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Verslag 

Webinar ‘een meer diverse instroom in het 
lerarenberoep’ – 23/06/2021 
 
Op 23 juni 2021 organiseerde de Commissie Diversiteit een webinar met de focus op een meer 

diverse instroom in het lerarenberoep.  

Programma 

 Verwelkoming en inleiding - Ann Vermorgen,voorzitter SERV 

 Diversiteit binnen het onderwijzend personeel, toelichting van het advies van de 

Commissie Diversiteit – Liselotte Hedebouw, studiedienst SERV 

 Meer rolmodellen voor de klas – Leen Rosiers, opleidingsverantwoordelijke educatieve 

bachelor kleuteronderwijs, Erasmushogeschool Brussel 

 Getuigenissen van enkele leraren met een beperking 

 De diverse leraarskamer (Esf-project) – Joël Ndombe, projectverantwoordelijke Orbit vzw 

 Getuigenis Saïd Dnoub 

 Gedachtewisseling 

 Reflecties vanuit het kabinet van minister Weyts – Katrien Cerpentier 

 Reflecties vanuit het kabinet van minister Somers – Gunther Van Neste 

 

1 Verwelkoming en inleiding - Ann Vermorgen 

Ann Vermorgen, voorzitter van de Commissie Diversiteit, heet iedereen welkom.  

De voorzitter start met een woordje uitleg over de Commissie Diversiteit. De voorzitter licht toe 

dat binnen de Commissie Diversiteit de Vlaamse sociale partners samenwerken met de 

kansengroepen. Personen met een migratieachtergrond zijn er vertegenwoordigd door het 

Minderhedenforum, dat net van naam is veranderd naar LEVL. Personen met een 

arbeidshandicap worden vertegenwoordigd door het Gebruikersoverleg Handicap & Arbeid. De 

kernopdracht van de Commissie Diversiteit is het adviseren over de evenredige arbeidsdeelname 

van kansengroepen, diversiteit en gelijke behandeling. De kracht van de Commissie Diversiteit is 

dat ze sterk inzet op adviezen op eigen initiatief. 

Vervolgens geeft de voorzitter aan dat het webinar vandaag focust op één van deze adviezen op 

eigen initiatief. Bij het begin van dit schooljaar bezorgde de commissie aan de ministers van 

Onderwijs en van Samenleven een uitgebreid advies over het realiseren van meer diversiteit 

binnen het onderwijzend personeel.  

De voorzitter onderstreept dat een systematische monitoring van diversiteit in het lerarenberoep 

en in de lerarenopleiding vandaag ontbreekt. Tegelijkertijd is het lerarenkorps in Vlaanderen 

vandaag nog weinig divers, zowel naar migratieachtergrond, arbeidsbeperking als gender. Het 
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Vlaamse Regeerakkoord  stelt dat het lerarenkorps een betere weerspiegeling moet vormen van 

de diversiteit in de maatschappij. De Commissie Diversiteit staat dan ook ten volle achter dit 

streven van de Vlaamse Regering naar een meer divers lerarenkorps. In het SERV-akkoord 

Iedereen aan Boord vragen de Vlaamse sociale partners ook om meer diversiteit in het 

onderwijspersoneel te realiseren. Dat moet helpen om stereotype beeldvorming te doorbreken en 

ervaringsdeskundigheid in te schakelen om beter in te spelen op de diversiteit binnen de 

leerlingenpopulatie.  

Dit streven naar meer diversiteit bij het onderwijzend personeel kent ook een wettelijke basis. Het 

Vlaams onderwijspersoneel valt immers ook onder het decreet houdende evenredige participatie 

op de arbeidsmarkt van 8 mei 2002. Op basis van dit decreet moet het Vlaams 

werkgelegenheidsbeleid volgens de principes van de evenredige participatie en de gelijke 

behandeling worden georganiseerd.  

De voorzitter geeft aan dat een aantal factoren op de Vlaamse arbeidsmarkt dit streven naar meer 

diversiteit in het lerarenkorps erg belangrijk maken of een belangrijke opportuniteit vormen om 

hier stevig op in te zetten.  

• Zo vormt het lerarentekort een grote uitdaging de komende jaren. Op dit moment behoren 

leraar secundair onderwijs en leraar lager onderwijs al tot de knelpuntberoepen in 

Vlaanderen, en dan vooral binnen de steden. In het Regeerakkoord geeft de Vlaamse 

Regering aan dat bij ongewijzigd beleid er aan het eind van de huidige legislatuur een 

tekort van 7.000 leraren wordt voorspeld. Het zal dus cruciaal zijn om een voldoende grote 

en kwaliteitsvolle instroom in het lerarenberoep te realiseren.  

