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▪ Hoe en vanuit welk perspectief kijkt u naar onderwijs?

▪ Hoe moet onderwijs omgaan met verschillen tussen 
leerlingen?

▪ Wat is de topprioriteit voor het onderwijsbeleid de 
komende jaren?
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Perspectief op onderwijs

▪ Sociologisch-antropologisch perspectief

▪ Onderwijs, diversiteit en collectieve 
identiteitsvorming

▪ Onderwijs als een ‘prachtig risico’ (Biesta, 2015)

▪ Focus op de interpersoonlijke relaties, in het 
bijzonder tussen leerkrachten en leerlingen
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Onderwijs in ‘eigen taal en cultuur’

▪ Publiek onderwijs is cruciaal in de constructie 
van een ‘verbeelde nationale gemeenschap’ 
(Anderson, 1990)

▪ Recht op erkenning van ‘eigen taal’ en 
culturele emblemen – cfr. ‘Vlaamse canon’ 
(Wimmer, 2013)

▪ Sterke familie-school relatie: onderwijs in 
eigen taal en cultuur voor ‘Vlamingen’ zonder 
migratieachtergrond

▪ Tegelijk impliciete/expliciete afwijzing van 
bepaalde andere talen

▪ Nu: meerderheids-minderheidssteden (Crul, 2016)

▪ Nieuwe vormen van verbondenheid?
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Hoe moet onderwijs omgaan met 
verschillen tussen leerlingen?
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(H)erkennen en grijpen van kansen

▪ Hoge ‘achievement motivation’ van minderheden (oa PISA 

2015; Clycq, et al., 2014)
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geen immigratieachtergrond Marokkaanse of Turkse roots

Ik wil goede punten halen op school (% helemaal akkoord)

Clycq, et al. 2014 – Oprit 14



(H)erkennen en grijpen van kansen

▪ Minderheden hechten zowel veel belang aan het  
Nederlands als aan ‘eigen’ taal (Clycq, et al., 2014)
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Hoe belangrijk is het voor jou om 
je moedertaal / Nederlands te leren?

Clycq, et al. 2014 – Oprit 14



Maar hoe incorporeren?

▪ (Nog steeds) dominante denkbeelden dat ‘thuistaal’ en 
Nederlandse schooltaal niet kunnen samengaan
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“Nochtans bij ons zijn we aan het werken aan een taalproject, 
dus er hangen nu slogans uit in de gangen van ‘hier spreekt men 
Nederlands’. Ik persoonlijk werk daar al jaren mee, ik doe da op 
een ludieke manier, zij moeten dus twintig cent betalen als zij 
dus geen Nederlands praten, als ze dus Turks, euuuh
Marokkaans praten, racistisch taalgebruik of denigrerend 
[praten], moeten zij betalen. Ik vraag hun op voorhand, ga je 
daar mee akkoord, maar zo kan je ze op een speelse manier in de 
klas stimuleren om toch Nederlands te praten en dan steken we 
dat in een envelopke en daarna gaan ze daar kebab mee gaan 
eten over de middagpauze als dat voldoende is. Ik vind dat ge 
dan terug naar hun eigenheid gaat met kebab, Belgen moeten 
een frietje halen.” (Leerkracht secundaire school) (Clycq, et al., 2014)
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Interviewer: “Maar in de school is Nederlands de voertaal?”

Directeur J: “Jaja. Altijd behalve in de lessen Frans, Engels en 
Duits.”

Interviewer: “En op de speelplaats?”

Directeur J: “Ja, maar dat gebeurt echt, allee ik heb het nog nooit 
gehoord en ik kom toch wel wat op de speelplaats. Ik heb ook 
van de studiemeester nog nooit gehoord van ahja euh dat is 
eigenlijk euh; ik ben voetbalscheidsrechter en ook in het 
voetbal is het zo dat als iemand mij in een vreemde taal 
aanspreekt dat ik een gele kaart moet trekken. Want hij kan mij 
beledigen, ik versta het niet. Eigenlijk is dat hier ook zo. Iemand 
die stel in het Arabisch tegen u zal beginnen schelden of iets 
zeggen en je verstaat het niet, dan zou die ook een sanctie 
krijgen. Dus de speelplaatstaal is ook het Nederlands, heel de 
schooltaal.” (Directeur secundaire school) (De Cock, 2019)
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Maar hoe incorporeren?

