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ORBIT? 

• interlevensbeschouwelijke ontmoeting 

• rechtvaardig migratiebeleid 

• samenwerking in diversiteit 

• effectieve aanpak van racisme 

• woning gezocht, buren gevonden 

 



 

• is een structureel systeem. 
 

 

Racisme… 



 

• heeft een functie: machtsverschillen en privileges 

legitimeren.  

 

 

 

Racisme… 



Racisme… 

• is witheid als norm 

– Minder (genuanceerde) representatie in media, 

onderwijs, films, boeken, politiek… 

– Schoonheidsidealen, “huidskleur”. 



• is statistisch  

– Tewerkstellingsgraad in Vlaanderen. 

– Vaak minder goede arbeidsomstandigheden 

– Meer schooluitval 

– Discriminatie in de toegang tot huisvesting 

– Hogere armoedecijfers 

– Meer witte mensen in machtsposities 

 

 

 

Racisme… 



Racisme… 

• is verankerd in de 

geschiedenis (slavernij, 

kolonisatie, geschiedenis 

van discriminatie) 

 

• is gebouwd op twee 

ideologieën (Robin 

Diangelo) 

– Meritocratie 

– Individualisme 



Onderwijs 

• Centraal inschrijvingssysteem 

• Meer leerkrachten met migratieachtergrond 

• Objectievere studieoriëntatie 

– Via schoolinspecties 



 



Praktische oefening 

Herhaal volgende zin verschillende keren snel en luidop 
en vul telkens spontaan aan 

 

Zou het waar zijn dat 
vreemdelingen… 



Racisme is aangeleerd… 

 

 Ervaringen of  

gebrek aan  

ervaringen  

Media 

Onderwijs  

Omgeving 

Xenofobie 



Racisme is aangeleerd… 

• (Sociale) media 
• Negatieve ervaringen / gebrek aan ervaring 
• Omgeving (woonplaats, familie, vrienden…) 
• Opvoeding 
• Leren omgaan met xenofobie 
• Politieke context 
• Onderwijs 
• Cultuur (romans, films, kunst, standbeelden…) 
• Mensen met gezag 
• Geschiedenis (migratie, kolonisatie) 
• … 

 
 



… we kunnen het afleren  

 

Maak je eigen racismeopvoedingstaart:  

 

Waar leerde jij racisme aan? 



De bondgenotenstrategie 



Mijn dochter moet niet  

met een zwarte afkomen 

Goede leef-, werk- en  

Woonomgeving voor 

haar dochter 

racistische 

boventoon 

zorgende 

ondertoon 

financiële, fysieke, psychologische 
veiligheid, kleinkinderen, verschillende 

cultuur of godsdienst, discriminatie,…  

aandacht, erkenning, 
herkenbaarheid,… 



Bouwstenen van de 

bondgenotenstrategie 

BOUWSTEEN 1 

 TIJD WINNEN EN TIJD NEMEN. 



Bouwstenen van de 

bondgenotenstrategie 

BOUWSTEEN 2  

ZOVEEL MOGELIJK TE WETEN KOMEN OVER DE 
OORZAAK ACHTER HET RACISME.  



Bouwstenen van de 

bondgenotenstrategie 

BOUWSTEEN 3 

INZOOMEN OP DE LEEFWERELD VAN JE 
GESPREKSPARTNER. 



Bouwstenen van de 

bondgenotenstrategie 

BOUWSTEEN 4 

ERKENNING GEVEN. 



Bouwstenen van de 

bondgenotenstrategie 

BOUWSTEEN 5 

 TERUGKOMEN OP DE RACISTISCHE 
BOVENTOON. 





Zorg voor doelwitten 

 
 

• Impact van racisme 

• Negatieve strategieën 
– Oogkleppen 

– Witter dan wit 

– In overdrive 

– Ten aanval 

 

• Nooit minimaliseren. 

 



Zorg voor doelwitten 

 
 

• Veerkracht opbouwen 

 
– Steunend netwerk ontwikkelen 

 

– Positieve identiteit ontwikkelen 
 

– Racisme herkennen en benoemen 

 

 



Omstaanders-strategieën 
Direct confrontation | Diversion | Delegate | Delay | Document 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hollaback! - https://www.ihollaback.org/resources/bystander-resources/ 

https://www.themarysue.com/bystanders-harassment-guide/ 
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Oefening 

• Hoe reageerde jij de laatste keer dat je 
getuige was van racisme? Kwam je tussen? 
Hoe? 

