Verslag netwerkdag
« Hoe zetten we racisme in het onderwijs aan de deur ? »

Woensdag 21 november 2018
Van 13u30 tot 17u
Syntra AB, Borsbeeksebrug 32, 2600 Antwerpen
Moussa krijgt ondanks goede schoolresultaten toch het advies om een andere richting te gaan
volgen. Luisa brengt haar dochter naar school en wordt door een leerling aan de schoolpoort als
“profiteur! profiteur!” uitgemaakt. In het leraarslokaal duidt een collega het conflict dat je net met
een leerling had: “altijd hetzelfde met die buitenlanders!" Bij zijn aankomst op sollicitatiegesprek
krijgt Mourad te horen ‘dat de school al iemand aangeworven heeft’. Racisme in het onderwijs is
een feit. Maar zelden is er meer dan een gevoel van verontwaardiging. Er is nochtans meer
aanpak nodig én mogelijk. Want racisme kwetst en ontneemt mensen kansen, altijd en overal. Ook
binnen de schoolmuren.
ORBIT vzw bracht inspirerende sprekers samen om hun ervaring in de aanpak van racisme in het
onderwijs te delen. Er werden ideeën uitgewisseld om concreet aan de slag te gaan op school:
hoe ontwikkel je in school een transversaal beleid tegen racisme? Hoe ga je als leerkracht,
directielid of ouder om met dagdagelijkse racistische opmerkingen van leerlingen, ouders of
collega’s? Hoe zorg je voor een studie-oriëntering, klasindeling, inschrijvings-, aanwervings- en
personeelsbeleid zonder racisme? Wat is goed lesmateriaal en wat zijn goede lesinhouden om je
leerlingen geen racisme aan te eren, maar net af te leren?
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1. Programma

13u30-14u

Onthaal

14u-14u05

Welkomstwoord

14u05-14u40

Institutioneel racisme in het onderwijs: de rol van taal en religie
Professor Orhan Agirdag (KU Leuven, Universiteit Amsterdam)

14u40-15u10

Ervaringen over racisme in het onderwijs.
Met Samira Arbaji, leerkracht Sint-Norbertus, Mohamed Rabhi, leerling
Sint Ludgardis en Sabrine Ingabire
Ze gaven hun top drie maatregelen om racisme aan te pakken.

15u10-17u

Drie werkwinkels (naar keuze)
1.

Racistische opmerkingen op school beter hanteren: een
methode

Hoe reageer ik op racistische uitspraken van leerlingen, ouders en
collega’s? Cherif El Farri, dialoogcoach van Democratische Dialoog,
stelde een praktische methodiek voor om effectief met deze
opmerkingen aan de slag te gaan.
2.

Mijn school neemt een antiracistisch bad: een beleidskeuze

Paul Geerts, voormalig directeur van IMS Borgerhout, vertelde hoe hij
in zijn school aanpakte. Katrien Beyl en Mitch Vannecke (School
Zonder Racisme) deelde een handige schoolcultuur-scan uit. Daarna
werd uitgewisseld over concrete tools om een effectief schoolbeleid
tegen racisme te voeren.
3.

Mijn lespakket wordt racismevrij: inspirerende praktijken van de
geschiedenis- tot de wiskundeles

Hanne Keppens (Studio Globo Antwerpen) presenteerde het
gloednieuw lessenpakket “Sporen van kolonisatie” voor het vijfde en
zesde leerjaar en de eerste graad van het middelbaar.
Caroline Staelens (Kleur Bekennen) toonde goed lesmateriaal voor
het secundair onderwijs.
Hand in Hand ging samen met de deelnemers op zoek naar
alternatieven voor eurocentrische benaderingen, onder meer in
schoolhandboeken. We wisselden uit over alle vakken (wiskunde,
chemie, Nederlands, geschiedenis...) Herkennen leerlingen met een
migratie-achtergrond zich in de aangeboden leerstof? Wat zijn onze
blinde vlekken?
17u

Napraten rond een kop koffie of thee
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2. Samenvatting


Er is een onderscheid tussen individuele gevallen van racisme en institutioneel racisme.



Op individueel vlak ervaren jongens met een migratieachtergrond meer etnische discriminatie
dan meisjes.



Etnische discriminatie komt voor in alle scholen: zogenaamde witte, gemengde of zwarte
scholen, en zowel in het ASO, TSO als BSO. Het goeie nieuws is dat er verschillen zijn tussen
scholen: sommige scholen scoren beter.



Institutioneel racisme wordt weerspiegeld in de manier waarop sommige scholen met religie en
taal omgaan.
o

Religie
 moslims worden zelden in een positief daglicht geplaatst
 het GO! verbiedt levensbeschouwelijke tekens ondanks het arrest van de Raad
van State.
 De oprichting van islamitische scholen wordt met veel weerstand onthaald,
terwijl ze steeds minder gesegregeerd zijn en het meeste leerwinst boeken voor
hun leerlingen.

o

Taal



In vele scholen wordt het gebruik van de thuistaal verboden en bestraft.
Er zijn zeer weinig anderstalige boeken, terwijl deze boeken net tot betere
prestaties leiden.



Vele onderzoeken tonen aan dat mensen met een migratieachtergrond in het onderwijs
achtergesteld worden. Tegelijk heeft racisme impact op concrete mensen: onder meer op hun
studieoriëntatie en leerkansen, welbevinden, psychologische gezondheid en nationale
identificatie.



Mohamed Rabhi, Sabrine Ingabire en Samira Arbaji getuigden over racisme in het onderwijs. Ze
stelden volgende prioritaire acties voor:
1.

Streef naar meer leerkrachten met een migratiegeschiedenis voor de klas. Maak het
lerarenberoep aantrekkelijker. Sta toe dat leerkrachten religieuze symbolen dragen

2.

Begeleid jongeren met een migratiegeschiedenis in verband met hun studieoriëntatie
(BOOST, PEP!...)

3.