• Tegelijkertijd kent Vlaanderen al jarenlang een belangrijke etnische kloof en handicapkloof 

inzake werkzaamheidsgraad. Zo was bijna 75% van de 20- tot 64-jarigen in 2020 aan het 

werk. Voor personen met een arbeidshandicap was dat slechts 46% of een handicapkloof 

inzake werkzaamheidsgraad van 34,2 procentpunt. Voor personen geboren buiten de EU 

lag de werkzaamheidsgraad in 2020 op 59,1% of een etnische kloof inzake 

werkzaamheidsgraad van 17,2 procentpunt. Bovendien laten eerste analyses van de 

impact van de coronapandemie zien dat deze niet gelijk loopt voor alle werknemers en 

ondernemers. Bepaalde groepen op de Vlaamse arbeidsmarkt worden sterker getroffen 

door de coronapandemie, waaronder personen met een migratieachtergrond en personen 

met een arbeidsbeperking.  

• Daarnaast is de groeiende diversiteit in maatschappij ook rechtstreeks zichtbaar in de 

klassen van het basis- en secundair onderwijs. Zo blijkt uit het Talis-onderzoek dat 38% 

van de leraren in het basis- en secundair onderwijs in Vlaanderen les geeft aan leerlingen 

waarvan meer dan 10% een migratieachtergrond heeft. En meer dan de helft van deze 

leraren geeft les aan leerlingen waarvan meer dan 10% specifieke onderwijsbehoeften 

heeft. Het is belangrijk om aansluiting te vinden bij deze diverse groep van leerlingen zodat 

ook hun competenties en talenten ten volle kunnen ontwikkelen tijdens hun 

schoolloopbaan. En ook hier weten we dat het afgelopen jaar met de coronapandemie 

extra uitdagingen met zich mee bracht. Zo vormen de genomen maatregelen naar 

aanleiding van de coronapandemie, zoals afstandsleren in het secundair en hoger 

onderwijs, een uitdaging voor alle leerlingen en studenten én in het bijzonder voor 

kwetsbare jongeren.     

Wanneer we de beperkte diversiteit binnen het onderwijzend personeel in Vlaanderen plaatsen 

in de context van (1) het dreigende lerarentekort, (2) de on- en onderbenutte competenties en 

talenten van personen met een migratieachtergrond en personen met een arbeidsbeperking op 
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de arbeidsmarkt en (3) de groeiende diversiteit in de maatschappij en de klassen, moeten we 

volop inzetten op meer diversiteit bij leraren. Met haar advies op eigen initiatief wil de Commissie 

Diversiteit bijdragen aan dat streven van de Vlaamse Regering en doet beleidsaanbevelingen 

over: 

• Een duidelijke beleidsfocus op evenredige arbeidsdeelname, 

• Werk maken van een gedegen monitoring en onderzoek, 

• Het verhogen van diversiteit binnen het lerarenberoep, inclusief de zijinstroom, 

• En, diversiteit in de lerarenopleiding verhogen. 

  

De voorzitter geeft aan dat meer diversiteit binnen het onderwijzend personeel realiseren voor de 

Commissie Diversiteit ook steeds gaat over een meer kwaliteitsvol onderwijs realiseren. Het moet 

daarom samen gaan met het sterk inzetten op het leren omgaan met diversiteit in de klas én in 

de lerarenkamer. De combinatie van meer diversiteit bij het onderwijzend personeel met een 

gedegen diversiteitsbeleid draagt bij aan een schoolcultuur met meer voeling voor de leefwereld 

van alle leerlingen. Indirect kan het ook een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van het 

onderwijs voor alle leerlingen en studenten, onder meer door positieve effecten op 

ouderbetrokkenheid, het verlagen van het vroegtijdig schoolverlaten, een meer positieve houding 

ten aanzien van diversiteit en een betere studieoriëntering.  

Tot slot, zo stelt de voorzitter, kan voor de Commissie Diversiteit het streven naar meer diversiteit 

in het lerarenkorps geen los geheel van maatregelen vormen. Diversiteit moet een uitgangspunt 

zijn bij het (verder) vorm geven, evalueren en bijsturen van het onderwijsbeleid. Dat betekent dat 

maatregelen om het lerarentekort aan te pakken en het lerarenberoep aantrekkelijk te maken 

diversiteit als gegeven moeten meenemen.  

