden 

Visie en doelstellingen binnen de groep 
delen om een gemeenschappelijk doel te 
bereiken via een duidelijk pad 

 Zelfbewustzijn & 
zelfempowerment 

Betekenis en waarde geven aan iemands 
leven 

Verbetering van het eigen cultureel 
bewustzijn en gevoel van eigenwaarde 

 Creativiteit Creatief zijn en verschillende manieren 
zien om problemen te overwinnen en 
vooruit te komen 

Het vermogen om te innoveren 
versterken 

 



 

 

 

 

betrekkingen in een gemeenschap. De kindertijd en de jeugd zijn de levensfasen waarin jongeren de 

overgang maken van afhankelijkheid van het gezin naar autonomie binnen de ruimere samenleving 

onder snel evoluerende omstandigheden. Het heeft een bijzondere betekenis voor jongeren uit 

kansarme milieus en jongeren die in precaire omstandigheden leven. Voor hen betekent sociale 

insluiting dat zij een groot aantal hindernissen moeten overwinnen om hun sociale rechten als 

volwaardige leden van de samenleving te verwerven. 

Het begrip sociale integratie heeft verschillende aspecten: 

 Het proces kent vele stadia die een continuüm vormen van volledig isolement tot actieve 

integratie. Sociale uitsluiting is een toestand van isolement, van verstoring van de sociale 

banden tussen het individu en de samenleving. De andere pool is de empowerment van het 

individu door de samenleving met het oog op actieve deelname aan het sociale leven. 

Jongeren kunnen op verschillende punten in het proces terechtkomen en zich in de richting 

van beide polen bewegen - ofwel marginalisering ofwel het bereiken van autonomie en 

welzijn. 

 Sociale integratie is multidimensionaal en beïnvloedt verschillende levensdomeinen: 

economisch, politiek, cultureel, sociaal. De integratieprocessen staan niet los van elkaar. 

Jongeren die met succes het onderwijssysteem doorlopen, beschikken over cruciale 

hulpbronnen zoals kennis, vaardigheden en attitudes voor hun sociale integratie op andere 

levensgebieden. Armoede daarentegen concentreert sociale nadelen in de getroffen groep, 

die vervolgens kan afglijden naar sociale uitsluiting.  

 A complex array of factors such as gender, health, ethnicity, religious alienation, and sexual 

orientation acts to enable or constrain social integration. Similarly, youth social exclusion 

has both current and long-term consequences which make it a priority topic for youth 

policy in Europe. 

 Diepgewortelde negatieve beelden en percepties van etnisch-culturele gemeenschappen 

beperken de mogelijkheden voor sociale integratie. De complexiteit van hun sociale, 

economische, educatieve en psychologische behoeften moet worden aangepakt d.m.v. een 

reeks strategieën zoals sterke banden tussen thuis en school, betrokkenheid van de 

gemeenschap en complementaire naschoolse ondersteuning. Een gebrek aan 

ondersteunende en op integratie gerichte maatregelen kan een aantal negatieve gevolgen 

hebben voor hun socialisatie indien niet aan de specifieke behoeften van deze leerlingen 

wordt voldaan. 

Cultuur en kunst zijn essentiële onderdelen van een alomvattende opvoeding die leidt tot de 

volledige ontwikkeling van het individu. Daarom is kunsteducatie een universeel mensenrecht, voor 

alle lerenden, ook voor hen die vaak uitgesloten worden van onderwijs, zoals immigranten, 

culturele minderheidsgroepen, en mensen met een handicap.  

We kunnen de principes die het potentieel van Kunstzinnige Vorming illustreren, als volgt 

samenvatten: 

 

 



 

 

 

 

KUNST VERGROOT DE EXPRESSIEVE 
VAARDIGHEDEN EN BIEDT EEN SCALA 
AAN LEERSTIJLEN VOOR ROMA.  
Het integreren van kunst als een forum voor 
expressie geeft leerlingen, wiens leerstijlen 
neigen naar de visuele, kinesthetische, 
ruimtelijke, of auditieve stijlen, meer vrijheid om 
hun inzichten over te brengen. Wanneer een 
leerkracht dus Romani aanmoedigt om met 
ideeën te werken door middel van de kunsten, 
maakt hij/zij meer gebruik van hun gevarieerde 
leerstijlen en in zijn/haar praktijk wordt een 
leerling-specifieke pedagogiek geïntegreerd. 
 

KUNST BEVORDERT SAMENWERKING EN 
HARMONIE TUSSEN GROEPEN.  
 
Samenwerken aan kunstprojecten kan leiden 
tot een duidelijke toename in productief 
teamwork. De kunsten bieden Romani met 
verschillende capaciteiten ook een andere 
mogelijkheid om niet alleen met ideeën te 
werken, maar ook om samen te werken met 
anderen in de klas. De kunsten maken een 
grotere onderwijsgelijkheid mogelijk, omdat 
meer leerlingen de kans krijgen om te werken 
met en kennis te delen. Kunst biedt individuen 
de kans om met elkaar samen te werken, wat 
intercultureel, interetnisch en intergroeps 
begrip en harmonie bevordert. 
 