Focus meer op diversiteit in de lerarenopleiding en hoe ermee om te gaan in de klas.
Organiseer workshops voor leerkrachten over de cultuur van hun leerlingen

4.

Pas de curricula aan: besteed meer aandacht voor de koloniale geschiedenis van België
(en Europa) en voor de geschiedenis van gastarbeiders in België + de bijdrage van België
aan de huidige oorlogen

5.

Stop met het polariseren van een groep leerlingen binnen het schoolreglement en
daarbuiten

6.

Schrijf duidelijke protocollen uit als racisme voorkomt tussen leerlingen, leerkrachten en
leerling-leerkracht. Zet een meldpunt op dat concreet werkt en dichter bij de scholen staat
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Iedereen heeft tal van vooroordelen. Vooroordelen zijn niet alleen rationeel, ze zijn ook
gebaseerd op emotie. Daar dient een racisme-aanpak rekening mee te houden.



Vooroordelen en racisme aanpakken is maatwerk. Er zijn verschillende stadia: ontkennen, leven
in het verleden, minimaliseren, onlogische redeneringen of niet consequent zijn. Naargelang de
persoon die voor je staat, kun je inzetten op:
o
o
o
o
o
o
o

Dialoog. “Het heeft geen zin zich te isoleren van diegenen van wie je zegt dat ze
racistisch zijn.”
We kunnen ons telkens afvragen wat onder een racistische uitspraak zit.
Humor of sarcasme
Video’s
Concrete oefeningen
Best practices…
Hoaxbuster: de website doet fact checks van verhalen die online de ronde doen.
Goed om weten: volgens de sociale psychologie heeft elk negatief verhaal 8 à 10
positieve verhalen nodig om verwerkt te worden.



Soms wordt fake news ingezet om bij voorbaat nieuws zwart te maken. In deze situatie helpt het
om de bronnen na te gaan en te focussen op de inhoud.



Scholen die in hoge mate de diversiteit erkennen en waarderen zien een stijging van de
resultaten van de leerlingen.



Diversiteit binnen de schoolbesturen is een groot werkpunt.



De scholenkoepels moeten ook een rol spelen, onder meer voor tekens van
levensbeschouwelijk toebehoren.



Handboeken op school zijn vaak etnocentrisch en vol ongepaste beeldvorming.



De World Citizen Schools in Nederland laten in alle vakken interculturaliteit aan bod komen in
het secundair.



Interessante lectuur/video’s
o
o
o
o
o
o
o



Zo pak je discriminatie aan in de klas. De beste wetenschappelijke tips voor
onderwijsprofessionals
“Een leraar is de burgemeester van zijn klas” Bart Brandsma
http://www.uitdeklas.nl/werkvorm/streepje-voor/
The race of life

Filmpje over Arabische cijfers in Nederland
Filmpje Afrika 4 Norway

Decolonise the museum

Een tweede aangepaste editie van de netwerkdag in je regio of in je school?
Mail naar thomas@orbitvzw.be
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3. Welkomstwoord Thomas Peeters
Vorige week was ik op een vergadering van vrouwen van Marokkaanse afkomst, die een oudercomité
willen oprichten in een school. Er gaat nogal wat fout in het contact tussen de ouders en de
schooldirectie. Verschillende ouders vermeldden dat ze al herhaaldelijk problemen met de directrice
wilden bespreken, haar daar ’s morgens over aanspreken, om telkens te horen dat ze geen tijd heeft.
Wie wel op gesprek komt, wordt vanuit een superioriteitsgevoel benaderd. “De schooldirectie
behandelt ons als kinderen”, luidde het.
De vrouw die oudercomités ondersteunt, vertelde dat dit geen uitzondering is. Ze kent nogal wat
schooldirecties of leden van schoolteams die zich paternalistisch of racistisch opstellen. Ze haalde één
specifiek voorval van een leerkracht aan, die een islamitisch kind die lastig deed plotseling berispte met
een pijnlijke sneer: “stop nu met de terrorist uit te hangen.”
Zo’n verhalen zijn er veel, en we zullen er straks nog enkele horen. Ze tonen de noodzaak racisme in het
onderwijs aan de deur te zetten. We hebben vandaag een mooi panel aan sprekers verzameld, die ons
zullen prikkelen om na deze namiddag resoluut te streven naar een racisme-vrij onderwijs. We focussen
vandaag vooral op alles wat men op schoolniveau kan doen.

4. Institutioneel racisme in het onderwijs: de rol van taal en religie
Spreker: Orhan Agirdag | Zie de presentatie in bijlage.
Orhan schetste eerst een definitie-kader, om niet naast elkaar te praten. Hij maakte een onderscheid
tussen institutioneel racisme en individuele gevallen van racisme. Racisme heeft te maken met een
gevoel van superioriteit en inferioriteit.

a) Gepercipieerde discriminatie
Onderzoek naar discriminatie bij leerlingen met een migratieachtergrond toonde aan dat jongens zich
meer gediscrimineerd voelen dan meisjes. In het secundair onderwijs stelt 32% van de jongens met een
migratieachtergrond dat ze al één of meerdere keren etnisch gediscrimineerd zijn geweest, tegenover
22% van de meisjes. Bij leerlingen zonder migratieachtergrond, die ook een etniciteit hebben, zijn de
scores respectievelijk 3 en 1%. Etnische discriminatie komt voor in alle scholen: zogenaamde witte,
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gemengde of zwarte scholen, en zowel in het ASO, TSO als BSO. Het goeie nieuws is dat er verschillen
zijn tussen scholen: sommige scholen scoren beter. Racisme in het onderwijs is dus geen natuurwet.

b) De gevolgen van racisme
Racisme leidt tot...
 slechtere leerkansen van leerlingen. Ze presteren minder goed.
 een lager thuisgevoel en minder verbondenheid met de school, met gevolgen voor de
schoolprestaties.
 een lagere nationale identificatie
 meer psychologische problemen (onder meer depressie en angst)
Samengevat is racisme een aanslag op de ontwikkeling van leerlingen. Het is geen zijdelings probleem.

