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Ervaren discriminatie
● Focus: ervaren (etnische) discriminatie door de leerlingen

● Discriminatie > etnische discriminatie > racisme

● Gepercipieerde dader:

○ Leraren

○ Medeleerlingen

● Gepercipieerde  slachtoffer: 

○ Leerling zelf

○ Groep van leerlingen



68%
Heeft discriminatie ervaren door leerkrachten

Bron: RaDiSS- data, N = 1.350; allochtone leerlingen; 55 secundaire scholen; 3de leerjaar (D’Hondt, 2015)

59%



32%
Heeft etnische discriminatie ervaren door leerkrachten

Bron: RaDiSS- data, N = 1.350; allochtone leerlingen; 55 secundaire scholen; 3de leerjaar (D’Hondt, 2015)

22%



3%
Heeft etnische discriminatie ervaren door leerkrachten

Bron: RaDiSS- data, 2.810 autochtone leerlingen; 55 secundaire scholen (D’Hondt, 2015)

1%



65%
Heeft discriminatie ervaren door medeleerlingen

Bron: RaDiSS- data, N = 1.380; allochtone leerlingen; 55 secundaire scholen; 3de leerjaar (D’Hondt, 2015)

58%



29%
Heeft etnische discriminatie ervaren door medeleerlingen

Bron: RaDiSS- data, N = 1.380; allochtone leerlingen; 55 secundaire scholen; 3de leerjaar (D’Hondt, 2015)

20%



Prevalentie ervaren discriminatie
● Zowel in witte, gemengde als zwarte scholen

● Zowel ASO, TSO & BSO 

● Verschillen tussen scholen → goed nieuws 



Gevolgen van ervaren discriminatie
● Lagere schoolprestaties 

○ Thomas, Caldwell, Faison & Jackson, 2009

● Lagere thuisvoelen op school 

○ D’Hondt, 2015

● Lagere nationale identificatie

○ Martinovic & Verkuyten, 2012

● Meer psychologische problemen  (depressie & angst)

○ Schmitt, Branscombe, Postmes, & Garcia, 2014

● ...
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Institutioneel racisme
● "Het collectieve falen van een organisatie om mensen een gepaste en 

professionele service te verlenen vanwege hun kleur, cultuur of etnische 

afkomst.”  (Macpherson, 1999)

● Gaat over instituties 

○ Racisme zonder racisten

● Privileges voor bepaalde groepen, uitsluiting en uitbuiting voor andere

● Niet noodzakelijk zo ervaren

● Niet noodzakelijk illegaal



Religie 





“We moeten onder ogen durven te zien dat er culturele 

verschillen bestaan, dat men in de islamitische cultuur 

misschien wat minder respect heeft voor het 

onderwijsproces zoals dat bij ons bestaat.”









Het onderwijs is vrij; 

elke preventieve maatregel is verboden; 

de bestraffing van de misdrijven wordt alleen door de 

wet of het decreet geregeld

De Grondwet - Art. 24 § 1



Driessen, G., Agirdag, O., & Merry, M. S. (2016). The gross and net effects of primary school denomination on pupil 

performance. Educational Review



"Het collectieve falen van een organisatie om mensen een gepaste 

en professionele service te verlenen vanwege hun kleur, cultuur of 

etnische afkomst.”  (Macpherson, 1999)



Taal



VN Kinderrechtenverdag
“Een kind uit een etnische, 

religieuze of linguïstische 

minderheidsgroep heeft 

recht om zijn of haar eigen 

cultuur te beleven, 

godsdienst te belijden of 

taal te gebruiken”











77%
“Anderstalige leerlingen zouden op school onderling geen vreemde taal mogen 

spreken”

Data van Oprit 14 onderzoek;  % akkoord + helemaal akkoord; Pulinx, Agirdag & Van Avermaet (201`7)(



48%
“Als leerlingen een andere taal dan het Nederlands spreken op de speelplaats, 

worden zij gestraft”

Data van Validiv onderzoek; Agirdag, 2017



66%
“Als leerlingen een andere taal dan het Nederlands spreken tijdens de les, worden zij 

gestraft”

Data van Validiv onderzoek; Agirdag, 2017



52%
“Als leerlingen een andere taal dan het Nederlands spreken om een klasgenoot iets 

uit te leggen, worden zij gestraft”

Data van Validiv onderzoek; Agirdag, 2017



12%
De schoolbibliotheek (klasbibliotheek, mediatheek) dient ook boeken te 

bevatten in de moedertaal van de leerlingen. 

Data van Oprit 14 onderzoek;  % akkoord + helemaal akkoord; Pulinx, Agirdag & Van Avermaet (201`7)(





"Het collectieve falen van een organisatie om mensen een gepaste 

en professionele service te verlenen vanwege hun kleur, cultuur of 

etnische afkomst.”  (Macpherson, 1999)
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