KUNSTEN OPENEN RUIMTEN VOOR 
INCLUSIEF ONDERWIJS EN BEREIKEN 
UITZONDERLIJKE LEERLINGEN. De 
kunsten bieden belangrijke mogelijkheden voor 
de leerlingen om hun begrip van de inhoud en 
hun eigen reflecties over hun leren te 
communiceren en uit te drukken. De kunsten 
bieden een alternatieve ruimte voor die Roma 
die niet kunnen communiceren via de 
traditionele methoden van spreken of schrijven.  
 

KUNSTEN MAKEN VRIJHEID VAN 
MENINGSUITING MOGELIJK VOOR 
LEERLINGEN IN TWEEDE TALEN. Door de 
kunst als een taal van expressie te 
beschouwen, bieden leerkrachten tweetalige 
en Roma-leerlingen met een beperkte 
moedertaal meer vrijheid om met ideeën te 
werken en hun inzichten tot uitdrukking te 
brengen zonder zich alleen op de moedertaal 
te hoeven baseren.  

KUNSTEN GEVEN AUTHENTIEKE 
CULTURELE STEMMEN EN VOEGEN 
COMPLEXITEIT TOE AAN ONDERWIJZEN 
EN LEREN. De kunsten verruimen de 
instrumenten waarover leerlingen beschikken 
wanneer zij andere culturen dan de hunne 
bestuderen en trachten te begrijpen. Het 
gebruik van kunstwerken van een cultuur als 
kernelement van een leerplan laat hen 
kennismaken met de stemmen, beelden, 
gevoelens en ideeën van mensen op een 
manier die authenticiteit verleent. Het 
verbreedt een studie en laat leerlingen 
tegelijkertijd kennismaken met een breder 
scala aan ervaringen die door individuen zijn 
gedocumenteerd met andere middelen dan 
"objectieve" verslagen. Aangezien kunst tot 
zelfexpressie leidt, brengt het opnemen van 
kunst in bv. het geschiedeniscurriculum leven 

KUNST MAAKT DE OVERDRACHT 
MOGELIJK VAN CULTURELE WAARDEN 
AAN DE NIEUWE GENERATIES DIE 
ANDERS VERLOREN KUNNEN GAAN IN 
EEN GEGLOBALISEERDE WERELD. 
Aangezien kunstwerken vorm geven aan 
fundamentele overtuigingen en gevoelens, 
fungeren zij als doorgeefluik voor cultuur; zij 
zijn in feite cultuurdragers. Kunstwerken 
spelen een belangrijke rol in de evolutie van 
de cultuur, omdat zij zowel bijdragen tot 
culturele continuïteit als, door vernieuwingen 
in vormen en technieken, tot culturele 
verandering. Het verwerven van de 
vaardigheden van impressie en expressie die 
met een kunstopleiding gepaard gaan, stelt de 
leerlingen in staat verder te gaan dan een 
vaak afgezaagde en banale 
popconsumptiecultuur en kunstwerken te 



 

 

 

 

in de bestudeerde mensen en gebeurtenissen; 
een op kunst gebaseerde geschiedenisdidac-
tiek biedt een dramatische documentatie van 
de strijd, de successen, de vieringen en de 
complexiteit van het samenleven in onze 
diverse wereldgemeenschap.  

waarderen die tot de hoogste vormen van 
menselijke prestatie behoren.  

 

BELANGRIJKSTE PRINCIPES: INTERCULTUREEL ONDERWIJS DOOR MIDDEL VAN KUNST 

 

 

 

 

 

 

Het PAL ART-project laat zien hoe de ervaring van Roma met kunstgebaseerd leren in formele 

contexten bijdraagt tot de ontwikkeling van sociale en burgerschapscompetenties en cultureel 

bewustzijn, en hen leert hun positieve verhaal te portretteren om hun integratie in de EU te 

bevorderen. 

De PAL ART-onderwijservaring zorgt voor consistentie van de leerdoelen en de onderliggende 

componenten, zoals: het interpreteren van de emotionele toestand en het gedrag van andere 

mensen; het uitdrukken van gevoelens door middel van gezichtsuitdrukking, gebaren en 

lichaamstaal, verbale taal en toon; het ontwikkelen van meer geïntegreerde cognitieve en 

leerstijlen; het leren begrijpen van het standpunt van een ander wanneer dat verschilt van je eigen 

standpunt; je bewust zijn van de effecten van verschillende emoties, bijvoorbeeld op het lichaam, 

op de stemming, op het gedrag, op hoe anderen in de omgeving zich gaan gedragen; in staat zijn zin 

te geven aan jezelf en aan wat er met je gebeurd is en je levensverhaal te integreren tot een 

samenhangend geheel; creatief zijn en verschillende manieren zien om verder te komen, en om een 

probleem heen. 

