Lerarendag
woensdag 28 februari

Van kleurenblind naar multicultureel
Of hoe de schoolcultuur het verschil maakt

Met Keynote speaker:
prof. Jozefien De Leersnyder

'Van Kleurenblind naar Multicultureel’
over het positief effect op de
schoolresultaten van een schoolklimaat
dat diversiteit herkent en omarmt.

Dr. Jozefien De Leersnyder
Professor Culturele Psychologie Universiteit van Amsterdam
Postdoctoraal onderzoeker Centrum Sociale en Culturele Psychologie, KU Leuven

De toenemende culturele diversiteit in onze samenleving vormt een uitdaging:
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat àlle leerlingen hun potentieel optimaal kunnen
benutten?
Dat iedereen zich gewaardeerd en thuis voelt op school?
Dat iedereen de kans krijgt om goed te presteren?
En dat leerkrachten en directie ademruimte behouden in het managen van deze
uitdagingen?
foto: © Fred Debrock

Aansluitend: de scan -

met ervaringen uit de praktijk

‘De scan’ is een instrument dat meet hoe ver jouw school staat op het vlak van wereldburgerschap én de vertaling maakt
naar concrete actie!
Met ervaringen uit de praktijk door Rik Pateet (OLVI Boom) en Bieze Van Wassenhoven (verantwoordelijke pedagogie Kleur
Bekennen)

In de namiddag -

keuze uit 2 workshops

Workshop 1: Antwerpen divers - een gloednieuw dagprogramma in de Antwerpse Noordwijk
Workshop 2: Hoe omgaan met racistische en discriminerende uitspraken? - een doe-workshop pur sang

Wanneer?
Waar?

Prijs?

woensdag 28 februari van 9.00u tot 16u
Atlas, integratie & inburgering Antwerpen
Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen
(Op 5 minuten stappen van station Antwerpen
Centraal)
Deelname: € 25 (inclusief broodjesmaaltijd)

Inschrijven op www.schoolzonderracisme.be

Programma lerarendag 28 februari
9u00: Onthaal
9u30 – 10u45: Keynote speech
'Van Kleurenblind naar Multicultureel’ over het positief effect op de
schoolresultaten van een schoolklimaat dat diversiteit herkent en omarmt.
In deze lezing zal prof. Jozefien De Leersnyder aan de hand van wetenschappelijke studies aantonen hoe verschillende
visies en praktijken omtrent diversiteit de schoolprestaties van leerlingen met een migratieachtergrond kunnen ondermijnen of net kunnen bevorderen.
Een ‘kleurenblind’ model van diversiteit benadrukt dat iedereen gelijk is en culturele verschillen geen rol spelen, een
‘multicultureel’ model benadrukt dat er wel verschillen zijn, maar dat die een verrijking in plaats van een beperking zijn.
Onderzoek naar deze diversiteitsvisies en -praktijken (bv. wel versus geen thuistaal op school) laat zien dat, hoe goed
bedoeld ook, de kleurblinde aanpak de schoolprestaties van leerlingen met een diverse achtergrond ondermijnt terwijl de
multiculturele aanpak ze net bevordert.
De resultaten van deze wetenschappelijke studies komen misschien niet overeen met wat we intuïtief verwachten. Om ze
beter te kunnen begrijpen, zal worden ingezoomd op de psychologische mechanismen die eraan ten grondslag liggen,
zoals ‘stereotype bedreiging’ en ‘school belonging’ of het zich begrepen en thuis voelen op school.
In het laatste deel van deze lezing en volgend uit de voorgaande analyse, wil prof. Jozefien De Leersnyder een aantal
concrete handvaten aanreiken voor directies, leerkrachten én leerlingen om een multicultureel schoolklimaat te creëren,
waarin alle leerlingen zich thuis voelen en hun volle potentieel kunnen benutten.
In de discussie is er ruimte om deze voorstellen samen te bespreken en de haalbaarheid ervan in te schatten op zowel
korte als lange termijn: inclusieve democratie als antwoord op polarisatie, vervreemding en radicalisering.

Koffiepauze

11u15 – 12u45: De scan
Je vindt trajectmatig werken belangrijk? Je wil weten hoe ver jouw school staat m.b.t. wereldburgerschapseducatie
(WBE)? Je wil er samen met een team voor gaan maar soms missen jullie wat structuur of richting? Of ontbreekt er
een goed werkkader? Jullie willen samen ontdekken wat er nu echt nodig is? En dit direct vertalen in werkpunten? Dan
hebben we goed nieuws want deze workshop zet jullie enthousiasme om in doelgericht werken. Samen schrijven we een
positief verhaal dat realistisch is.

Middagpauze met broodjes

13u45 – 15u45 Workshops:
Keuze uit twee workshops
Antwerpen Divers
We hebben een gloednieuw dagprogramma in de Antwerpse Noordwijk.
Super interessant om leerlingen rechtstreeks in contact te brengen met het samenleven in diversiteit. Want de
Antwerpse Noordwijk is wel heel divers.
Een interactief spel met tablets, contact met buurtbewoners en een verwerking van de opgedane ervaring.
Beleef het zelf op onze lerarendag!

Hoe omgaan met racistische en discriminerende uitspraken?
Als je geconfronteerd wordt met racistische of discriminerende uitspraken in de klas, is het niet altijd makkelijk om
hierop te reageren – zelfs voor ervaren rotten in het vak.
Deze workshop/intervisie omvat uit het leven gegrepen casussen en uitwisseling van ervaringen, aangevuld met
tips van educatieve medewerkers die dagelijks rond deze thema’s werken. Verwacht je dus aan een doe-workshop pur sang!
Inschrijven op www.schoolzonderracisme.be