De voorzitter wijst er op dat dit advies van de Commissie Diversiteit er niet zomaar kwam. Begin 

2020 bracht de Commissie Diversiteit verschillende projecten die zich richten op meer diversiteit 

bij het onderwijzend personeel en een aantal wetenschappelijke experten en 

ervaringsdeskundigen rond de tafel omtrent deze problematiek. Ook daarbuiten was de 

uitwisseling met verschillende experten inzake onderwijs erg belangrijk bij de uitwerking van dit 

advies. De commissie wenst hier dan ook expliciet iedereen die tijdens het gehele traject een 

bijdrage leverde aan dit advies van harte te bedanken.  

De voorzitter geeft aan dat we tijdens het webinar vandaag de aanbevelingen uit het advies 

leggen naast de ervaringen van de sprekers, getuigenissen van leraren met een diverse 

achtergrond en reflecties vanuit het beleid. We gaan in op vragen als: Hoe divers is het 

lerarenkorps vandaag? Welke hefbomen heeft Vlaanderen in handen om meer diversiteit in het 

onderwijzend personeel te realiseren? Hoe kan dat tegelijkertijd tot een meer kwaliteitsvol 

onderwijs leiden? Hoe kan een meer structurele samenwerking tussen lerarenopleidingen en 

scholen bijdragen aan een meer diverse instroom van leraren? Enzovoort … We willen zo onze 

inzichten verdiepen, inzetten op een goede verdere opvolging van het advies en bijdragen aan 

een meer diverse instroom in het lerarenberoep.  

De voorzitter overloopt het programma van het webinar en wenst iedereen een inspirerende 

voormiddag toe.  
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2 Toelichting van het advies van de Commissie 
Diversiteit -  Liselotte Hedebouw 

Het advies en de powerpoint zijn beschikbaar via de website. 
 
Liselotte Hedebouw licht het advies van de Commissie Diversiteit toe.  

 
 De SERV en de Commissie Diversiteit hebben in verschillende eerdere adviezen en 

akkoorden gepleit voor meer diversiteit in het lerarenkorps. De Vlaamse Regering stelt in 
haar Regeerakkoord ook dat het lerarenkorps een betere weerspiegeling moet zijn van de 
maatschappij. De Vlaamse Regering streeft dus naar een meer divers lerarenkorps. Dat was 
voor de Commissie Diversiteit de aanleiding om het eigen pleidooi voor een meer divers 
lerarenkorps te versterken door het verder uit te werken in een advies op eigen initiatief met 
concrete aanbevelingen voor het beleid. 
 

 Hoe divers is het lerarenkorps? 
• Bij opmaak van het advies stelde de commissie vast dat er geen structurele en gedegen 

monitoring is van de diversiteit in instroom, zij-instroom, doorstroom en uitstroom in het 
lerarenberoep en de lerarenopleiding. Er zijn een aantal cijfers beschikbaar maar deze 
worden niet systematisch bijgehouden. De Europese Commissie heeft al verschillende 
keren aangegeven dat dit gebrek aan monitoring problematisch is om beleid te voeren 
gericht op een meer divers lerarenkorps. Er zijn heel recent een aantal cijfers 
beschikbaar gekomen en die komen verderop in de toelichting nog aan bod. 

• Het lerarenberoep. Er is weinig diversiteit: in het basisonderwijs gaat het om 12% 
mannelijke leraren, in het secundair 3 tot 4 op de tien leraren. 6,4% van de leraren in 
het basis- en secundair onderwijs heeft een buitenlandse herkomst en 0,1% heeft een 
handicap op basis van de indicator ‘korting op bedrijfsvoorheffing’.  

• Weerspiegeling van diversiteit bij leerlingen?  Er zijn niet zomaar gelijkaardige cijfers 
beschikbaar voor leerlingen. Er wordt niet systematisch bijgehouden of leerlingen een 
handicap hebben. Er zijn wel cijfers over een enquête bij ouders in 2016. Op basis 
daarvan geeft 19% van de ouders in het basisonderwijs aan dat hun kind een 
(leer)stoornis of handicap heeft en bij 12% van de aso-leerlingen, 24% van de tso-
leerlingen en 37% van de bso-leerlingen. Voor migratieachtergrond zijn er een aantal 
indicatoren die systematisch worden bijgehouden, o.a. vreemde nationaliteit en thuistaal 
die al dan niet het Nederlands is. Beide zijn niet zomaar te relateren aan de indicator 
‘buitenlandse herkomst’ bij de leraren. Vreemde nationaliteit is een nauwere indicator. 
De cijfers leren dat 10-12% van de leerlingen in het basisonderwijs een vreemde 
nationaliteit heeft en 9% van de leerlingen in het voltijds secundair en 26,1% van de 
leerlingen in het deeltijds beroepssecundair. 

