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Diversiteit in lerarenteams 
17 januari 2023 

Verslag dialoogtafels 
Na de presentaties van onderzoek(sprojecten), was er tijd voor dialoog in kleine groepen. De 

deelnemers gingen in gesprek over een aantal vragen en stellingen, geclusterd rond: 

1 Drempels 

2 Beleidsaanbevelingen voor de lerarenopleidingen 

3 Beleidsaanbevelingen voor andere actoren 

Hierna een samenvatting van de bevindingen van de groepjes per cluster. 

1 Drempels 

Welke drempels omtrent diversiteit in de lerarenopleiding kwamen aan bod doorheen de 

presentaties? Wat is u daarrond bijgebleven? Welke andere drempels ziet u nog? 

Als belangrijkste drempel wordt het hardnekkig doorleven van het ‘wij/zij’-denken benoemd. Zelfs 

op dit seminarie, met allemaal deelnemers die zich inzetten voor meer openheid voor diversiteit, 

blijkt uit het taalgebruik dat er nog in termen van ‘wij/zij’ wordt gedacht. In de plaats van dat 

wij/zij-denken zouden we moeten focussen op wat ons verbindt en alle mensen erkennen in hun 

menselijkheid, zonder onderscheid. Iedereen heeft een mix van achtergrondkenmerken 

(kruispuntdenken). Op dat vlak moeten we onszelf een spiegel voorhouden. Er zijn vele 

onbewuste en subtiele drempels die niet altijd gezien worden. 

De meer specifieke drempels die benoemd worden sluiten aan bij de overkoepelende drempel 

hierboven: 

• Het verbod op levensbeschouwelijke kentekens in veel scholen: dat wordt als onbegrijpelijk en 

onrechtvaardig ervaren. Door het hoofddoekenverbod stroomt een grote groep jonge mensen, 

met potentieel, met een hart voor onderwijs, niet in de lerarenopleiding of het lerarenberoep 

in, omdat ze geen stageplaats vinden of omdat ze later geen school vrezen te vinden. Bij dat 

laatste speelt niet alleen het verbod op een hoofddoek in veel scholen, maar ook het mandaat 

om godsdienst te geven op katholieke scholen.  

• De hoge eisen voor Nederlands, zowel als instructietaal in de opleiding als taalvaardigheid van 

de studenten zelf: dat is een moeilijke discussie. Sommige jonge mensen zouden kunnen 

instromen in de lerarenopleiding, maar doen dat niet (durven niet, worden ontraden), omdat 

hun kennis van de Nederlandse taal niet aan de vereisten voldoet. Moeten we de lat dan lager 

leggen? Het debat over diversiteit wordt best niet vermengd met het debat over de kwaliteit in 

het onderwijs. Maar we moeten ons er wel van bewust zijn dat we die kwaliteitslat definiëren 

vanuit een bepaald denkkader. 

• Te weinig ruimte voor de eigen identiteit van studenten: ze ervaren geen ‘sense of belonging’ 

in de opleiding. Ook de inhoud van de cursussen sluit vaak niet aan bij de leefwereld van de 

studenten. Ze herkennen zich er niet in. Dat creëert een extra kloof naast de prestatiekloof. 

• Een gebrek aan visie, beleid en gerichte acties die door iedereen gedragen worden: de neuzen 

staan binnen de opleidingen niet overal in dezelfde richting. Acties om meer 

diversiteitssensitief te werken, blijven beperkt tot projecten van ‘believers’. Echte sociale actie 

ontbreekt 

• Een gebrek aan gemeenschappelijk beleid en coördinatie over de opleidingen heen. Zo zou er 

een plaats moeten zijn waar de resultaten van projecten centraal gedeeld worden. 
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• De algemene lage maatschappelijke waardering voor het lerarenberoep 

 

De drempels hierboven komen voort uit een maatschappelijke context die de lerarenopleiding 

overstijgt. Dat heeft te maken met waarden, ideologie, politiek, … Er is nood aan een andere 

grondattitude. 

2 Beleidsaanbevelingen voor de lerarenopleidingen 

Er werden al tal van aanbevelingen geformuleerd richting de lerarenopleidingen om de diversiteit 

te versterken, in adviezen van diverse organisaties.1 Zie ook de bijlage bij dit document. 

• Hoe staat u tegenover die aanbevelingen?  

• Welke aanbevelingen zijn prioritair?  