PAL ART erkent volgens UNESCO twee hoofdbenaderingen van kunstonderwijs, die tegelijkertijd 

kunnen worden toegepast en niet van elkaar gescheiden hoeven te zijn: 

 “leren door kunst/cultuur"-benadering, dat laat zien hoe we kunstuitingen en culturele 

middelen en praktijken, hedendaags en traditioneel, kunnen gebruiken als leermiddel. Het 

beoogt gebruik te maken van de rijke rijkdom aan cultuur, kennis en vaardigheden van 

samenlevingen om een interdisciplinaire aanpak van het leren op een aantal vakgebieden te 

versterken. 



 

 

 

 

 “leren in de kunst/cultuur"-benadering, die de waarde van culturele perspectieven, multi- 

en interculturele en cultureel gevoelige talen door middel van leerprocessen benadrukt. Een 

dergelijke aanpak draagt bij tot het inzicht in het belang van culturele diversiteit en het 

versterken van gedragspatronen die ten grondslag liggen aan sociale samenhang. 

Kunst wordt een instrument in de discussie over gelijkheid en integratie/inclusie van Romani door 

het bevorderen van individuele en groepscompetenties, op diversiteit gebaseerde benaderingen en 

het teweegbrengen van veranderingen in organisaties en systemen. PAL ART analyseerde de 

effecten van onderwijs door middel van kunst in 10 focusgroepen onder 71 deskundigen en 42 

onderzochte goede praktijken uit België, Bulgarije, Kroatië, Frankrijk en Griekenland. Uit de 

focusgroepdiscussies en de analyse van goede praktijken bleek een grote verscheidenheid aan 

kunstgebieden en een breed scala aan benaderingen van kunstonderwijs en -opleiding. Op basis 

daarvan heeft PAL ART 5 dimensies en sleutelcriteria vastgesteld die essentieel zijn voor succes: 

1. Content Integratie door juiste, gecontextualiseerde informatie te delen en met aandacht 

voor de vele dimensies van identiteit. 

2. Pedagogische benadering met aandacht voor de individuele stijlen en coöperatieve 

groeperingsstrategieën. 

3. Kennistransformatie in de leerplanstructuur en kritische dialogen over de 

conflictproblematiek. 

4. Empowerment Training Cultuur en sociale structuur als impliciete ideologie van het 

curriculum, gebruikt voor bevrijding. 

5. Vermindering van vooroordelen en bevordering van het scheppen van positieve verhalen 

en bevordering van de kunst- en cultuuridentiteit van de doelgroep. 

 Op basis van het onderzoek dat aan de lancering van het project voorafging, werden 6 kunsttechnieken 

gekozen die in het proces van intercultureel onderwijs uitgewerkt en gebruikt zouden worden. Deze zijn: 

Tenslotte is het nodig positieve verhalen te creëren over een samenleving van de toekomst die 

niemand uitsluit, en ieder lid van de samenleving in staat te stellen deze verhalen te delen, te 

begrijpen en eraan bij te dragen. Sterke toekomstverhalen kunnen werken als een magneet die de 

samenleving naar haar toekomstbeeld trekt. Een samenleving zonder toekomstvisie is een 

samenleving in verval. Samenlevingen die één doel nastreven, of een gedeelde visie die door de 



 

 

 

 

gemeenschap wordt omarmd, en die een brede deelname van belanghebbenden aan de formulering 

van dat doel aanmoedigen, zullen inclusiever zijn, aangezien alle leden synergetisch naar een 

gezamenlijk doel toewerken. 

In veel Europese landen leven Roma-gemeenschappen in omstandigheden van marginalisatie of 

sociale uitsluiting, armoede en discriminatie. Te veel Roma worden geconfronteerd met extreme 

armoede, werkloosheid, ondermaats onderwijs in gesegregeerde scholen en klassen, ontoereikende 

huisvesting, slechte gezondheid en welzijn. Sociale uitsluiting versterkt het ressentiment tegen de 

Roma, maakt hun marginalisering sociaal aanvaardbaar en versterkt de antipathie. Met name 

Roma-vrouwen doen het nog steeds slechter dan Roma-mannen en -vrouwen in de algemene 

bevolking op belangrijke gebieden als gezondheid, onderwijs en werkgelegenheid. Veel Roma 

worden ook geconfronteerd met specifieke geografische kwetsbaarheden die verband houden met 

de afgelegen ligging op het platteland. 

 

In hetzelfde verslag van de Europese Commissie over gunstige en duurzame effecten bij de 

verwezenlijking van de doelstellingen inzake integratie van de Roma wordt de nadruk gelegd op de 

noodzaak van een multisectorale en sectoroverschrijdende aanpak. De nadelen die Roma-groepen 

op een bepaald gebied ondervinden, vormen een belemmering voor de toegang tot rechten en 

kansen op gelijke behandeling op veel andere gebieden. Hoewel sporadisch, zijn de zeldzame 

pogingen om sectoroverschrijdende maatregelen uit te voeren als doeltreffend beoordeeld. Daarbij 

wordt ervan uitgegaan dat de verschillende soorten steunmaatregelen elkaar aanvullen en 

synergetische effecten hebben, waardoor de levenskwaliteit van de Roma en de betrekkingen 

tussen de Roma-groepen en andere bevolkingsgroepen verbeteren. De uitwerking van omvattende 

en duurzame beleidsmaatregelen en praktijken is een andere belangrijke voorwaarde voor de 

doeltreffende bestrijding van de meervoudige uitsluitingsfactoren waarmee de Roma worden 

geconfronteerd. In veel EU-landen bestaan integratiemaatregelen uit afzonderlijke projecten en zijn 

zij niet gebaseerd op consistente strategische plannen voor de lange termijn. Als gevolg van deze 

gefragmenteerde aanpak van de integratie van de Roma worden goede praktijken die door 

internationale agentschappen of nationale ngos zijn uitgetest, stopgezet of kan het verwachte effect 

niet worden bereikt omdat zij in een vacuüm opereren zonder bindende wettelijke en duurzame 

beleidskaders. 