c) Institutioneel racisme
Institutioneel racisme heeft niet met de intenties van mensen te maken, evenmin met hoe slecht of goed
je bent als persoon, laat staan met individuele ervaringen. Bij institutioneel racisme doen racisten er
eigenlijk niet zoveel toe. Het heeft te maken met privileges voor sommige groepen, met
uitsluitingsmechanismen voor andere groepen. Dit wordt door die groepen niet noodzakelijk zo ervaren.
Het is voorts niet noodzakelijk illegaal. Slavernij was bijvoorbeeld lang wettelijk.

d) Religie
Moslims worden zelden in een positief daglicht geplaatst. In de Knack verscheen bijvoorbeeld een
artikel over « terreur » door islamleerkrachten, terwijl die leerkrachten misschien vooral zeiden dat de hel
geen leuke plek is. Ook zogenaamde verlichte geesten doen soms problematische uitspraken,
bijvoorbeeld over de « islamcultuur » - die voorts niet bestaat (er zijn vele manieren om moslim te zijn,
nvdr).
Het hoofddoekenverbod blijft bestaan in het GO!. Het GO! blijft een recente beslissing van de Raad van
State naast zich neerleggen. Dit is een voorbeeld van ongehoorzaamheid. De grondwet is nochtans vrij
duidelijk in verband met godsdienstvrijheid. Toch kunnen mensen met een hoofddoek scholen van hun
eigen gemeenschap (de Vlaamse gemeenschap) niet binnen.
De oprichting van islamitische scholen wordt ook met veel weerstand onthaald. Uit onderzoek over
islamitische scholen blijkt nochtans dat zij de meeste leerwinst voor hun leerlingen betekenen.
Sommigen gaan er trouwens ten onrechte van uit dat de scholen tot segregatie leiden. Ondertussen zijn
er ook niet-islamitische leerlingen in islamitische scholen.

6

e) Taal
Het Kinderrechtenverdrag stelt dat kinderen hun thuistaal mogen gebruiken in het onderwijs. In vele
scholen staan echter borden « hier spreekt men alleen Nederlands ». Deze regel geldt niet alleen voor
leerlingen, maar ook voor ouders.
Enkele cijfers:





77% van de leerkrachten vindt het niet ok om de thuistaal op school te spreken
In 48% van de gevallen wordt het gebruik van de thuistaal op de speelplaats bestraft.
Als men in de les de thuistaal spreekt, wordt in 66% van de gevallen gestraft
Zelfs als men de thuistaal spreekt vanuit pedagogische doelstellingen, volgt er in 52% van de
gevallen straf.

Daarnaast zijn er zeer weinig anderstalige boeken in de schoolbibliotheken. Sommigen gaan ervan uit
dat dit normaal is omdat we in Vlaanderen zijn. Als er geen anderstalige boeken zijn, presteren de
leerlingen echter slechter. Als er boeken in beide talen zijn, presteren ze beter.
Ten slotte betekent meertaligheid in het onderwijs vaak waardering van de zogenaamde « witte » talen:
Frans, Duits, Spaans... terwijl andere talen (bijv. Turks) niet gewaardeerd worden.

5. Ervaringen over racisme in het onderwijs.
De Diversiteitsbarometer Onderwijs van Unia toonde aan dat er op vlak van studieoriëntering veel te
verbeteren valt – bij gelijke resultaten krijgen meer leerlingen met een migratieachtergrond een B-attest.
Leerlingen zonder migratieachtergrond krijgen eerder een C-attest, waardoor ze een tweede kans
krijgen om aansluiting te blijven vinden bij alle richtingen. Er zijn nog vele andere cijfers die aantonen dat
racisme in het onderwijs structureel ingebed is. Tegelijk vergeten we soms de mensen achter de cijfers.
Racisme raakt specifieke mensen. ORBIT nodigde daarom enkele getuigen uit. Ze gaven hun top drie
prioriteiten om racisme in het onderwijs aan te pakken.

