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Waarom moeten we het hier over hebben?

1. Verschillen in de onderwijspijplijn
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Overgang po-vo
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Afstroom vwo





Verschillen in resultaten

Op alle momenten in de onderwijspijplijn worden verschillen zichtbaar:

Kans op hoog schooladvies is kleiner (ondanks dezelfde citoscore)

Kans op afstroom is hoger

Kans op doorstroom eerstegeneratie studenten naar HO is kleiner

Kans op bachelor diploma binnen vier jaar is kleiner



2. Zorgen vanuit maatschappij



Reactie op onderwijsongelijkheid

Factoren buiten het onderwijs (externe attributie) 

versus  

Factoren in het onderwijs (interne attributie)

Witte leraren zien zichzelf niet als onderdeel van het probleem





Interne attributie: Gelijke kansen op school

Voorwaarden
-lerende organisatie (professionele leergemeenschappen)
-gedeeld en onderwijskundig leiderschap
-heldere visie op diversiteit
-gevoel van urgentie
-transformatieve visie

Van visie naar implementatie: 
-inhoud (transformeren van het curriculum)
-kennis is geconstrueerd (kritisch denken)
-schoolcultuur en schoolorganisatie (systeemaanpak)
-de rol van stereotiepen, vooroordelen en verwachtingen
-lesgeven (cultureel responsief lesgeven)



Focus op verschillen versus focus op overeenkomsten, in theoretische termen: 
multicultureel vs egalitair (Hachfeld et al) 

Multicultureel: Op onze school vinden wij het belangrijk dat leerlingen leren dat mensen met een 
andere culturele achtergrond andere normen en waarden kunnen hebben.
Egalitair: Op onze school vinden wij het belangrijk dat leerlingen leren dat mensen van verschillende 
culturele achtergronden vaak veel gemeen hebben.

MULTICULTUREEL

EGALITAIR

Visies op diversiteit



Cultureel responsief lesgeven

“Gebruik de kennisbronnen, ervaringen, de 

referentiekaders en manier van leren en presteren

van migratiegroepen in je klas om momenten van 

leren relevant en effectief te maken.” (Gay, 2000)

Geneva Gay



Cultureel responsief lesgeven

De voorwaarden:

• Sociaal cultureel bewustzijn (weet wie jij bent en wie anderen zijn, 
positie in de maatschappij) 

• “Care about students”: holistische focus op de behoeften van 
leerlingen

Drie centrale uitgangspunten in de leeromgeving

• Hoge verwachtingen
• Culturele competentie (positieve culturele identiteit)
• Maatschappij kritische houding



Vraag

Als we onderwijs inrichten volgens de principes van multicultureel onderwijs
en cultureel responsief lesgeven, wordt de kans op “Emmaus” dan kleiner? 

Ja

Nee

Breakout rooms
Als ja, en hoe kunnen we de principes dan implementeren? 
Als nee, waarom? 



Pauze



Professionele ontwikkeling

Voorbeeld

“Professionele leergemeenschap Cultureel Responsief Lesgeven”
Doel:  versterken professioneel kapitaal op het vlak van diversiteit

Promovenda Sabrina Alhanachi



Traject

6 PLG bijeenkomsten van docententeams gedurende één schooljaar

*in kaart brengen leerbehoefte
*visie op diversiteit
*verdieping cultureel responsief lesgeven
*werken aan een eigen vraagstuk
*actie-onderzoek
*evaluatie

PLG Cultureel Responsief Lesgeven



Enkele reflecties

Veel mooie voorbeelden
*gesprekken over visie op diversiteit
*welke vooroordelen hebben we?
*hoe begeleiden we gevoelige onderwerpen
*hoe kunnen we kennisbronnen aanspreken in lessen
*hoe maken we de lesinhoud meer multicultureel

Maar: 

Het onderwerp: weerstand

De vorm: samenwerken





TALIS 2018

Respons
2.585 leraren 
177 schoolleiders 



TALIS 2018



Review Parkhouse, Lu & Massaro (2019) professionele
ontwikkeling op het gebied van diversiteit en
ongelijkheid

Conclusies
• Weerstand
• Colorblind perspectief
• Docenten: mijn vakinhoud is neutraal of niet geschikt om cultureel responsief te geven
• Multicultureel onderwijs VERSUS prestaties



OECD TALIS 2018 (voortgezet onderwijs)

Ik voel me (heel) goed voorbereid op het lesgeven in divers samengestelde klassen: 17%

Lesgeven in divers samengestelde klassen was onderdeel van de lerarenopleiding: 30%

Ik heb recent een professionele ontwikkelingsactiviteit gedaan op het gebied van diversiteit: 10%

Ik heb grote behoefte aan professionele ontwikkeling;  

4% op het gebied van lesgeven in multiculturele/meertalige klassen

Hoe goed kun je lesgeven in een multiculturele/meertalige klassen?

(van de leraren die lesgeven in klassen met diversiteit): 

68%  zegt dit redelijk tot goed te kunnen



OECD TALIS 2018 (primair onderwijs)

Ik voel me (heel) goed voorbereid op het lesgeven in divers samengestelde klassen: 17%

Lesgeven in divers samengestelde klassen was onderdeel van de lerarenopleiding: 50%

Ik heb recent een professionele ontwikkelingsactiviteit gedaan op het gebied van diversiteit

15% lesgeven in multiculturele/meertalige klassen

Ik heb grote behoefte aan professionele ontwikkeling;  

25% op het gebied van lesgeven in multiculturele/meertalige klassen

Hoe goed kun je lesgeven in een multiculturele/meertalige klassen?

62%  zegt dit redelijk tot goed te kunnen



Aandacht voor diversiteit in lerarenopleidingen

Meestal een of twee losse vakken over multicultureel onderwijs (vakken die vaak
niet gaan over institutoneel racism)
Kwaliteit van de vakken ondermaats: geen diepgaande reflectie

Veelal in losse vakken, op ad hoc basis, tijdelijke financiering 



Alles overziend: 
aanbevelingen voor lerarenopleidingen

• Sociaal/cultureel bewustzijn: wie ben je als leraar en wat is je positie in de 
maatschappij? (“the ontological turn”)

• Whole child development: beschouwen van het hele kind (de pedagogische
opdracht!)

• Geen losse vakken, integreren in alle vakken

• Balans egalitaire en multiculturele visie

• Met elkaar samenwerken



onderwijs-
ongelijkheid



Dank voor jullie aandacht