 

• Hoe zou je beter willen reageren de volgende 
keer? 



Grenzen stellen via  
verbindende communicatie 

4. Een verzoek maken 

zonder acties 

2. Je gevoelens uiten 

1. Gedrag observeren 

3. Je behoeften verwoorden 

zonder oordeel 

of interpretatie 

in “ik-vorm” 

zonder te dwingen 

“je zei …” 

“dit kwetst me” 

“ik wil me veilig voelen” 

“zou je in de toekomst kunnen…? 

ipv “je moet zorgen 
voor mijn veiligheid” 

ipv “jij kwetst me” 

ipv “je bent een racist” of  
“hij wil me bewust kwetsen” 

ipv   “je moet …” 

Tekening: Thomas d’Ansembourg 



In het kader van een project kregen we een 
studente uit Trinidad en Tobago op bezoek. Ze werd 
benaderd op straat en lastiggevallen door een 
groepje mannen van middelbare leeftijd. Er werden 
in het Nederlands dingen gezegd en gelachen. 
Daar de studente geen Nederlands sprak wist ze 
niet wat er gezegd is geweest. Ze is niet fysiek 
aangevallen, maar voelde zich wel sterk bedreigd 
door de situatie. Het is onduidelijk of de personen 
het op haar huidskleur en voorkomen hadden 
gemunt. Echter, het was niet de eerste keer dat dit 
haar overkomen was en dit voorval bracht 
negatieve herinnering en angsten weer naar 
boven. 

Casus 



Hoe is er met de situatie omgegaan? 

 

De persoon in kwestie reageerde angstig en had de 

neiging zich af te sluiten. Als leden van het 

projectteam wisten we niet hoe we met deze 

situatie best konden omgaan of hoe we haar 

konden helpen of steunen. De politie werd 

gecontacteerd, maar die kon niets doen. 



Een studente werd tijdens het examen betrapt op 

bezit smartphone. Nadien kwam dit voor op de 

examencommissie waar moest worden beslist welke 

sanctie er zou worden opgelegd. Tijdens de 

examencommissie werden veronderstellingen 

gemaakt over het feit dat ze haar telefoon zeker had 

gebruikt om een andere studente met 

migratieachtergrond die buiten het auditorium stond 

op te bellen om zo aan juiste antwoorden te geraken. 

Hier waren geen bewijzen voor. 

 

Casus 



De studente was niet op de hoogte van wat er over 

haar werd gezegd tijdens de examencommissie. Ze 

werd opgeroepen en gehoord, maar de uitspraken 

vonden pas plaats nadat ze was vertrokken. 

 

Hoe is er met de situatie omgegaan? 



Een masterstudente had één onvoldoende en 
kwam langs om haar examenresultaten te 
bespreken. Toen ik vroeg naar wat de mogelijke 
redenen waren dat ze niet was geslaagd op dat 
vak, gaf ze onmiddellijk aan dat de docent haar 
nadelig behandeld.  

 

De studente in kwestie is anderstalig (dat hoor je 
ook aan haar Nederlands). De docent heeft haar 
eens gezegd dat het niet kan dat iemand een 
master studeert terwijl ze de taal niet volledig 
beheersen en nog basisfouten maken in het 
gesproken of geschreven Nederlands. Volgens haar 
laat ze haar daarom bewust buizen. 

 

Casus 



De studente was erg kwaad maar huilde vooral. Ik 

wist zelf niet goed hoe me op te stellen omdat ik 

niet wist hoe waarheidsgetrouw dit verhaal was  en 

ook niet wist wat zij hieraan kon doen. Nadat ik het 

met een collega had besproken heb ik dit in alle 

discretie gemeld bij de vice-decaan. Hoe dit verder 

is aangepakt, weet ik niet. 

 

 

Hoe is er met de situatie omgegaan? 



Casus 

In het bureau van mijn leidinggevende werden 

meerdere ongewenste en kwetsende uitspraken 

gemaakt over minderhedengroepen en één 

opmerking over een specifieke student.  