• Zijn er aanbevelingen die ontbreken, om de eerder genoemde drempels (1) te lagen? 

De voorgestelde beleidsaanbevelingen worden (h)erkend, maar kunnen volgens de deelnemers 

nog scherper gesteld worden. 

Niet alle lerarenopleiders binnen een opleiding zijn overtuigd van de noodzaak van meer inzetten 

op diversiteit. Daar moet aan gewerkt worden. Anderen moeten hen daarop durven aanspreken, 

zodat de vrijblijvendheid verdwijnt. Dat vraag wel om lef, kleur bekennen en verbindingen leggen. 

Dan kunnen er samen beleidsprincipes geformuleerd worden en acties gepland. Zo kunnen 

docenten werk maken van meer ‘sense of belonging’ voor alle studenten, o.a. door ervoor te 

zorgen dat de inhoud van de cursussen meer herkenbaar is voor meer studenten.  Of ze kunnen 

via flexibele trajecten studenten helpen om drempels doorheen de opleiding (bv. taal) te 

overwinnen. Voor studenten die daar nood aan hebben, moet men durven afwijken van het 

standaardtraject. 

Een meer diversiteitssensitieve of diversiteitsresponsieve aanpak moet ook in alle vakken 

geïntegreerd worden. De hele opleiding moet er als het ware van doorspekt zijn, in plaats van het 

in een vak of module te stoppen. Dat is een hefboom om doorstroom te realiseren. Daar stopt het 

echter niet. De ervaring van de deelnemers is dat de leraarskamer van een gemiddelde Vlaamse 

school ook niet klaar is voor meer diversiteit. Er zijn alleszins weinig goede voorbeelden uit de 

praktijk bekend. De docenten kunnen hun diversiteitsresponsieve aanpak wel doortrekken naar 

de stageplaatsen. Maar we moeten ook realistisch zijn: de lerarenopleidingen alleen gaan het 

maatschappelijke probleem niet oplossen. 

3 Beleidsaanbevelingen voor andere actoren 

Wat verwachten de lerarenopleidingen van andere actoren (overheid, leraren-in-opleiding, 

scholen (als stageplaats, als begeleiders in studieloopbaan, als werkgevers), sociaal-cultureel 

werk, etc.), om de drempels rond diversiteit weg te werken? Wat zijn de aanbevelingen voor 

andere partners?  

 

 

1 Bijvoorbeeld: SERV (2020). Advies diversiteit binnen het onderwijzend personeel. LEVL (2022). Diversiteit in het 

onderwijspersoneel: Beleidsnota onderwijs 2022. 
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De deelnemers zijn ervan overtuigd dat alle genoemde actoren een rol te spelen hebben. Er kan 

ook alleen verbetering komen als de krachten van iedereen gebundeld worden rond een 

gemeenschappelijk gedragen visie en structureel beleid. 

We moeten als maatschappij met z’n allen actief aan de slag gaan met kruispuntdenken: niet 

iemand vastpinnen op een aspect van zijn identiteit, maar de totaliteit in ogenschouw nemen.  

In de eerste plaats moet het beleid belangrijke stappen zetten. Diversiteit zou een kwaliteitsnorm 

moeten zijn voor de overheid, die dat ook zou moeten uitdragen naar het hele onderwijsveld. 

Maar het blijft niet beperkt tot onderwijs. Ook andere beleidsdomeinen moeten aangesproken 

worden, zodat er beleidsdomeinoverschrijdend kan gewerkt worden.  

De vraag wordt opgeworpen of een instaptoets met bindende gevolgen wel het juiste 

beleidsinstrument is om meer diversiteit in de lerarenopleidingen te realiseren. 

Meer schoolbesturen moeten overtuigd worden van het belang van diversiteit in hun 

personeelsbestand en in de pedagogisch-didactische aanpak op hun scholen. Zij moeten 

daarrond een actief (personeels)beleid voeren. 

De overheid en scholen hebben een voorbeeldfunctie ten aanzien van de brede maatschappij. 

Scholen moeten radicaal gaan voor een antiracismebeleid, ook op vlak van micro-agressie. 

In die brede maatschappij zien de deelnemers ook een belangrijke rol weggelegd voor het 

jeugdwerk. 