• De lerarenopleiding. Opnieuw is er weinig diversiteit. 30% van de studenten in de 
lerarenopleiding zijn mannen, maar er zijn grote verschillen naar het type: 3-4% van de 
studenten in de lerarenopleiding voor kleuteronderwijs zijn mannen terwijl dat 50% is 
binnen de lerarenopleiding voor het secundair onderwijs. 2,9% van de studenten in de 
lerarenopleiding heeft een vreemde nationaliteit, 0,7% een handicap op basis van de 
VAPH-indicator. De VAPH-indicator gaat over studenten die een erkenning hebben bij 
het VAPH maar niet alle studenten met een beperking hebben deze erkenning ook 
aangevraagd en worden ook erkend door het VAPH. 

 
 Wat zijn de uitgangspunten van de Commissie Diversiteit bij opmaak van het advies? 

• De Commissie Diversiteit bekijkt in dit advies de beperkte diversiteit in het lerarenkorps 
vanuit (1) een context van een lerarentekort die één van de grootste uitdagingen vormt 
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voor het onderwijsbeleid de komende legislatuur, (2) een etnische en handicapkloof 
inzake werkzaamheidsgraad die structureel is en groter dan in de meeste andere 
Europese landen en (3) een groeiende diversiteit in de maatschappij die al wordt 
weerspiegeld in de klassen maar nog niet in de leraarskamer. 

• Diversiteit is een gegeven zijn in de maatschappij en moet dat voor de Commissie 
Diversiteit ook zijn in het beleid dat wordt uitgezet. Inzetten op meer diversiteit in het 
lerarenberoep moet voor de Commissie Diversiteit steeds samen gaan met inzetten op 
een meer kwaliteitsvol onderwijs. Daarom moet er ook sterk worden ingezet op het leren 
omgaan met diversiteit in de klas en in de leraarskamer. Diversiteit als uitgangspunt 
betekent ook dat inzetten op een meer diverse leraarskamer geen apart geheel van 
maatregelen kan zijn dat los staat van andere beleidsmaatregelen binnen het onderwijs. 
Diversiteit moet net verankerd zijn in de hele beleidsaanpak binnen het onderwijs en 
bijvoorbeeld maatregelen om het lerarentekort aan te pakken moeten diversiteit van in 
het begin meenemen.  

 
 Welke hefbomen ziet de Commissie Diversiteit om sterker in te zetten op een meer divers 

lerarenkorps in Vlaanderen? 
Focus op evenredige arbeidsdeelname concretiseren in uitvoeringsbesluit (BVR) bij 
decreet inzake evenredige arbeidsdeelname van 6 mei 2002 
• Een weerspiegeling van de maatschappij in het lerarenkorps betekent eigenlijk 

evenredige arbeidsdeelname. Daarvoor bestaat een wettelijke basis vandaag, het 
decreet inzake evenredige arbeidsdeelname van 6 mei 2002. Dit decreet stelt dat het 
Vlaamse arbeidsmarktbeleid georganiseerd moet worden volgens de principes van 
evenredige arbeidsdeelname en het beginsel van gelijke behandeling. Ook het 
onderwijs valt daaronder maar tot vandaag is er geen uitvoeringsbesluit bij dit decreet 
voor onderwijs opgemaakt. Dat is bijvoorbeeld wel zo voor de Vlaamse overheid. Dat 
uitvoeringsbesluit vormt het kader voor het diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid 
en al haar entiteiten. De commissie vraagt om het streven naar een betere 
weerspiegeling van de maatschappij in het lerarenkorps te concretiseren via het 
uitwerken van zo een uitvoeringsbesluit voor het onderwijs.  

• Het beginsel van gelijke behandeling veronderstelt de afwezigheid van elke vorm van 
directe en indirecte vorm van intimidatie en discriminatie op de arbeidsmarkt. De 
commissie vraagt onder meer duidelijke meldingsprocedures voor (potentiële) leraren 
om mogelijke discriminatie te melden.  