De kunst, geschiedenis en cultuur van de Roma zijn onlosmakelijk verbonden met onze Europese en 

nationale landschappen. Door de eeuwen heen zijn de voorstellingen van de Roma-cultuur en -

identiteit echter geromantiseerd en gestereotypeerd, en dit heeft de vervreemding van de Roma-

gemeenschappen van de reguliere samenlevingen nog verergerd. De culturele erkenning moet tot 

stand komen via Roma-verhalen. 

Doelgroepen: 

Trainers: professionals, die betrokken zijn bij de kunstsector of daarmee verband houden. Ook 

professionals, die de integratie van Roma in de EU ondersteunen (bijvoorbeeld maatschappelijk 

werkers, leraren beroepsonderwijs en -opleiding, bijstand, vrijwilligers, enzovoort). Zij zijn 



 

 

 

 

geaccrediteerd als opleider op een of meer gebieden, en zij willen graag opleider worden van PAL 

Art-kennis en -activiteiten. Met name: 

 Gericht op kunstprofessionals en leerkrachten in beroepsonderwijs en -opleiding om hun 

rol als ondersteuners van Roma-kunstcreatie voor een positief verhaal te versterken. 

 Maatschappelijk werkers, leraren beroepsonderwijs en -opleiding, bijstand en vrijwilligers. 

PAL ART-verslag over de "Huidige situatie van de Roma-kunst en technieken ter ondersteuning van 

de sociale tolerantie in de EU" classificeert de belangrijkste doelstellingen van de geanalyseerde 

situatie aan de hand van de volgende zeven onderwerpen: 
1. ondersteuning van inclusie/integratie en toegankelijkheid/gelijkheid voor minderheden; 

2. de bevordering van culturele diversiteit en het tegengaan van discriminatie en uitsluiting; 

3. de versterking van de persoonlijkheidsontwikkeling/competenties; 

4. het gebruik van KUNST ALS EEN TOOL, en niet alleen om holistische leerprocessen te 

produceren, maar ook als een GENERATIEF MEDIUM voor de overdracht van kennis, evaluatie en 

hybridisatie van waarden en visies van verschillende culturen; 

5. de kwalificatie (voorbereiding en opleiding) van docenten en kunstbeoefenaars; 

6. de initiatie/introductie van veranderingen in het persoonlijke leven; 

7. steun/tewerkstelling/opleiding/betrokkenheid voor en van jonge kunstenaars. 

Wij stellen voor om in de specifieke visie van het PAL ART-project de volgende competenties te 

laten vallen: 

 de leerkrachten bewust te maken van hun rol en verantwoordelijkheid voor de 

ontwikkeling van hun lerenden, alsook van het belang van de aanpak van kwesties als 

discriminatie, racisme, sociale integratie en intercultureel begrip; 

 verstrekking van informatie over holistische benaderingen en methodologieën met een 

degelijke theoretische achtergrond en voortbouwend op de ervaring van de Raad van 

Europa op dit gebied; 

  het bevorderen van strategieën en activiteiten die op het niveau van de leergroepen 

moeten worden georganiseerd; 

  het scheppen van mogelijkheden voor actieve betrokkenheid van leraren bij een kritische 

beschouwing van hun praktijk, bij de uitwisseling van ervaringen met vakgenoten en bij het 

genereren van een participatief, democratisch en duurzaam leerplanontwikkelingsproces 

op lokaal niveau; 

  mogelijkheden creëren om samen te werken met de bredere gemeenschap. 



 

 

 

 

Als resultaat van het werk van de partners en met het oog op een betere integratie van de 

doelgroepen moeten de leerkrachten verrijkte kennis krijgen over onderwerpen met betrekking tot 

de Roma-achtergrond, -cultuur, -tradities, exclusief onderwijs en artistieke invloed. Het project PAL 

ART heeft een curriculum van 6 modules ontwikkeld voor de opleiding van trainers die betrokken 

willen raken of van plan zijn deel te nemen aan klassen en lessen met als doel het positieve verhaal 

van de Roma te bevorderen door middel van kunsttraining en in kunsttechnieken. Deze aanpak met 

6 modules is het resultaat van het huidige werk van de projectpartners en is officieel 

geïntroduceerd tijdens het online PAL Art Capacity Building Event op 29 en 30 maart 2021.  