Op een subtiele manier werd het werken rond 

diversiteit afgewezen en werd op verbale manier 

acties rond diversiteit ontmoedigd. Een quote: 

“studenten mogen niet links geradicaliseerd 

worden.”  



De leidinggevende ging niet op de uitspraken in. Ik 

heb geantwoord met een grap en ben blijven 

werken rond diversiteit. Later besprak ik het met 

collega's waar ik een vertrouwensband mee heb. 

 

Hoe is er met de situatie omgegaan? 



Casus 

Een oudere student die ook moeder is maar niet 

werkte wou de ombudspersoon bereiken met de 

vraag om haar haar examen online af te leggen.  

Zij vroeg hiernaar omdat ze geen opvang had voor 

haar kind - dit gebeuren speelde zich af tijdens de 

1ste coronagolf – en een online examen zou haar 

de heen- en terugreis naar de campus besparen.  

Zij contacteerde me vooral om haar frustraties te 

uiten dat er onvoldoende aandacht wordt 

gegeven aan studenten in haar situatie. 



Uiteindelijk is er contact geweest met de 

ombudspersoon, maar werd er geen online 

examen gedaan. 

 

 

Hoe is er met de situatie omgegaan? 



• Ik belde naar een ombudspersoon omdat een 
student met een moslimachtergrond omwille van 
haar geloof of achtergrond bepaalde 
praktijkoefeningen niet bij mannen wou doen 
(opleiding kinesitherapie). Zij was al getrouwd en 
dat ging principieel niet.  

 

• De ombuds gaf aan dat er geen uitzonderingen 
worden toegekend hiervoor en dat zij en alle 
andere studenten de praktijkoefeningen in 
gemixte groepjes moeten doen, dus mannelijke 
en vrouwelijke studenten. Ik heb dit daarna op 
mail gezet naar de student. 

 

Casus 



Hoe is er met de situatie omgegaan? 

 

• Ik kreeg een heel verontwaardigde reactie van 

de student. Zij gaf aan dat ze zich 

gediscrimineerd voelde. Ik heb dit daarna met de 

ombudspersoon opnieuw besproken maar er 

kwam opnieuw een negatief antwoord.  

 

• Ik voelde me heel machteloos. Nadat ik het 

opnieuw had gecommuniceerd naar de student 

heb ik geen reactie meer ontvangen. 

 



Ondanks gelijke resultaten krijgen leerlingen met 

een migratiegeschiedenis vaker een B-attest dan 

andere leerlingen, die meer C-attesten krijgen 

Casus 



Ayla gaat naar de rapportbespreking van haar 

oudste zoon van 10 jaar. De juf zegt: "Op taal staat 

hij wat achter, maar dat is normaal voor Turkse 

kinderen."  

 

Ayla maakt zich boos om die opmerking. Haar 

jongste zoon (8 jaar) staat niet achter op taal. Ze wil 

dat de school van haar kinderen hetzelfde 

verwacht als van Vlaamse kinderen. 

 

Casus 



Polariseringsmanagement 

Tekening: Bart Brandsma 



Polariseringsmanagement 

• Depolariseren? Verander van… 

 

• Doelgroep: het midden 

 

• Onderwerp: herkaderen 

 

• Positie: sta echt in het midden 

 

• Toon: luisteren 

 



Veranderen 



Veranderen 



Veranderen 



Racisme? 

Een man slaat een persoon met donkere huidskleur 
in elkaar en roept tegelijk: “vuile n…”. 

 

 

Wij verhuren niet aan vluchtelingen 

Ga terug naar je land!  

Ze willen zich niet 
aanpassen… 

Amai, je spreekt al 
mooi Nederlands 

In Slowakije worden Roma-vrouwen 
soms gesteriliseerd 

Loubna draagt een 
hoofddoek. Ze wordt elke 
dag aangestaard wanneer 

ze in de tram zit. 

Ond anks gelijke 

result at en  kr ijgen  

leer lingen  m et  een  

m igrat ieach t ergrond  

vaker  een  B-at t est  d an  

and ere leer lingen , d ie 

m eer  C-at t est en  

kr ijgen . 
“Oei, migranten op de hoek 
van de straat. Dit is 
verdacht”, denkt Mark. 



Thomas Peeters 

thomas@orbitvzw.be   

mailto:thomas@kms.be