Evidence-based arbeidsmarktbeleid 
• In het Vesoc-akkoord Alle Hens aan Dek van de Vlaamse sociale partners en de 

Vlaamse Regering is een evidence-based beleid één van de speerpunten. Dat betekent 
het onderbouwen en versterken van het arbeidsmarktbeleid op basis van data en 
wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is dat ook één van de drie leidende principes 
van het horizontaal gelijkekansen- en integratiebeleidsplan van de Vlaamse overheid. 
Dat plan is het kader om binnen elk beleidsdomein in te zetten op een inclusief beleid.  

• De commissie vraagt om sterker in te zetten op monitoring van diversiteit in hoger 
onderwijs, met apart de lerarenopleiding, en het lerarenberoep. In het kader van het 
horizontaal gelijkekansen- en integratiebeleidsplan heeft de minister van Onderwijs heel 
recent een nulmeting gerealiseerd voor leraren met een migratieachtergrond voor drie 
schooljaren. Op dit moment is het rapport nog niet publiek beschikbaar, de commissie 
hoopt daar snel zicht op te krijgen, o.a. welke cijfers daarin allemaal zijn opgenomen. Er 
moet ook verder worden ingezet op die monitoring zodat die structureel wordt en 
daarnaast ook een monitoring van leraren met een beperking. 

• De commissie vraagt een jaarlijks publiek rapport over diversiteit in het lerarenberoep 
en in de lerarenopleiding. Dat moet samen gaan met een goed beheer van de 
verzamelde data (o.a. goede statistische analyses, wetenschappelijke kadering van de 
resultaten, bijkomend (kwalitatief) onderzoek). Deze monitoring kan volgens de 

https://www.serv.be/sites/default/files/documenten/AHAD%20informeel%20VESOC%2014-12-2020%20definitief.pdf
https://gelijkekansen.be/wie-werkt-mee/binnen-de-vlaamse-overheid/doelstellingenkader
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commissie best worden geconcretiseerd in een uitvoeringsbesluit voor het onderwijs bij 
het decreet inzake evenredige arbeidsdeelname. 

 
Diversiteit verankeren in lerarenpact 
• Voor de aanpak van het lerarentekort zet de minister van onderwijs in op een lerarenpact 

met o.a. maatregelen gericht op werving en selectie, aanvangsbegeleiding en 
professionalisering. De commissie vraagt om diversiteit daar meteen mee in te 
verankeren. Als de instroom van nieuwe leraren moet verhogen en tegelijkertijd ook de 
diversiteit, is het belangrijk om in te zetten op het actief en gericht werven van deze 
groepen. Dat vraagt een inclusief personeelsbeleid met o.a. procedures voor werving 
en selectie waarmee bias zoveel mogelijk wordt vermeden. De commissie ziet ook 
mogelijkheden in het voorzien van stageplaatsen specifiek voor studenten in de 
lerarenopleiding uit de kansengroepen. De commissie ziet dat vooral binnen een meer 
structurele samenwerking tussen de lerarenopleidingen en scholen, waarbij ze samen 
instaan voor het opleiden van nieuwe leraren en het een manier kan zijn voor scholen 
om diversiteit op de werkvloer te introduceren.  

• Daarnaast zal ook sterker worden ingezet op een aanvangsbeleiding. Daarin zou 
aandacht voor diversiteit meteen moeten worden meegenomen, volgens de Commissie 
Diversiteit. Onder meer door aandacht voor het omgaan met diversiteit in de 
leraarskamer, aandacht voor specifiek noden van leraren met een diverse achtergrond 
(zoals redelijke aanpassingen) en expliciete aandacht voor de toegang tot formele en 
informele netwerken.  

• Tot slot, kan ook binnen professionalisering sterk worden ingezet op ‘samen’ 
professionaliseren waardoor men als team, als school een gedeelde professionele kijk 
ontwikkelt. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat leraren die samen overleggen, 
samen werken en samen voor de klas staan veel van elkaar kunnen leren. En net het 
samenwerken is een handelingswijze waarmee de meerwaarde van diversiteit kan 
worden benut. 

• Om dat geheel te ondersteunen ontbreekt het nog te vaak in scholen aan een 
diversiteitsbeleid gericht op het eigen personeel. De commissie roept onderwijskoepels 
en -netten en schoolbesturen op de scholen daarin ondersteunen, onder meer door de 
diversiteitsgedachte topdown in de scholen uit te dragen en te ondersteunen. De 
commissie vraagt ook om onderwijsnetten, -koepels, schoolbesturen en scholen daarin 
kwaliteitsvol te ondersteunen en dit concreet uit te werken in een uitvoeringsbesluit bij 
het decreet inzake evenredige arbeidsdeelname voor het onderwijs. 