De PAL ART-capaciteitsopbouwmethodologie is erop gericht: 

 Uitwisseling van kennis, vaardigheden en ideeën voor verdere samenwerking en 

duurzaamheid. 

 Het ondersteunen van Roma om hun positieve verhaal te portretteren en hun EU-integratie 

te versterken door hun creativiteit op verschillende kunstgebieden te stimuleren. 

 Verschillende kunstmethoden en -technieken onderzoeken en matigen ter ondersteuning 

van praktijken van sociale tolerantie en inclusieve volwasseneneducatie voor de Roma-

gemeenschap in verschillende artistieke domeinen.. 

De door het project vastgestelde modules zijn: 

Deze worden in detail besproken in het volgende hoofdstuk. Merk op dat elke module twee QR-

codes heeft voor verdere informatie over de inhoud van elke module.  

 

 

Module 1 

“To be Romani.” 

 
Gypsies worldwide are called Roma, which 

means husband. The term Roma first 

appeared in 1857 in the French dictionary 

Le petit Robert and in 1841   in the 

American dictionary Merriam - Webster's. 

The Roma are nomadic people, usually 

engaged in the trade in fruit and household 

goods, collectors of recyclable goods, 

itinerant organists and generally with non-

dependent salaried work. Their origin is 

from North. India. More specifically and 

according to a scientific finding published 

in the journal "Nature" (6/05/2012) by a 

group of reputable geneticists they 

Met andere woorden  
 
Roma is bilingual, they speak the language of the country where they live 
and Romani, where they are their common language; Romani is only verbal 
and is distinguished in many dialects. The variety of language is so large that 
it makes it impossible to communicate with Roma in different groups. 
Romani contains a number of Gypsy words including several words of 
Armenian, Persian, Greek and Turkish origin. 
Since their language is oral their history, they learn it from the stories and 
fairy tales told by the older ones to the younger ones. 
Music and dance   are another element of their culture, as they are both a 
means of entertainment for themselves and a way to earn a living. They 
have also distinguished in other cultural fields such as poetry, painting, 
literature, basketry, etc. 
Family is a cornerstone of their society. Children get married early, about 17 
maybe a little younger and girls a little younger than boys. 
The Roma believes in God, but they adopt the religion of the country where 
they live. At the same time, however, they incorporate elements from their 

 



 

 

 

 

In other words  
 
Human rights are moral principles or norms that describe certain standards of 
human behavior and are regularly protected in municipal and international law. 
They are commonly understood as inalienable, fundamental rights "to which a 
person is inherently entitled simply because she or he is a human being and which 
are "inherent in all human beings", regardless of their age, ethnic origin, location, 
language, religion, ethnicity, or any other status. They are applicable everywhere 
and at every time in the sense of being universal, and they are egalitarian in the 
sense of being the same for everyone. They are regarded as requiring empathy and 
the rule of law and imposing an obligation on persons to respect the human rights 
of others, and it is generally considered that they should not be taken away except 
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The anticipation of discrimination 

creates its own chronic stress. People 

might even avoid situations where 

they expect they could be treated 

poorly, possibly missing out on 

educational and job opportunities. 

Yet experts say that smaller, less 

obvious examples of day-to-day 

discrimination – receiving poorer 

service at stores or restaurants, being 

treated with less courtesy and respect, 

or being treated as less intelligent or 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Without policies and institutions, Roma 

art and culture are being appropriated 

by majority societies without a proper 

recognition of their Roma producers. 

There are no state-level or European 

level policies to counter the process of 

cultural appropriation. At the same time, 

Roma cultures are theorized into 

outdated concept of “low culture”. In 

addition, many public collections, 

In other words  
 
Romani contribution in the political sphere explores the ways in which the 
actions of Romani activists and intellectuals have served to open-up the 
space of European citizenship, necessitating the reconsideration, 
expansion, and enrichment of traditional civic categories. 
The Roma over the centuries have developed and evolved as people. Roma 
culture and arts are diverse and have their own history. The Roma 
contributed to the development of Europe in both cultural sector and 
mostly in arts. After all, their music and dance have greatly influenced the 
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Narrative art is as old as humanity. Some 

of the oldest examples of art tell the 

stories of heroes, gods, rulers and 

legends of times past. Storytelling is 

central to the history of visual art across 

nearly every culture and time period in 

human history. Narratives are a powerful 

tool for transferring knowledge and 

culture. They have a profound effect on 

our psyche and our attitudes to messages 

and teachings. The transfer of 

 

In other words  
 
Although there is ongoing dispute as to the exact definition of 
narrative, it is fair to say that it consists of the expression in some 
form or forms of a story, which itself is a sequence of events. The 
sequence of events requires that there be at least two, and more 
usually at least three (Aristotle’s beginning, middle, and end, 
which have served us so well). The sequence almost always 
occurs over time. We need to separate the visual narrative and 
linguistic one, as they are obviously not the same. Telling a story 
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This module will help readers to understand 

the foundation of this cultural alternative 

approach which is understood as a "socio-

educational intervention through artistic 

and cultural projects with people and 

groups in situations of social exclusion, with 

vulnerable communities and for the culture 

of peace” (Moreno, A., 2016, p. 16). In this 

sense, cultural mediation approach is an 

alternative tool for social inclusion.  