a) Mohamed Rabhi
Ik volg latijn-wetenschappen op Sint-Ludgardis te Merksem. Als kind dachten we allemaal dat we de
wereld aankonden, dat we later rijk zouden zijn en dokter, astronaut, politieagent... zouden worden. Op
die leeftijd waren we ervan overtuigd dat niets of niemand ons kon weghouden van onze droom. En ik,
als allochtoon, heb deze droom ook gehad. Maar deze droom werd door sommige mensen en soms
door een paar woorden, gewoon verpletterd. Door woorden zoals: “hij kan het niet”, “hij heeft het niet
in zich”, “hij zou best een lagere richting volgen.” Ik heb dit zo vaak gehoord van leerkrachten in de
basisschool, dat ik als kleine jongen echt over mezelf begon te twijfelen. Ik dacht dat ik gewoon een
slechte job zou hebben en niks zou bereiken.
Mijn moeder heeft een diploma om les te geven in het secundair onderwijs. Wegens haar hoofddoek
kan ze jammer genoeg niet aan de slag. Daardoor ging ze werken in de sociale sector. Ooit vroeg een
moeder haar om haar zoon in te schrijven in een bepaalde school. Mijn moeder belde naar de school
en vroeg of er nog een plekje vrij was. Ze vermeldde ook meteen de naam van de leerling. De school
moest “tot hun grote spijt” meedelen dat de klassen volzet waren. Toen een collega van mijn moeder
tien minuten later dezelfde school belde, maar dan voor een zogezegde Belgische jongen, bleek er tot
haar grote verbazing blijkbaar wel plek te zijn. Blijkbaar heeft Jan meer kansen in het onderwijs dan
Achmed.
Dit merkte ik ook in mijn eigen schoolcarrière: in de instapklas vertelden ze mijn moeder dat er iets niet
klopte met me: ik kon het verschil niet zien tussen een jongen of een meisje. In de tweede kleuterklas
vertelde de juf aan mijn moeder dat ik best naar het buitengewoon onderwijs zou gaan: ik kon het
verschil tussen de kleuren niet zo goed onderscheiden.
In het tweede leerjaar besefte ik voor het eerst zelf dat ik racistisch werd behandeld. Het tweede
leerjaar was voor mij een zeer moeilijke periode. Ik zat op een katholieke school. Eén op de tien
leerlingen was een autochtoon, “een echte Belg”. In het begin vond ik mijn juf echt super tof. De eerste
maanden gaf ze les aan iedereen zoals het hoorde. Daarna zat ze achter haar bureau en moest
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iedereen zelf zijn boek afwerken. Ik was op dat moment een zeer snelle werker en begreep de meeste
oefeningen direct, terwijl de meesten vastzaten. Je mocht op een dag maar vijf vragen aan de
leerkracht stellen en als je die had opgebruikt, dan had je gewoon pech. Op een bepaald moment zat
ik twee boeken verder dan de rest en zag ik leerstof dat ik volledig niet begreep. Ik vroeg de leerkracht
om uitleg. Na een paar vragen werd ze boos en zei ze dat ik het zelf moest uitzoeken. Iedereen wist dat
de twee autochtonen de lievelingsleerlingen waren van onze juf. Ze zaten dan ook “zeer toevallig”,
samen recht tegenover de leerkracht. Ze mochten zoveel vragen stellen als ze maar wilden. Ze waren
bevoorrecht omdat ze Belgen waren.
Ik ben ook van het tweede tot en met het vierde leerjaar gepest geweest. Eén van de pijnlijkste
momenten, die ik nooit zal vergeten, was toen ik door de pesters geslagen werd. Ik lag op de grond, ze
stampten me in de buik. En ik zag de leerkrachten gewoon naar de andere kant kijken, alsof er nooit iets
was gebeurd. Toen ik naar de juf ging, zei ze “ja dat is uw eigen fout” of “ o wee als je het tegen je
moeder zegt”. En die pijn die je dan voelt... Ik heb het niet over de fysieke pijn maar over de
emotionele... Dat ik zag dat de leerkrachten me niet hielpen en niet in me geloofden, voelde dat ik er
alleen voor stond en dat alles waar ik als klein kind over droomde, een leugen was.
Na het vierde leerjaar veranderde ik van school. Het
liep daar goed. Mijn punten waren zeer goed. Ik was
zeer tevreden over mezelf. De droom, die ik eigenlijk
had opgegeven, wou ik terug achterna. Het einde
van het zesde leerjaar begon te naderen. We
moesten
een
studiekeuze maken voor
het
middelbaar. De leerkrachten hadden me afgeraden
om ASO te doen. Toch vroeg mijn moeder meer uitleg
over de richtingen in het secundair onderwijs. Ze
vroeg wat Latijn inhield en of het iets voor mij zou zijn.
De leerkracht had mijn rapport nog niet eens
geopend en zei toch dat dit misschien geen goede
keuze zou zijn voor me. Zou ik dit wel aankunnen?
Door mijn koppigheid heb ik echter toch voor Latijn
gekozen, omdat ik wou bewijzen dat deze allochtoon
het wel kon.
Ik weet dat ik zeker niet de enige ben die zoiets
meemaakte. Er zijn nog zoveel anderen, die het
harder te verduren hebben, zonder dat we het
eigenlijk beseffen. Ik zit nu in een project, PEP, dat
jongeren op de juiste plek in het onderwijs wil krijgen,
door met kansarme jongeren hun schoolrapporten te
bespreken en hen te begeleiden naar een A-attest. Ik
geef bijles aan jongeren die het moeilijk hebben met
wiskunde. Ik merkte dat die jongeren voldoende hebben aan een beetje hulp om het eigenlijk gewoon
te kunnen. Hun punten zijn ook ferm gestegen. Ook het project Boost voor talenten waar ik bij betrokken
ben is de moeite waard. Dit project helpt jongeren, die uit kwetsbare, vaak allochtonen gezinnen
komen, om de hogeschool- en universiteitsbanken te bereiken. Dit doen ze door intensieve en
individuele coaching, gespreid over verschillende jaren. Het project heeft me op veel vlakken gesteund.
Ik heb het geluk gehad die twee projecten door mijn leerkrachten te leren kennen.
Mijn top drie
1.

Streef naar meer leerkrachten met een migratiegeschiedenis voor de klas, onder meer door
hoofddoeken toe te laten.

2.

Begeleid jongeren met een migratiegeschiedenis in verband met hun studieoriëntatie (PEP,
BOOST).

3.

Organiseer workshops voor leerkrachten over de cultuur van hun leerlingen.
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b) Sabrine Ingabire
Ik was een hele goeie leerling. Omdat ik vluchteling was, was ik voor de school « een goeie ». Ik werd
veel geholpen. Ik had echter een vriend die niet zo braaf was. De leerkrachten investeerden niet in
hem. Hij had ook een slechtere thuissituatie en is twee keer gedubbeld. Mijn eigen leefwereld is dus
anders dan die van andere mensen met een migratiegeschiedenis.