 
Diversiteit in de zij-instroom 
• De zij-instroom is één van de manieren waarop de minister van Onderwijs inzet op de 

aanpak van het lerarentekort. De commissie ziet hier ook mogelijkheden om meteen ook 
de focus op diversiteit mee op te nemen.  

• Er is op dit moment geen zicht op de diversiteit in de zij-instroom. De commissie vraagt 
om bij het actief beleid van wegwerken van drempels voor zij-instromers ook oog te 
hebben voor de specifieke drempels voor personen met een diverse achtergrond, zoals 
redelijke aanpassingen en de erkenning van buitenlandse diploma’s. 

• De toegankelijkheid van de lerarenopleiding is voor alle zij-instromers van belang. En 
ook specifiek voor leraren met een buitenlands diploma. Als hun buitenlandse diploma 
door Naric als gelijkwaardig is erkend maar niet hun pedagogische bekwaamheid, dan 
konden deze leraren vroeger terecht bij de specifieke lerarenopleiding bij de CVO’s. 
Sinds september 2019 is deze opleiding geïntegreerd in het hoger onderwijs. De 
commissie vraagt om de impact daarvan voor deze groep zeker op te volgen. 

• De commissie ziet hier ook mogelijkheden voor een meer actieve toeleiding van 
werkzoekenden met een diverse achtergrond naar de lerarenopleiding bij de VDAB. 
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Actieplan diversiteit in de lerarenopleiding 
• De diversiteit in het lerarenberoep verhogen veronderstelt zeker ook de diversiteit naar 

het hoger onderwijs, en specifiek de lerarenopleiding, verhogen. De commissie vraagt, 
gelijkaardig aan het lerarenpact, een actieplan op te maken. Daarbij moet worden 
ingezet op het verhogen van de instroom, o.a. door wervingskanalen die hen bereiken, 
communicatie die hen aanspreekt, … maar ook positieve en geloofwaardige 
rolmodellen. De commissie vraagt ook een opvolging van de effecten van de verplichte 
maar voorlopig niet-bindende instapproef bij de lerarenopleiding op jongeren met een 
migratieachtergrond.  

• Een meer diverse instroom mag niet gepaard gaan met een snelle uitstroom van 
jongeren met een diverse achtergrond. De commissie ziet mogelijkheden in vormen van 
tutoring structureel inbouwen, drempels bij stage in kaart brengen en zoveel mogelijk 
wegwerken en daarbij inzetten op een flexibele houding van alle betrokkenen. 

• Tot slot is het ook belangrijk om hier sterk in te zetten op het ontwikkelen van de 
competentie omgaan met diversiteit in de klas en in de leraarskamer. 
Lerarenopleidingen leveren al heel wat inspanningen op vlak van diversiteit. 
Tegelijkertijd is daar geen algemeen overzicht van, noch is er zicht op de effecten van 
deze inspanningen. De commissie vraagt om doorheen de hele opleiding in te zetten op 
het ontwikkelen van deze competentie in een praktijkgerichte context, in te zetten op 
meer diversiteit bij de lerarenopleiders en hen te ondersteunen in professionalisering 
inzake diversiteit en in te zetten op structurele samenwerking tussen lerarenopleidingen 
en scholen.  

 
Structureel verankeren van goede praktijken 
• Er bestaan heel wat goede praktijkvoorbeelden en projecten gericht op meer diversiteit 

in het lerarenberoep en de lerarenopleiding. Specifiek gericht op personen met een 
beperking zijn de commissie geen projecten bekend en vraagt ook daar op in te zetten. 

• De commissie vraagt dat belangrijke ervaringen uit deze projecten zo goed mogelijk 
worden gecapteerd door het beleid en goed werkende elementen structureel worden 
verankerd.  

 

3 Meer rolmodellen voor de klas - Leen Rosiers  

De powerpoint is beschikbaar via de website. 

 De focus van de toelichting ligt op wat de lerarenopleiding educatieve bachelor 

kleuteronderwijs van Erasmushogeschool doet om meer rolmodellen, in de meest brede zin 

van het woord, voor de klas te krijgen. 