In other words  
 
Since the beginning of 2000, culture has been considered as a tool 
that can support transformation in an individual's situation. 
Therefore, as Creux, G. & De Barros, C. (2011) implied, it is 
important to determine if artistic approaches are a new process for 
support of groups at risk and which is the positive effect on them. As 
a result, the main goal cannot be other than to analyze the social 
conditions created by the art development and what are the 
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In this module, some well-known and 

‘lesser-known’ artists from the Roma 

culture are discussed in order to 

make clear how their influence 

cannot be ignored. 

“Go to most museums, libraries and 
schools and nothing about their 

history and culture is kept or taught. 
The result is a widespread ignorance 
about who they are, which sometimes 

 

In other words  
 
Negative stereotyping about the Roma culture is still widespread. 
Today there are perhaps more persistent prejudices and stereotypes 
about them than about any other population in Europe. Roma are 
usually portrayed in a negative way. This negative portrayal has 
grown historically and is nowadays preserved mainly by ignorance.   
It is not Roma who determine what image of them is circulated in 
public. Instead, the age-old clichés prevalent in the majority societies 
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Een participatieve benadering 

Participatie is een breed onderwijsconcept dat een reeks componenten omvat. Zij leggen alle de 

nadruk op het recht van alle belanghebbenden om betrokken te worden bij 

Auteur: Chloë MENTENS (UCLL) 
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schoolaangelegenheden, en met name bij de besluitvormingsprocessen die het schoolproces vorm 

geven en de overkoepelende educatieve en sociale doelstellingen bepalen. Zij leggen ook de nadruk 

op het belang van gedeelde verantwoordelijkheden en gezamenlijke betrokkenheid. Betekenisvolle 

participatie kan bijdragen tot een gevoel van eigenaarschap en gemeenschappelijke identiteit. 

Hedendaagse pedagogie bevordert een democratisch concept van onderwijs dat gekenmerkt wordt 

door het aanbieden aan leerlingen van een verscheidenheid aan cognitieve en sociale 

leermogelijkheden. Onderwijs beperkt zich niet tot informatieprocessen en kennisoverdracht, maar 

stelt Roma-leerlingen in staat sociale ervaringen op te doen, met verantwoordelijkheden en sociale 

betrokkenheid die door alle betrokkenen worden gedeeld. 

Zij leren via verschillende onderwijskanalen: zij leren over democratie en diversiteit, zij leren voor 

democratie en diversiteit, en zij leren door democratie en diversiteit. 

WAARDERING VOOR DIVERSITEIT 

Het onderwijs is niet alleen een afspiegeling van de samenleving, maar beïnvloedt ook de 

ontwikkeling ervan. Hoewel het onderwijs niet als enige verantwoordelijk kan zijn voor het 

bevorderen van competenties voor diversiteit en het bestrijden van racisme, kan het wel een 

belangrijke bijdrage leveren aan het vergemakkelijken van veranderingen in de richting van sociale 

integratie. De maatschappelijke contexten (sociale realiteiten) en uitdagingen verschillen van land 

tot land. In samenlevingen die gericht zijn op de integratie van verschillende gemeenschappen, 

zoals de Roma, zijn kwesties van gelijkheid en non-discriminatie op de voorgrond getreden. Alle 

leerkrachten die zich bezighouden met onderwijs ten behoeve van sociale insluiting moeten 

derhalve rekening houden met hun sociale realiteit en realistische strategieën voor verandering 

bepalen. 

INTERCULTUREEL ONDERWIJS IN HET GEHELE LEERPLAN 

Intercultureel onderwijs is gericht op het vergroten van het bewustzijn van diversiteit en het 

bevorderen van respect voor verschillen. Het gebruikt de culturele diversiteit in de klas als 

uitgangspunt om overeenkomsten en verschillen aan te tonen. 

In de eerste plaats zouden leerlingen kunnen worden aangemoedigd om hun eigen thuistaal en 

cultuur te vieren en open te staan voor de ervaringen van anderen. De linguïstische en culturele 

verscheidenheid zou tot uitdrukking kunnen worden gebracht door etiketten en borden in de 

relevante talen. 

Ten tweede kunnen vakoverschrijdende activiteiten in de klas worden gebruikt om het bewustzijn 

van culturele verscheidenheid te vergroten. Kunst, geschiedenis en taalonderwijs bieden tal van 

mogelijkheden. In het kader van het burgerschapsonderwijs kunnen de leerlingen hun 

burgerschapscompetentie en hun spreek- en luistervaardigheid ontwikkelen door middel van 

rollenspelen en debatten over relevante kwesties, het presenteren van informatie en het 

onderhandelen. Ze kunnen teksten te lezen krijgen, zoals krantenartikelen, autobiografieën, 

dagboeken, brieven en folders. 

Ten derde kunnen sommige activiteiten ingaan op de ervaringen en levensverhalen van kinderen. 