In het vijfde leerjaar ontstond in de klas al meer debat over de politiek. Het was daarbij opvallend dat in
mijn klas vier mensen met een migratiegeschiedenis en een zeer bewust wit meisje in één kamp vielen,
en de andere 17 in het andere kamp. Eén van mijn beste vrienden deed bijvoorbeeld uitspraken zoals
« ik vind dat ze terug moeten ». Ik zwaaide dan even, om erop te wijzen dat ik me aangesproken
voelde. En kreeg dan als antwoord: « ja maar, jij niet... ».
In die pijnlijke discussies zei de leerkracht niets. De jonge leerkracht wist niet hoe ermee om te gaan. Ze
reageerde eerder dat als de klas zich niet kon gedragen tijdens die discussies, er nooit meer dergelijke
discussies zouden zijn. Ze deed niets met de racistische opmerkingen. Er is dus nood aan meer opleiding
rond diversiteit en racisme in de lerarenopleiding.
Ik herinner me nog een voorval waar een muntstuk op de grond ligt. Een leerling raapt ze op en geeft ze
aan een medeleerling met een migratieachtergrond. « Hier », zegt hij, « Jij hebt dit nodig ». Nochtans
was de leerling van een rijke familie.
Over de kolonisatie heb ik voorts nooit deftig les gekregen. De leerkracht haalde de afgehakte handen
aan, stelde dat dit spijtig en erg was, maar dat dit nu gedaan was. Er was geen tijd om diep in te gaan
op kolonisatie. De leerkracht gaf ons een boekenlijst die we dan maar zelf moesten doornemen. Indien
er meer leerkrachten met een migratiegeschiedenis waren, zouden ze anders spreken over de
geschiedenis. Als ik een zwarte leerkracht gehad had, zou kolonisatie nooit op die manier behandeld
geweest zijn.
Mijn top drie:
1.

Focus meer op diversiteit in de lerarenopleiding en hoe ermee om te gaan in de klas.

2.

Focus op diversiteit in het lerarenkorps an sich.

3.

Pas de curricula aan: besteed meer aandacht voor de koloniale geschiedenis van België (en
Europa) en voor de geschiedenis van gastarbeiders in België + de bijdrage van België aan de
huidige oorlogen.
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c) Samira Arbaji
In mijn school zijn er al veel allochtone
leerkrachten.
Zelf
was
ik
tijdens
mijn
schoolcarrière
« een
goeike ».
Ik
werd
doorverwezen naar eerste Latijnse. Ik ging altijd
graag naar school. Ik heb tegelijk wel racisme
meegemaakt. Ooit kwam een leerling naar mij:
« ik ben beroofd door een Marokkaan. Weet jij
wie het was? » Ik reageerde met een kwinkslag:
« wacht,
ik
zal
mijn
Marokkanenboek
raadplegen. »
Ooit was ik verantwoordelijk voor de muziek in de
refter. Leerlingen konden bij mij een request
indienen. Ik kreeg toen een heel racistische brief.
Dit kwam terecht bij de directie. Ze heeft
ontcijferd wie de auteur was. Er is gedreigd met
schorsing indien dit opnieuw gebeurde. Misschien
speelde het feit dat ik één van de vier leerlingen
met een migratieachtergrond op 800 leerlingen
was mee in deze kordate aanpak.
Toen ik als leerkracht startte, hoorde ik de
leerkrachten in termen van « wij » en « zij »
spreken. Ik dacht dat dit ging over leerkrachten
tegenover leerlingen. Tot ze me zelf aanspraken
als « jullie ». Die leerkrachten hadden het nog
moeilijk met de snelle veranderingen in de
school. Soms speelt de vaste benoeming op dit
vlak een negatieve rol. Dit zorg ervoor dat
sommige leerkrachten deze frustraties niet durven toegeven. Ze solliciteren elk jaar voor een witte
school, en zijn dan geërgerd dat ze toch in de school moeten blijven werken.
Met oog op het aantrekken van meer leerkrachten met een migratieachtergrond, pleit ik ervoor om
levensbeschouwelijke tekens voor leerkrachten toe te laten. Dit probleem speelt niet alleen in het GO!,
maar ook in het katholiek onderwijs. Ik ken studenten die klem zitten tussen de regels van hun
hogeschool (die de tekens toelaten) en de scholen waar ze stage lopen (die dit verbieden).
Ik pleit voorts voor het voorzien van protocollen om op schoolniveau om te gaan met racistisch gedrag.
Leerlingen gaan racisme anders al snel relativeren, en niet beseffen dat het problematisch is. Er is nood
aan een meldpunt dat dichter bij de scholen staat.
Mijn top drie:
1.

Stop met het polariseren van een groep leerlingen binnen het schoolreglement en daarbuiten.

2.

Schrijf duidelijke protocollen uit als racisme voorkomt tussen leerlingen, leerkrachten en leerlingleerkracht. Zet een meldpunt op dat concreet werkt en dichter bij de scholen staat.

3.

Maak het lerarenberoep aantrekkelijker. Sta toe dat leerkrachten religieuze symbolen dragen.

ORBIT is een project aan het voorbereiden gericht op meer kleur in de leraarskamer.
Daarnaast kan iedereen die weet heeft van scholen waar levensbeschouwelijke tekens deels of
volledig toegelaten zijn (bij leerkrachten of leerlingen), dit melden via thomas@orbitvzw.be Als we tien
scholen vinden waar dit kan, kunnen we er gemakkelijker mee uitpakken.
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6. De werkwinkels
a) Racistische opmerkingen op school beter hanteren: een methode
Met Cherif El Farri, dialoogcoach van Democratische Dialoog, Erasmushogeschool. Hij heeft zelf heel
wat scholen bezocht en intervisies gehad.
De presentatie is te verkrijgen via thomas@orbitvzw.be
Vooroordelen, stereotypes, labeling, stigmatisering
Cherif El Farri begon met de stelling dat iedereen tal van vooroordelen heeft. Zelf werkt hij graag met
humor, soms zelfs sarcasme. Hij tast eerst de grenzen af om te weten hoe met mensen om te gaan. Hij
toonde enkele memes die gebruikt worden om te verduidelijken hoe vooroordelen werken.
Privileges, racistische meningen, uitspraken en daden
Cherif spreekt liever over privileges in plaats van specifiek te focussen op « white privilege ». Het is
belangrijk termen te nuanceren en te definiëren. Iedereen kan iedereen privileges hebben, los van zijn
huidskleur. Dit illustreert de video over de race of life (een Nederlandstalige versie is te vinden op
http://www.uitdeklas.nl/werkvorm/streepje-voor/). In Marokko heeft privilege bijvoorbeeld niet met
huidskleur te maken, maar worden mensen van sommige regio's ondanks hun witte huidskleur met
achterstelling geconfronteerd.
Humor
De video « Wat als iedereen als een Marokkaan sprak » toont dat humor ook problematisch kan zijn.
Cherif is zelf van Marokkaanse afkomst, en spreekt zelf niet zoals de mensen in de video.
Omgaan met vooroordelen is ook dingen doen
Het is opvallend dat Molenbeek bij de vangst van Salah Abdeslam als een wijk benoemd werd. Men
stelde dat hij door zijn « wijk » beschermd werd, terwijl er in Molenbeek meer dan 90 000 inwoners zijn.

