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16,9%





Kansengelijkheid

&

Deficit-denken



“Als je geen ouders hebt die je stimuleren, of 
je hebt een taalachterstand, er is veel
armoede of je bent heel klein behuisd en je 
hebt geen geld voor een computer, er 
worden nooit kranten gelezen thuis.”

Marjolein Moorman





Etnische ongelijkheid –
Lager Onderwijs
Taal gesproken met moeder

Bron: COOL 2014 -data; M = 500; 

SD = 100
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Deficit-denken

Lage verwachtingen



Lage verwachtingen → Lerarengedrag

• LAAG

• Minder vaak aan woord

• Minder tijd voor antwoord

• Minder feedback

• Minder publieke interactie

• Meer fysieke afstand met leraar 

• HOOG

• Vaker aan het woord

• Meer denktijd

• Meer en beter feedback

• Meer autonomie

• Betere non-verbale communicatie 



Deficit-denken

Lage verwachtingen

Vooroordelen





Van den Bergh, L., Denessen, E., Hornstra, L., Voeten, M., & Holland, R. W. (2010). The implicit prejudiced attitudes of teachers: Relations to teacher expectations and the 
ethnic achievement gap. American Educational Research Journal, 47(2), 497-527.



• https://implicit.harvard.edu

• https://www.onderhuids.nl/

https://implicit.harvard.edu/
https://www.onderhuids.nl/


Deficit-denken

Lage verwachtingen

Vooroordelen

Discriminatie



Discriminatie

Leerlingen van kleur:

• Vaker negatieve opmerkingen

• Vaker gevraagd om stil te zijn

• Vaker gestraft 
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Gevolgen ervaren discriminatie

• Demotivatie

• Radicalisering

• Gezondheidsproblemen

• Lagere prestaties

• Minder sense of belonging
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Deficit

Assimilatie

Neutraal

Kleurenblindheid

Meerwaarde

Multiculturalisme

Visie: Wat denken we over diversiteit?

Beleid: Hoe gaan we om met diversiteit? 



Deficit

Assimilatie

Neutraal

Kleurenblindheid

Meerwaarde

Multiculturalisme

Visie: Wat denken we over diversiteit?

Beleid: Hoe gaan we om met diversiteit? 



Meertalige leerlingen zouden op school, ook 

onderling, alleen Nederlands moeten 

spreken.

65%

Van Beuningen, C., & Polišenská, D. (2019). Meertaligheid in het voortgezet onderwijs; Een inventarisatiestudie naar opvattingen en praktijken van talendocenten. Levende Talen 

Tijdschrift, 20(4), 25-36.











“Als leerlingen een andere taal dan 

het Nederlands spreken op de 

speelplaats, worden zij gestraft”

48%



“Als leerlingen een andere taal dan 

het Nederlands spreken om een 

klasgenoot iets uit te leggen, worden 

zij gestraft”

52%
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“We find that the law reduces the secondary 
educational attainment of Muslim girls, and 
impacts their trajectory in the labor market”



Deficit

Assimilatie

Neutraal

Kleurenblindheid

Meerwaarde

Multiculturalisme

Visie: Wat denken we over diversiteit?

Beleid: Hoe gaan we om met diversiteit? 



“Het maakt niet uit of leerlingen zwart, groen of wit 

zijn, ik zie geen kleur, ik zie leerlingen”











The colorblind message was particularly damaging for 
women of color, prompting them to expect the least 
diversity overall and to perform worse, as well as to 
actually perform worse on a math test than the 
multicultural message.



“Colorblindness related to wider achievement and belonging gaps”





Deficit

Assimilatie

Neutraal

Kleurenblindheid

Meerwaarde

Multiculturalisme

Visie: Wat denken we over diversiteit?

Beleid: Hoe gaan we om met diversiteit? 



• Als je thuis een andere taal spreekt, dan mag je die ook gebruiken in de les. Bijvoorbeeld om 

opdrachten te maken

• De leraars zeggen dat elke taal die je kent een voordeel is

• Op onze school zijn er ook boeken in andere talen zoals Turks, Arabisch of Pools

• De leerlingen mogen elkaar op onze school helpen in een andere taal

• De leraars vragen aan leerlingen hoe zij woorden zeggen in de taal die ze thuis spreken

Multiculturalisme: Taal



Meertalige leerlingen moeten in de les de

mogelijkheid krijgen hun moedertaal te

gebruiken.

26%

Van Beuningen, C., & Polišenská, D. (2019). Meertaligheid in het voortgezet onderwijs; Een inventarisatiestudie naar opvattingen en praktijken van talendocenten. Levende Talen 

Tijdschrift, 20(4), 25-36.



Docenten op deze school zetten het 

meertalige repertoire van leerlingen

doelbewust in om leerkansen te vergroten.

Leerlingen worden expliciet gestimuleerd

al hun talige kennis, ook die van hun 

moedertaal, te gebruiken in het

leerproces.

13%

Van Beuningen, C., & Polišenská, D. (2019). Meertaligheid in het voortgezet onderwijs; Een inventarisatiestudie naar opvattingen en praktijken van talendocenten. Levende Talen 

Tijdschrift, 20(4), 25-36.



• We leren op school dat alle leerlingen trots moeten zijn op hun geloof

• We bespreken op school dat geen enkel geloof beter is dan een ander

• De leraars houden rekening met het geloof van alle kinderen in onze klas

• In onze klas praten we over wat wij geloven en waarom

• Leraars vragen ons om na te denken over hoe verschillende geloven op elkaar lijken

Multiculturalisme: Religie





• We bespreken op school hoe mensen uit verschillende landen denken en leven

• We hebben boeken op school met mensen uit verschillende landen

• De leraar gebruikt voorbeelden uit andere landen in de les

• We bespreken op school dat we moeten ingrijpen als iemand oneerlijk behandeld wordt

Multiculturalisme: Curriculum
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Etnische diversiteit komt voor in de reguliere lessen en in dagelijkse 
onderwerpen waar men doorgaans minder aan minderheden denkt 
(zoals technologie, gezondheid, wetenschap, kunsten …).

Er gaat aandacht naar verschillen én gelijkenissen tussen etnische 
minderheden en de meerderheidsgroep.



Minderheden worden gereduceerd tot één van hun mogelijke 
identiteiten (zoals ‘moslim’ of ‘zwart’)

Minderheden krijgen (enkel) een slachtofferrol, worden (enkel) 
geholpen door witte personen.





Leraren van kleur

(NL)

3.7%







Thuistalen op school?

NEE 

● Blootstelling Nederlands

● Uitsluiting leerlingen tegengaan

● Geen controleverlies leraar

● Brussel: bescherming Nederlands

JA

● Waardering meertaligheid

● Thuisvoelen leerlingen

● Didactisch hulpbron

● Kinderrechten

TALENBELEID & TAALREGELS
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• Opgelegd

• Spontaan

• Vrijwillig

Segregatie



Bron: COOL-studie; 296-scholen; effect niet significant
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CBS (2016): Jaarrapport Integratie 2016

“Na correctie voor de inkomenssamenstelling op de 
school en voor individuele- en gezinskenmerken is er 
nauwelijks nog sprake van een negatief effect van 
meer gekleurde scholen voor de tweede en derde 
generatie. Het positieve effect van zeer gekleurde 

scholen voor eerstegeneratieleerlingen wordt na deze 
correctie juist groter.”