 De Erasmushogeschool zit in Brussel en heeft een zeer sterk sociaal engagement. Ze zetten 

sterk in op emancipatie en inclusie en op verbondenheid. De inclusieve mindset wil 

Erasmushogeschool niet alleen aan de studenten meegeven maar er vooral ook zelf sterk 

op inzetten. Grootstedelijkheid is logisch gezien de ligging van de hogeschool. Ze zetten ook 

sterk in op cultuurcompetent en intercultureel handelen. Erasmushogeschool trekt de kaart 

van cultuur en kunstzinnigheid omdat het iets is dat iedereen kan aanspreken en studenten 

er ook in heel hun diversiteit mee worden aangesproken. Ook sterk werken rond identiteit 

omdat vanuit je persoonlijke identiteit je professionele identiteit zich verder ontwikkelt: wie 

ben ik? Wie wil ik zijn? Wat voor leraar wil ik zijn hier in Brussel? …  

 Er is een steeds groter aandeel Brusselse studenten in de opleiding en niet enkel studenten 

uit de Vlaamse rand. Ze hebben bijna allemaal de Belgische nationaliteit maar hebben vaak 

niet het Nederlands als thuistaal. Het profiel van de studenten verandert maar dat is niet zo 
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gemakkelijk in cijfers te vatten. We proberen ook vanuit een inclusiviteitsgedachte te denken 

en niet zozeer te gaan opdelen in een aantal categorieën omdat veel jongeren niet onder 

één categorie vallen. 

 

 Er zijn heel wat uitdagingen en groeikansen. Er zijn ook verschillende hordes: 

• Taalvaardigheid van de studenten en taaleisen van het beleid en het onderwijsveld 

komen niet altijd overeen.  

• Binnen de opleiding willen ze het verbindend communiceren gebruiken als boost voor 

kwalitatieve interacties binnen het ‘samen’ opleiden. Vooral studenten uit kwetsbare 

situaties komen met taalvaardigheden binnen waarmee ze niet altijd de taalnuances 

even goed aanvoelen. Maar ook bij de mentoren merken we dat als ze in interactie gaan 

met studenten uit kwetsbare situaties er in die communicatie heel wat zaken verloren 

gaan. Daar wil men specifiek op inzetten om net die studenten niet verliezen door 

gewoon communicatie-issues.  

• Specifiek voor kleuteronderwijs is een horde dat ze studenten aantrekken die niet uit 

cognitief sterke vooropleidingen komen en/of studievaardigheden hebben waardoor ze 

heel autonoom aan de slag kunnen met de theoretische kaders die ze krijgen. Er zijn 

ook heel wat studenten met heel wat bagage en besognes waardoor deze studenten 

heel wat verantwoordelijkheden voor de familie, gezin of financiën moeten opnemen en 

studie niet altijd op de eerste plaats kan komen. Ook kosten van de opleiding kunnen 

een belangrijke reden zijn om ermee te stoppen. Soms wordt de opleiding ook 

onderschat, zeker voor het kleuteronderwijs, terwijl het een professionele bachelor blijft. 

De pedagogisch-didactische kaders die er achter liggen zijn voor sommige studenten 

een drempel. Tot slot is ook de maatschappelijke status achteruit gegaan en wordt er 

door de omgeving soms smalend over de opleiding gedaan.  

 

 Wat hebben we aan die hordes gedaan?  

• Voor taal en studie vragen we aan de studenten om de resultaten van de instaptoets die 

ze toch verplicht moeten afleggen, te delen zodat we daarmee aan de slag kunnen. Er 

is ook een eigen taalscreening. Het gaat daarbij zeker niet alleen over studenten die 

thuis geen Nederlands spreken. Het gaat over de taalrijkdom die nodig is om voor de 

klas te staan in een kleuterklas. Heel specifiek wordt gekeken naar welke struikelblokken 

er zijn en hoe daar samen aan gewerkt kan worden. Studenten kunnen ook individuele 

studie- en taalbegeleiding krijgen of in groep.  

• Studenten kunnen statuten aanvragen bij de studentenvoorziening: met aanvragen van 

redelijke aanpassingen, financieel, psychosociale faalangstondersteuning, … 

• Er is aandacht voor taal bij alle lectoren in alle vakken.  

• De school zet in op coaching en een persoonlijke aanpak. Dat lijken holle woorden maar 

het is vaak net daarvoor dat studenten voor de Erasmushogeschool kiezen. Het is een 

vrij kleine school en vaak is het de inzet op het persoonlijke dat het duwtje is dat de 

studenten nodig hebben om door te gaan. 