Een deelnemer vertelde dat ze met haar klas naar Molenbeek ging om de vooroordelen over deze wijk
te doen sneuvelen. Volgens Cherif is dit een mooi voorbeeld van hoe men met vooroordelen kan
omgaan. We gaan ervan uit dat we ze moeten bespreken. Maar je kunt ook dingen doen.
Dialoogcoaches van Democratische Dialoog hebben als ervaring dat je mensen die racistisch uit de
hoek komen niet moet uitsluiten. Het heeft geen zin zich te isoleren van diegenen van wie je zegt dat ze
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racistisch zijn.
Oorzaken van vooroordelen, individueel racisme
Vooroordelen zijn gebaseerd op...


Leugens, misinformatie.



Onrechtstreekse (negatieve) framing, bv. via social media.
Bij de aanrandingen in Keulen stelde men in tweede instantie dat het « Noord-Afrikanen » waren,
terwijl men Marokkanen bedoelde. Men focuste daardoor op de achtergrond, niet op de
daders. Het was ook opvallend dat dergelijke feiten wereldnieuws worden wanneer het mensen
met een andere achtergrond zijn, terwijl dit anders het nieuws niet haalt.



(Politieke) polariserende en haatdragende taal.
Sociale media en de virtuele wereld zijn vandaag een belangrijk deel van de realiteit. Enkele
haatblogs en tweets doen het heel goed. Voor het eerst hebben toppolitici rechtstreeks contact
met de massa. De stille meerderheid bestaat niet meer. Ze heeft een kamp moeten kiezen.



Door brandstof te leveren, wordt angst voor verandering getransformeerd tot haat. Er is maar
één zin nodig om veel haat te verspreiden.



Frustraties



Onwetendheid. We kunnen het iemand moeilijk kwalijk nemen dat hij iets niet weet.




Vooroordelen zijn vaak gebaseerd op emoties en gevoelens, niet alleen op rationale zaken.
Ga in dialoog; mensen kunnen veranderen.

Cherif haalde er Freud's visie (view of the human mind: the mental iceberg) op de menselijke
psychologie bij. We kunnen ons telkens afvragen wat onder een racistische uitspraak zit. Cherif kent een
man die racistische uitspraken deed: « jullie met hoofddoeken, kunnen jullie niet normaal doen?! » Pas
verschillende maanden later begreep hij dat er geen negatief gevoel achter de uitspraken zat, maar
eerder een passie voor de exotische vrouw.

Hoaxbuster doet fact checks van verhalen die online de ronde doen. Er komt vaak de kritiek dat dit niet
werkt. Fact checks zijn niet het enige middel, maar helpen wel om bepaalde zaken rationeel tegen te
spreken. Fact checks komen echter vaak veel te laat. Een deelnemer liet ook weten dat volgens de
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sociale psychologie elk negatief verhaal 8 à 10 positieve verhalen nodig heeft om verwerkt te worden.
Een deelnemer merkte op dat ze de rationele aanpak al lang probeert, maar dat dit niet werkt.
Leerlingen die schrik hebben geloven de cijfers niet.
Soms wordt fake news ook ingezet om bij voorbaat nieuws zwart te maken. Mensen die deze strategie
hanteren, zijn ons al twee stappen voor: “wat je zult zeggen is fake.” Dit werkt als een persoonlijke
aanval (op de man, niet op de bal). In deze situatie helpt het om de bronnen na te gaan, en te
focussen op de inhoud: waarop is dit gebaseerd? Men kan ook op die manier aan de slag met
samenzweringstheorieën.
Een deelneemster vroeg zich af of racisme wel vanuit angst te verklaren valt. Steken mensen zich niet
achter angst weg? In Cherif’s ervaring komt hij vroeg of laat wel op een vorm van angst terecht. Hoewel
er mensen zijn die niet meer te redden vallen, heeft hij er zelf nog nooit tegengekomen. Ook neonazi’s,
die ondertussen wel vele levens kapot gemaakt hebben, vertellen soms dat ze zich vanuit een vorm van
frustratie bij een groepering hebben aangesloten.

Een deelneemster vertelde dat er in haar school in Molenbeek ook racisme is van mensen met een
migratiegeschiedenis naar andere gemeenschappen en ook tegenover niet-moslims. Er zijn kinderen die
geen hesp meer durven mee te nemen op hun boterhammen, of opmerkingen over “die stinkende
katholieke parfum”, of “nique ta race”. Racisme is er in vele richtingen. Cherif lichtte toe dat in die
specifieke school mensen met een migratieachtergrond zich in een machtspositie voelen.
Gevolgen van racisme op school
-

Onveiligheidsgevoel.
Vervreemding, een vermindering van het vertrouwen.
Internaliseren van racisme, een minderwaardigheidsconflict.
Geen (of minder) interesse in de studies.
Er wordt soms door trauma’s gestopt met studies.
Van school of richting veranderen – een jongen kreeg zodanig veel de boodschap dat hij niet in
de goede richting zat, dat hij uiteindelijk zelf koos om te veranderen.
Pesten, depressie, psychische problemen, internering, assimilatie.