Bij deze interculturele projecten kan worden gedacht aan het werken aan verhalen en 



 

 

 

 

getuigenissen; het schrijven van verhalen en verslagen over migraties; het afnemen van interviews 

en het houden van presentaties over een relevant onderwerp. 

Ten slotte kunnen kleine interculturele projecten worden toegevoegd aan het basiscurriculum. 

Projecten kunnen gaan over de groei van multi-etnische samenlevingen in elk land, lokale 

geschiedenisprojecten en mondelinge geschiedenis over Roma. 

PROJECT-GEBASEERD LEREN 

Het leerplankader is gericht op de ontwikkeling van competenties en is gebaseerd op beginselen 

zoals de bevordering van integratie, geïntegreerd en samenhangend onderwijzen en leren, en een 

op leren gerichte aanpak. Projectwerk, of leren via projecten, wordt genoemd als een van de 

aanbevolen onderwijsmethoden en er wordt benadrukt dat dit de enige methode is die 

tegelijkertijd bijdraagt tot het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes. Zij leent zich ook 

voor een vakoverschrijdende aanpak en voor de behandeling van de in het kaderprogramma 

gespecificeerde transversale vraagstukken die de onderlinge verbanden tussen de verschillende 

leergebieden zullen versterken en een zinvol en veelzijdig onderwijsproces zullen stimuleren. 

De rol van de leerkracht in een projectleerproces verschilt sterk van zijn rol in klassieke 

leermethodes. Hier is de leerkracht niet degene met een blok kennis dat aan de leerlingen moet 

worden doorgegeven, maar een facilitator van het leerproces. De leerlingen volgen de instructies 

van de leerkracht over de te volgen stappen, maar wat de inhoud betreft, moet de beslissing 

grotendeels bij de leerlingen blijven. Het belangrijkste instrument van de leerkracht is de vraag, 

niet het antwoord. De leerkrachten moeten de leerlingen stimuleren om samen te werken, elkaar te 

steunen, elkaar feedback te geven en na te denken over wat zij ontdekken, alsook over hun 

interacties. Project-gebaseerd leren is een betrekkelijk nieuw concept voor scholen in sommige 

projectlanden. De laatste tijd wordt echter een tendens opgemerkt bij leerkrachten om het toe te 

passen. 

PEER MENTORING 

Een peer-mentoringprogramma is een door de instelling opgezet en gesteund kader waarin 

vrijwillige leerlingen jongere collega's helpen of collega's die met verschillende belemmeringen te 

kampen hebben waardoor zij niet succesvol kunnen zijn (b.v. gebrek aan steun van familie en 

leervoorwaarden en -middelen, taalproblemen, komst van een andere school met andere eisen, 

enz.).  

ONDERWIJSBEMIDDELAARS 

Onderwijsbemiddelaars hebben tot doel de toegang tot onderwijs voor leerlingen uit Romani-

gemeenschappen te verbeteren. Zij werken voornamelijk in leercentra en staan voortdurend in 

contact met de gezinnen van de leerlingen. De bemiddelaars zijn gewoonlijk zeer goed op de hoogte 

van de situatie van elk gezin in de buurt waar ze werken, en ook van de teruggekeerde gezinnen. 

Het opbouwen van creatief vermogen en cultureel bewustzijn voor de 21e eeuw is zowel een 

moeilijke als een kritieke taak, maar wel een die niet kan worden ontlopen.  Alle krachten van de 



 

 

 

 

samenleving moeten worden ingeschakeld in de poging om ervoor te zorgen dat de nieuwe 

generaties van deze eeuw de kennis en vaardigheden verwerven en, misschien nog belangrijker, de 

waarden en attitudes, de ethische beginselen en de morele richtingen om verantwoordelijke 

burgers van de wereld te worden en garant te staan voor een duurzame toekomst.  Universeel 

onderwijs, van goede kwaliteit, is van essentieel belang. Dit onderwijs kan echter alleen van goede 

kwaliteit zijn als het, door middel van kunsteducatie, de inzichten en perspectieven bevordert, de 

creativiteit en het initiatief, en de kritische reflectie en beroepsmatige capaciteiten die zo 

noodzakelijk zijn voor het leven in de nieuwe eeuw. 

PAL ART-methodologie bevordert de empowerment van talent. 

Talent is geen gave. Kunst is een krachtig, generatief medium om leerprocessen uit te breiden. Ze 

ondersteunen de motivatie om te leren, begeleiden en versterken de personalisering van 

leerresultaten. 

Er is verrassend weinig gepubliceerd onderzoek naar wereldwijde talentontwikkeling en literatuur 

die de reikwijdte en de grenzen van het concept definieert (Cohn et al., 2005; Younger en Cleemann, 

2010; Garavan et al., 2009; Cook, 2010). 

Er wordt echter erkend dat talentontwikkeling via de kunsten een belangrijke component is van 

wereldwijd talent. Om de reikwijdte van talentontwikkeling door middel van kunst te begrijpen, 

moeten de volgende vragen worden gesteld: Wat is talent in de zin van PAL ART? Is 

talentontwikkeling gericht op technische of generieke competenties of op beide? Wat zijn de 

leerbehoeften waarop talentontwikkeling primair is gericht, zijn dat organisatorische of individuele 

behoeften of een combinatie daarvan? Vindt talentontwikkeling versneld of op een normale manier 

plaats? Wat zijn de belichaamde patronen en processen die bijdragen aan de architectuur van 

talentontwikkeling in ieders eigen evolutie? 