 

  



 

4                               v l o r . b e 

 

Bijlage: aanbevelingen SERV en LEVL 

 

Meer diversiteit bij instroom realiseren 

‘Een meer diverse instroom in de lerarenopleidingen realiseren vergt gericht en actief rekruteren van 

jongeren uit de kansengroepen via wervingskanalen waarmee men deze jongeren beter kan bereiken 

(bv. via zelforganisaties, gericht rekruteren binnen richtingen met veel leerlingen uit de 

kansengroepen, via jeugdwerk, …) en inzetten op communicatie waarmee deze jongeren zich 

aangesproken voelen.’ (SERV, 2020, p. 37) 

 

Samenwerkingen opzetten tussen lerarenopleidingen en scholen om de instroom te verbreden 

‘Ga actief met middelbare scholen aan de slag om de toegang en deelname aan de 

lerarenopleiding toegankelijker te maken voor mensen met een migratieachtergrond. Het Talent 

for Teaching-project is bijvoorbeeld een goede praktijk. Formuleer hierbij streefcijfers van het 

percentage van personen met een migratieachtergrond die in-en uitstromen.’ (LEVL, 2022, p. 22) 

 
Uitval tijdens de opleiding terugdringen  

• ‘Om de grotere uitval van kansengroepen actief aan te pakken en de studievoortgang en sociale 

en academische integratie van deze jongeren te versterken kunnen lerarenopleidingen vormen 

van tutoring structureel inbouwen in hun curriculum.’  

• Inzetten op ‘het in kaart brengen en zoveel mogelijk wegwerken van specifieke drempels voor 

personen uit de kansengroepen bij stages tijdens de lerarenopleiding.’ (SERV, 2020, p. 38) 

 

Drempels m.b.t. taal wegwerken tijdens de opleiding 

‘Zorg voor een goede individuele ondersteuning tijdens de opleiding om actief drempels weg te 

werken m.b.t. taal.’ (LEVL, 2022, p. 22) 

 

Inzetten op diversiteit als basiscompetentie 

‘Om een stevig fundament op te bouwen in het omgaan met diversiteit tijdens de lerarenopleiding 

vraagt de commissie om in te zetten op het omgaan met diversiteit in een meer praktijkgerichte 

context. Onderzoek wijst uit dat leraren een belangrijke spanning ervaren tussen de kennis en 

ervaring die ze opdoen tijdens de lerarenopleiding en de eigen klaspraktijk, zeker in thema’s als 

diversiteit en discriminatie.’ (SERV, 2020, p. 40) 

 

Scholen ondersteunen die stagiaires ontvangen in het cultuursensitief onthaalbeleid 

‘Een cultuursensitieve organisatie probeert een afspiegeling te zijn van de diversiteit in de 

samenleving, op alle niveaus binnen de organisatie. Een cultuursensitief onthaalbeleid speelt daar 

een cruciale rol in. Er is aandacht voor de interculturele competenties en de meerwaarde die de 

personen met een migratieachtergrond binnen de organisatie brengen. Hogescholen gaan in 

gesprek met directies en hun koepels hieromtrent.’ (LEVL, 2022, p. 22) 

 

Een divers personeelsbeleid voeren in de lerarenopleidingen zelf  

‘Representatie  start vanuit de opleiding zelf. De eigen lerarenopleiding bestaat uit medewerkers 

en docenten met een migratieachtergrond (op de verschillende niveaus).’ (LEVL, 2022, p. 22) 
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Ondersteunen en professionaliseren van personeel in de lerarenopleiding 

‘Bied opleidingen en ondersteuning aan voor de werkplekbegeleiders en stagementoren die 

verantwoordelijk zijn voor studenten met een migratieachtergrond. Opleidingen zoals interculturele 

communicatie, racismestress, dekoloniseren, cultuursensitief communiceren of rond bias zijn 

noodzakelijk voor een goede ondersteuning van de student.’ (LEVL, 2022, p. 22) 

 

Expertise delen en structureel verankeren van goede praktijken  

• ‘Leernetwerken, die zich richten op expertiseontwikkeling en -deling inzake diversiteit en meer 

diversiteit realiseren binnen de lerarenopleidingen, kunnen een belangrijke meerwaarde 

betekenen. 

• ‘De commissie vraagt om niet alleen projecten die zich richten op het realiseren van meer 

diversiteit in het hoger onderwijs, en meer specifiek te lerarenopleiding, te ondersteunen maar 

ook de goedwerkende elementen en leerpunten uit deze projecten structureel te verankeren in 

de lerarenopleidingen.’ (SERV, 2020, p. 41) 
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