Deze gevolgen zijn van toepassing op alle vormen van discriminatie.
Wanneer een leerkracht plots een straffe racistische uitspraak doet (bijv. “negers zwijgen!”), is Cherif
voor een deel opgelucht: eindelijk, het komt eruit. Dit valt te bewijzen. Diezelfde leerkracht benadeelde
sommige groepen misschien al vijftien jaar via veel subtieler gedrag.
Een deelnemer stelde dat racisme vanwege ouders niet evident aan te pakken valt. Leerlingen moeten
erover spreken, maar ouders hebben de keuze om er niet met het schoolteam in gesprek te willen gaan.
Het team probeert met het kind aan de slag te gaan, maar thuis is het soms een heel ander verhaal. Bij
radicalisering worden sneller maatregelen genomen om de ouders te betrekken. Men gaat er dan van
uit dat er een radicale omgeving is. Bij racisme heeft men dezelfde reflex niet.
Het ergste wat je kunt doen om racisme aan te pakken, is mensen ten onrechte van racisme
beschuldigen (vermeend racisme).
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Verschillende stadia
-

Ontkennen: “racisme? Dit bestaat niet.” “Ik ben geen racist”.
Leven in het verleden: welk verleden dit is, hangt af van persoon tot persoon.
Minimaliseren: “het bestaat, maar is heel erg beperkt.”
Onlogische redeneringen, of niet consequent zijn.

 Er is maatwerk nodig. Men kan niet dezelfde aanpak hanteren voor elke persoon. Je moet
steeds op zoek gaan naar nieuwe ideeën. Men kan werken met video’s, humor, concrete
oefeningen, best practices…
Mensen die ontkennen zijn het moeilijkst aan te pakken.
Het is belangrijk om rolmodellen en voorbeelden te geven. Voor mensen die in het verleden leven, kan
men af en toe tegenvoorbeelden geven.

b) Mijn school neemt een antiracistisch bad: een beleidskeuze
Met Paul Geerts, voormalig directeur van IMS Borgerhout, Katrien Beyl en Mitch Vannecke
(School Zonder Racisme).
De presentatie van School zonder racisme is te verkrijgen via thomas@orbitvzw.be

Getuigenis Paul Geerts
-

Elke directeur heeft als missie om in zijn school een positief leer- en leefklimaat te scheppen. Een
positief leefklimaat betekent:
o gastvrijheid (achtergrond hebben over het gastland én de achtergrond van de
leerlingen meenemen),
o zich laten thuis voelen (vb. Het gebruik van de thuistaal niet afstraffen)
o gelijke onderwijskansen
o respect (een vertrouwensband hebben met de ouders, ouderbetrokkenheid).

-

Mensen van verschillende afkomst hebben in het lerarenkorps schept positieve rolmodellen en
een vertrouwelijk klimaat.

-

Voor religieuze symbolen kan men toelaten om buiten de school de hoofddoek te dragen, ook
bij publieke activiteiten of als men foto’s trekt.

-

Op vlak van het pedagogisch project:
o OKAN. In het begin waren er negatieve reacties naar die leerlingen. We hebben
uitwisseling tussen OKAN en de ‘reguliere’ leerlingen georganiseerd, zodat ze elkaars
achtergrond leerden kennen.
o Kort op de bal spelen bij vooroordelen, vb. homofobie.
o Brede School en buurtbetrokkenheid: de school functioneert binnen de maatschappij:
vb. contacten met lokale handelaars, Borgerrio,…
o Elk aspect van het schoolbeleid en schoolleven kan bekeken worden in functie van de
leerlingen. vb. lage schoolrekeningen.

-

Het resultaat van het gevoerde pedagogisch project, is dat het welbevinden en thuisgevoel van
de leerlingen op school heel hoog is. Dit werk moet elke dag gebeuren. De hefbomen kunnen
beleidsmatig worden ingebed en zijn de basis voor een stabiele school waar de leerlingen zich
goed voelen.

-

Incidenten met een leerkracht worden direct besproken. Daarna worden dader en slachtoffer
bijeen gebracht om dit uit te praten.
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-

Bij aanwerving wordt verduidelijkt dat iedereen bepaalde vooroordelen heeft. Elke leerkracht
heeft de opdracht om aan zichzelf te werken (ze moeten leren in de spiegel kijken).

School zonder racisme
Scholen die in hoge mate de diversiteit erkennen en waarderen zien een stijging van de resultaten van
de leerlingen. Hoe diverser de school, hoe positiever dit effect. Het thuis voelen op school of
welbevinden stijgt ook met deze aanpak. Welbevinden is een basis om goed te kunnen presteren.
School zonder racisme heeft een werkinstrument om te evolueren naar een zichtbaar interculturele
school.
SAMEN LEREN
o Het is belangrijk om het curriculum te herbekijken. Diversiteit moet in alle ‘vakken’ en
lesinhouden voorkomen. Directies moeten stimuleren dat leerkrachten hun materiaal bekijken.
PARTICIPATIE
o Je kiest soms niet welke mensen in je schoolteam zitten. Je moet er blijven aan werken en
streven naar diversiteit. Mensen met een migratieachtergrond moeten nu, met de schaarste bij
leerkrachten, zeker de kans kunnen krijgen om te beginnen als leerkracht. Er wordt een enorm
potentieel gemist, onder andere door vrouwen met hoofddoek te weren.
o Het diversiteitsbeleid moet ingebed zitten in het beleid van de school. Dit moet niet noodzakelijk
een schriftelijk plan zijn. Het belangrijkste is dat het plan wordt uitgevoerd.
o De scholenkoepels moeten ook een rol spelen. We kunnen het hoofddoekenverbod, gestuurd
door de koepels, niet aanhouden.
o Ook ouders en leerlingen spelen een rol, niet alleen de school(directie).
o Diversiteit binnen de schoolbesturen is hallucinant laag.
o We hebben nood aan getuigenissen van leerlingen.
Algemene opmerkingen :
o