Antwoorden op deze vragen moeten helpen om enige samenhang te brengen in de reikwijdte van 

het concept. Een definitie van talentontwikkeling luidt als volgt:  

Talentontwikkeling richt zich op het plannen, selecteren en implementeren van 

ontwikkelingsstrategieën voor de volledige competentiepool, om ervoor te zorgen dat de leerling 

zijn/haar strategische levensdoelen kan identificeren, personaliseren en uitbreiden. 

Onze kennisbasis betreffende talentontwikkeling is momenteel zwak. De bestaande gegevens 

wijzen er echter op dat organisaties unieke talentontwikkelingsprocessen ontwerpen.  Het is ook 

duidelijk dat veel definities of beschrijvingen van talentontwikkeling zich richten op exclusieve 

modellen en de nadruk leggen op de ontwikkeling van leiderschapstalent. 

Uit de literatuur over talent blijkt dat talent op individueel niveau iets exemplarisch is dat bepaalde 

mensen bezitten. Een gelijkaardige notie wordt voorgesteld door Ready et al. (2010). De auteurs 

verwoorden de kenmerken van individuen met high potentials als volgt: ze leveren consequent 

sterke resultaten; ze maken zich snel nieuwe soorten expertise eigen en ze herkennen systemische 

visie en systematische confrontatie met innovatie. Zij bereiken ook uitmuntendheid, een niet 

aflatende focus op leren, een ondernemende geest en een vermogen om risico's zorgvuldig in te 

schatten. Maar kan talent alleen worden gezien als een verwijzing naar een beperkte pool van leden 

van de samenleving die over unieke management- en leiderschapscompetenties beschikken? Het 



 

 

 

 

belichaamde cognitieparadigma en de theorie van structureel cognitief modificerend vermogen 

wijzen deze stelling ten stelligste af. Iles et al. (2010) hebben gewezen op het gebrek aan consensus 

over talenten, die binnen de reikwijdte van een talentontwikkelingsproces kunnen vallen. Volgens 

hun problematisering zijn er vier mogelijke scenario's voor de ervaringen van PAL ART learning: 

 een inclusieve aanpak die gericht is op de ontwikkeling van elke leerling als potentieel 

denkend wezen; 

 een inclusieve aanpak die de nadruk legt op de ontwikkeling van capaciteiten in de 

mondiale samenleving; 

 een exclusieve aanpak die gericht is op de ontwikkeling van specifieke individuen; 

 een exclusieve aanpak die zich richt op sleutelposities en -rollen en talent ontwikkelt om 

deze rollen te vervullen. 

Om belangrijke transformaties van persoonlijke levens en organisatiepraktijken te ontwikkelen, is 

het nodig nieuwe vormen van activiteiten te creëren, die er nog niet zijn. Ze worden letterlijk 

geleerd terwijl ze worden gecreëerd. Er is geen competente leraar of trainer. Standaard 

leertheorieën hebben weinig te bieden als men deze processen wil begrijpen. Gregory Bateson's 

(1972) theorie van het leren is een van de weinige benaderingen die nuttig zijn om deze uitdaging 

aan te gaan. Bateson maakte onderscheid tussen drie niveaus van leren. Leren verwijst naar 

conditionering, het verwerven van de antwoorden die in de gegeven context juist worden geacht - 

bijvoorbeeld het leren van juiste antwoorden in een klaslokaal. Bateson wijst erop dat met Leren I, 

ook Leren II aan de gang is: mensen verwerven de diepgewortelde regels en gedragspatronen die 

kenmerkend zijn voor de context zelf. Zo leren leerlingen in klaslokalen het 'verborgen curriculum' 

van wat het betekent om leerling te zijn: hoe de leraren tevreden te stellen, hoe examens te halen, 

hoe bij groepen te horen, enz. Soms bombardeert de context de deelnemers met tegenstrijdige 

eisen: Leren II creëert een dubbele binding. Dergelijke druk kan leiden tot 

Leren waarbij een persoon of een groep de zin en betekenis van de context radicaal in vraag begint 

te stellen en een ruimere alternatieve context begint te construeren. Leren is in wezen een 

collectieve inspanning. Bateson's conceptualisering van Leren III was een provocerend voorstel, 

geen uitgewerkte theorie. De theorie van expansief leren ontwikkelt het idee van Bateson in een 

systematisch kader. Leren wordt gezien als een geheel van leeractiviteiten, die hun eigen typische 

handelingen en instrumenten hebben. Het object van expansieve leeractiviteit is het gehele 

activiteitensysteem waarin de lerenden betrokken zijn. Expansieve leeractiviteiten door middel van 

kunst produceren nieuwe culturele activiteitenpatronen. Expansief leren door middel van kunst op 

het werk produceert nieuwe vormen van werkactiviteit. 
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