▪ (Nog steeds) dominante denkbeelden dat hoge 
islamitische religiositeit een obstakel lijkt (Nouwen, et al., 2019)

▪ Maar islamitische studenten hebben (erg) hoge 
onderwijsaspiraties en -doelen, maar ervaren minste 
steun van leerkrachten

▪ De potentiële hulpbronnen van ‘thuistaal’, religie, e.d. 
worden onvoldoende (h)erkend en gevaloriseerd in 
reguliere scholen
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Belang van ‘multicultureel’ onderwijs

▪ Een ‘en-en’ verhaal: ‘multicultureel’ onderwijs verhoogt 
prestaties en verbondenheid voor ‘minderheden’ en 
geen negatieve impact op leerlingen zonder 
immigratieachtergrond (Celeste, et al., 2019)

▪ Maar: over het algemeen weinig interesse bij 
leerkrachten in (extra) vorming en weinig incorporatie in 
het curriculum of de lespraktijk (Agirdag, et al., 2016; Talis, 2019)
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Te verwachten gevolg: bottom-up initiatieven?

▪ Sterke focus op succesvol zijn in bredere samenleving 

▪ Zoektocht van ouders naar institutionele ondersteuning 
bij opvoedings- en onderwijsprocessen

▪ Zoektocht naar ‘en-en’ onderwijs?
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In de toekomst wil ik er meer aandacht aan besteden om 
hen toch het meest elementaire van de Italiaanse taal te 
leren. Want het is toch wel heel belangrijk... als ik dat zie bij 
mijn moeder, als ... mijn moeder praat heel heel weinig 
Nederlands en dan merkt ge toch dat ze moeilijk met 
elkaar kunnen communiceren bijna. Dat is toch wel 
jammer hè. Dat zou toch eigenlijk niet mogen.  

(man, Italiaanse immigratieachtergrond, 37 jaar)
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De communicatie met mijn ouders is soms echt een 
probleem, vooral bij mijn jongste zusje. Zij wil soms echt zo 
dingen vertellen aan mijn mama, zo over ’t school en zo, 
maar dat gaat dan niet. Want zij spreekt echt niet zo goed 
Chinees. En dat vindt mijn moeder dan zo spijtig, want zij 
wil dan echt luisteren naar R’s verhalen, maar ja… haar 
Nederlands is ook niet zo goed. Dus…En daarom wou mijn 
moeder ook dat wij naar de Chinese school gingen.   

(leerlinge, Chinese immigratieachtergrond,  Antwerpen, 
ASO)
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Te verwachten gevolg: bottom-up initiatieven?

▪ Onderwijs in ‘eigen taal en cultuur’  zoals iedereen?

▪ Oprichting van weekendscholen, islamitische scholen 
e.d. ter compensatie van gebrek aan multicultureel 
onderwijs?
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Te verwachten gevolg: ‘nieuwe’ identiteiten?

▪ Meer diepgaande gevolgen op identiteitsontwikkeling

▪ De Vlaamse (en Belgische) identiteit is weinig 
aantrekkelijk voor minderheden … maar is dat een 
probleem?

▪ Zoeken naar nieuwe ‘en-en’ identiteiten?
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Nieuwe vormen van verbondenheid?
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(Erg) sterk Europese

identiteit

Stads-

identiteit

(Antwerpen)

Belgische

identiteit

Vlaamse

identiteit

Leerlingen

zonder migr.

58,8% 76,3% 79,6% 75,8%

Leerlingen met 

Marokkaanse

migr.

45% 53,7% 39,6% 29,9%

Verschil 13,8% 22,7% 40% 45,9%

Clycq, Driezen & Verschraegen (in review)



Topprioriteit

▪ Ondersteunen van de leerkracht als ‘verschilmaker’ –
met name voor kwetsbare jongeren

▪ Aandacht voor de impliciete en expliciete 
identiteitsprocessen in scholen

▪ Erkenning van en inspelen op behoeften van ouders en 
jongeren met een immigratieachtergrond, die vaak erg 
gelijkaardig zijn aan die van ouders en jongeren zonder 
immigratieachtergrond
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