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Diversiteit is een gegeven

Meer dan 100 
herkomstlanden



Kloof tussen leerlingen met en zonder migratie achtergrond (PISA 2015 )
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Vlaams onderwijs scoort hoog op kwaliteit
…maar laag op gelijkheid





Ook rekening houdend met SES
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Ook rekening houdend met IQ



Verschillen in prestaties zijn dus niet (volledig) te
verklaren vanuit capaciteiten of thuissituatie

Dit laat ruimte voor de school en klasomgeving als
ondersteunende factoren



Hoe omgaan met 
diversiteit op 

school?





1. Hoe gaan Vlaamse scholen
om met diversiteit?

2. Wat doet dit beleid met hun
leerlingen?
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Het onderzoeksproject
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• Resonansgroep



Opvolging doorheen het secundair 
onderwijs
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Studiemotivatie 
Studieresultaten

‘Leven’
Welbevinden
Probleemgedrag
Sociale relaties met 
peers & leerkrachten

Schoolomgeving
Diversiteit en kansarmoede 
Schoolklimaat (algemeen & specifiek diversiteit)

Onderzoeksdoelen



Opzet: leerling in context
66 scholen
gespreid over 
provincies, koepels, 
GOK percentages en 
studierichtingen

3131 leerlingen
waarvan 56% met migratie achtergrond



1. Hoe gaan Vlaamse scholen
om met diversiteit?



School regels:



3 vormen van diversiteitsbeleid

MulticultureelKleurenblind Assimilatie



Kleurenblind beleid

•Culturele verschillen negeren

•Nadruk op individu, unieke talenten
van elke leerling

•Nadruk op behandeling op maat van 
individuele leerling

•Anti-discriminatie

•Neutraliteit (bv. geen religieuze
symbolen buiten godsdienstles)

Kleurenblind



‘We streven naar een 
school waar iedereen 

erkend en gerespecteerd 
wordt als een unieke 

persoon.’



‘Doorheen de volledige 
schoolloopbaan bekommert 
de school zich om de meest 

aangewezen vorm van 
begeleiding op maat van elke 

individuele leerling.’



‘Je komt naar school in 
gepaste kledij: verzorgd, 
niet uitdagend en zonder 

religieuze, etnische of 
politieke uiterlijkheden.’



Assimilatie beleid

•Enkel Nederlands spreken

•Geen hoofddoeken toegelaten

Assimilatie



‘Je spreekt altijd Nederlands!! De 
keuze voor een Nederlandstalige 

school impliceert zowel van je 
ouders als van jezelf een positief 

engagement ten opzichte van deze 
onderwijstaal.’



‘Een hoofddeksel is binnen de 
schoolgebouwen en tijdens het 

lesgebeuren niet toegelaten. Het 
dragen van een hoofddoek is op 

school en in het kader van 
schoolactiviteiten niet toegelaten.’



Multicultureel beleid

•Culturele verschillen erkennen

•Diversiteit als meerwaarde

•Belang hechten aan leren over 
verschillende culturen

Multicultureel



‘Het multiculturele gegeven van onze 
school dwingt leerlingen en opvoeders 

de verschillen in cultuur te leren kennen, 
begrijpen en waarderen. Het vormt een 

verrijking voor de school en ieders 
persoonlijke ontwikkeling. Wij 

ondersteunen alle initiatieven die het 
samenleven van de verschillende 

culturen kunnen bevorderen.’



‘We zetten onze schoolpoort open 
voor andere culturen, omdat we het 

confronteren van meningen, 
waarden en overtuigingen die in de 

gemeenschap leven, zien als een 
verrijking voor de hele 

schoolbevolking.



Noot

•Scholen zijn niet zomaar op te delen in een
van deze categorieën, ze gebruiken
elementen uit deze 3 vormen van beleid in 
meer of mindere mate

•Variatie in beleid binnen scholen met hoge
en lage diversiteit



2. Wat doet dit beleid met hun
leerlingen?



Welzijn: 
Thuis voelen op school

Prestaties: 
Punten Nederlands en wiskunde



Kloof in welbevinden en prestaties

Leerlingen met migratie achtergrond
-voelen zich minder thuis op school
-halen lagere punten

dan leerlingen zonder migratie-achtergrond

Gecontroleerd voor
SES ouders, diversiteit op school, 
studierichting, leeftijd



Impact kleurenblind beleid
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Impact assimilatie beleid
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Laag diverse school

Hoog diverse school
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De psychologie achter deze bevindingen

Iedereen uniek 

en gelijk, dat is 

toch gewoon 

goed?

Door verschillen 

te benadrukken 

krijgen we nog 

meer stereotypen!

Moet genuanceerd 

en inclusief zijn om 

dit te vermijden!

Multicultureel
Kleurenblind



Thuistaal en –cultuur 

worden niet 

(expliciet) erkend of 

gewaardeerd 

 geeft het signaal 

van niet thuishoren

Thuistaal en –cultuur 

worden expliciet 

erkend en gezien als 

positief, een 

meerwaarde 

 geeft het signaal van 

thuishoren op school

De psychologie achter deze bevindingen
Kleurenblind Multicultureel



Moffelt structurele ongelijkheid 

weg:

- Leerling voelt zich niet begrepen 

want dagelijkse realiteit is anders

- School geeft geen taal of 

weerwoord aan vooroordelen in 

bredere maatschappij

- Moeilijkheden = geïnternaliseerd 

als probleem van individu

Erkent structurele ongelijkheid en 

neemt positie in:

- Leerling voelt zich begrepen want 

afkomst speelt wél een rol

- School geeft taal om 

vooroordelen te benoemen en 

deze te counteren

- Moeilijkheden zijn ‘logisch’ en 

kunnen samen aangepakt worden

Multicultureel

De psychologie achter deze bevindingen

Kleurenblind



Conclusies

Schoolbeleid kan mee de kloof in welzijn en prestaties
dichten tussen leerlingen met en zonder migratie-
achtergrond

Diversiteitsbeleid van een school kan een verschil maken 
van 10% in de studieresultaten!

• Verschillen negeren of afwijzen houdt de kloof in stand

• Verschillen waarderen en als uitgangspunt nemen
verkleint de kloof



Hartelijk dank!
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