Polarisatie rond de hoofddoek zorgt voor een rem op de identiteitsontwikkeling bij leerlingen. Ze
moeten hun religieuze identiteit kunnen ontwikkeling.
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o
o
o

Ook het BSO is waardevol, niet enkel ASO en TSO.
Birsen Taspinar is een interessante expert over de psychologische gevolgen van racisme.
Naima Charkaoui publiceert in februari 2019 een interessant boek over racisme: “Racisme | over
wonden en veerkracht“

c) Mijn lespakket wordt racismevrij: inspirerende praktijken van de
geschiedenis- tot de wiskundeles
Met Hanne Keppens (Studio Globo Antwerpen), Caroline Staelens (Kleur Bekennen) en Marius
Dekeyser (Hand in hand tegen racisme).
Zie de presentatie
Handboeken op school zijn vaak etnocentrisch en vol ongepaste beeldvorming. Er zijn veel blinde
vlekken. Hoe kunnen we dan toch een gepaste informatie in klas geven rond racisme, kolonisatie,
enz. ?
Filmpje over Arabische cijfers in Nederland
-

Vraag: hebben we genoeg kennis over andere culturen? Komen niet-Westerse culturen op
een positieve manier aan bod?

-

Antwoorden groep:
o

Men kan een kijkje nemen bij World Citizen Schools in Nederland. Ze laten in alle
vakken interculturaliteit aan bod komen in het secundair.

o

Door gebrek aan kennis zie je vooroordelen bevestigd in het bestaande
lesmateriaal, bv. miserie in Afrika, hongersnood.

o

We willen ons eigen verleden niet onder ogen zien.

o

Lesmateriaal is heel blank en gendernormatief.

o

Kolonialisme is een voetnoot met onze geschiedenis als de kapstok.

o

Er is geen oog voor hoe nieuwkomers ook onze taal beïnvloeden.

Framing beïnvloedt ook onze taal (illegalen…): Filmpje Afrika 4 Norway
-

Groepsgesprek
o

Project ‘Decolonize the museum’ (zie onder meer volgende link, nvdr)

o

We spreken over de mensen hun ‘huisje’ en zeggen ‘Afrika’ i.p.v. de individuele
landen

o

Wit is ook een kleur!

o

Moeten we de kleuren benoemen?

Presentatie: Sporen van Kolonisatie -> wat zien we nog van kolonisatie in onze maatschappij?
-

De ‘ontdekking’ van de Okapi is een Westers standpunt

-

Neokolonialisme: de exploitatie van mijnen en grondstoffen door het Westen
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Lesmateriaal online (zie link presentatie)
-

-

Proces: hoe hebben we dit gemaakt?
o

Bevraging van leerkrachten

o

Literatuurstudie

o

Doelgroep aangesproken

o

Partners zoals Afrikamuseum betrokken

We vertrekken vanuit vandaag, dit is niét iets in het verleden.
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Evaluatie netwerkdag
Algemene scores en kwaliteitsscores evaluatieformulieren deelnemers
( slecht= 20%, matig= 40%, voldoende = 60%, goed = 80%, zeer goed = 100% )
Aantal ingevulde evaluatieformulieren: 27 (op een totaal van … deelnemers)
Gemiddelde leeftijd
Man-vrouw-verhoudingen
1. Hoe vond je de inhoud van deze
activiteit?
2. Hoe vond je de
methodologie/aanpak van de
thematiek?
3. Voldeed de netwerkdag aan jouw
verwachtingen?
4. Wat vond je van de inleidende
sprekers?
Orhan Agirdag
Mohamed Rabhi
Samira Arbaji
5.
6.

Sabrine Ingabire
Wat vond je van de werkwinkels
Was er voldoende tijd om de
thematiek te behandelen?

Totaalscore

42 jaar
4 mannen, 23 vrouwen
78
72
65

78
82
92
95
62
40
76

Enkele inhoudelijke opmerkingen



“Interessante uitwisseling tussen ervaring en theoretische uiteenzettingen”



“Krachtige getuigenissen”



“Nog maar eens bevestigd: er is een lange weg te gaan!”



“We blijven hangen in het uitleggen van en vertellen van verhalen over racisme i.p.v. samen
over oplossingen na te denken of te delen van oplossingen” | “Mocht meer oplossingsgericht
zijn” | “Er was véél te weinig tijd om actief naar mogelijkheden te zoeken.” | “We zitten met een
groep van mensen die hier al veel expertise/interesse in hebben. Het mocht sneller en een hoger
niveau zijn” | “Graag meer praktische tips!”.



“Een heel boeiende studiedag“,



“Ik had graag alle workshops gevolgd. Als leerkracht voel ik dat je veel invloed kan hebben
maar structureel zou er ook tegemoetkoming nodig zijn”



“Wat zijn de bestaande initiatieven van het ministerie van Onderwijs + de evaluatie ervan?
Wanneer lukt integratie wel en wat zijn de concrete acties van de leerlingen zelf die op kleine
schaal het verschil kunnen maken?”
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“Er mag nog meer interactie zijn” | “Beetje te weinig tijd om dieper in te gaan op de vragen van
het publiek”



“Leuk om gelijkgezinden te ontmoeten” | “De persoonlijke ontmoetingen zijn altijd de moeite
waard.”



“Gebrek aan link met polarisering en hoe je dat probeert weg te werken.”



“Probeer het probleem van diverse kanten te benaderen om zo tot een genuanceerd beeld te
komen en concrete, haalbare oplossingen aan te reiken. Wat zijn de next steps? Overleg met de
overheid ivm de geformuleerde voorstellen?”
Met welke tips kun je aan de slag?









“Elk incident aanpakken”
“Protocol opstellen in de school,
“Lessen over stereotypen, desinformatie, enz. aanvullen met de voorbeelden“
"de ideologische dode hoek"
“Aandacht voor info over kolonisatie/migratiegeschiedenis in de curricula”
“Taalgebruik en beeldvorming rond diversiteit”
“Personaliseren, verbinden.”
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