 

 Vanuit de inclusieve gedachte werkt de opleiding sterk op cultureel bewustzijn in de brede 

zin. De cultuureducatie, het ontrafelen van je eigen referentiekader, is een tool om studenten 

met een meer respectvolle manier met elkaar te laten omgaan en hun wereldbeeld te 

verruimen. Dat engagement proberen ze mee te geven naar de kinderen, de ouders, de 

scholen waar de studenten mee gaan werken om zo ook de positieve uitstraling van het 

beroep te versterken. Iedereen kijkt door zijn eigen raam en ziet niet de hele wereld. Door uit 
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te wisselen met anderen kun je een breder en groter beeld krijgen. We hebben elkaars zicht 

op de wereld nodig om de hele wereld beter te zien en te omarmen. Dit betekent ook luisteren 

naar de kijk van de studenten op de wereld. Rol van verwondering, zeker ten aanzien van 

kleuters is belangrijk: het verrast hen, zet hen aan tot verder ontdekken. Dat proberen ze 

binnen de opleiding ook bij de studenten te doen: hun dat gevoel van verwondering te laten 

ervaren.  

 

 Er zijn ook verschillende projecten met de studenten, met het oog op connectie met de stad 

en de mensen die er wonen en tegelijkertijd zit daarin vaak ook confrontatie. Ze ontmoeten 

zo niet alleen kleuters, bv. project rond kinderparticipatie met het Klein Kasteeltje. In de 

confrontatie met de grootstedelijke context zit ook een groeimoment. Zo ook proberen de 

studenten up-to-date te houden met belangrijke maatschappelijke tendensen, bv. nu project 

rond dekolonisering. 

 

 Binnen de opleiding zetten ze zeker ook in op het drukken van de kosten, o.a. nu het derde 

traject in ‘kleine kinderen, grote kansen’. Daarin proberen ze de studenten de skills mee te 

geven om intercultureel te gaan werken met kleuters en specifiek ook armoede herkennen, 

erkennen en er gepast op inspelen. Tegelijkertijd merken ze dat ook de eigen studenten op 

een aantal drempels stootten. Een van de grootste issues was de kost van de opleiding, 

maar ook ‘wie bepaalt dat ik een student in een kwetsbare situatie ben?’. Het was makkelijk 

om snel iets te doen aan de screening en het drukken van de kosten. Bv. stages rond 

waardevol, kosteloos materiaal, natuurmateriaal, vindmateriaal, … Bijvoorbeeld ook: een 

digitale stagemap wordt gestimuleerd terwijl dit soms wat moeilijk ligt in het werkveld. 

 

 Erasmushogeschool heeft ook een samenwerking met Eva BXL. Ze werken samen in De 

Baebab. Dat is een project dat ze nu structureel aan het verankeren zijn in de opleiding. Heel 

recent is er ook de samenwerking rond Together For A Diploma. Het gaat over mensen die 

met kinderen willen werken maar eerder de kans niet kregen of gestruikeld zijn in hun traject 

en er jaren later terug naartoe willen. Ze krijgen in de Baobab de kans om te studeren en te 

werken. Dat werktraject richt zich op zij-instromers en bestaat al een aantal jaren. Met VDAB-

Brussel is er ook een contract om mensen die al een aantal jaren werkloos zijn en zin hebben 

om met kinderen te werken te laten instromen in de opleiding.  

 

 Erasmushogeschool zet ook heel gericht in op professionele leergemeenschappen. Dit is 

zeer belangrijk voor de studenten en de discrepantie die ze soms ervaren tussen de sfeer en 

groeimogelijkheden die ze op de hogeschool ervaren en het mentoraat in de scholen. Er zijn 

nu al een aantal professionele leergemeenschappen opgezet maar dit wil men nog verder 

verdiepen en er bv. een goed mentoraat op te zetten.  

 

 Per vak zijn er ook coachingsuren voorzien, voor elk vak en voor elke student (ook voor 

stage). Ze krijgen ook een peer coach of buddy, dat is een student uit een hoger jaar. De 

leraren zijn zeer toegankelijk. 

 

 Er is ook de brede hogeschool gedachte, die openstaat voor co-creatie met de buurt en het 

ambassadeurschap voor de opleiding leraar basisonderwijs uit te stralen. 

 

 Corona heeft de hogeschool zeker parten gespeeld. Het was voor kwetsbare studenten niet 

gemakkelijk. En dan gaat het o.a. om de digitale kloof in de brede zin: niet alleen een laptop 
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ter beschikking hebben, maar ook rust en een eigen studieomgeving, materialen die nodig 

zijn om een filmpje te maken … . Net voor studenten in kwetsbare situaties is het een hele 

zware dobber geweest. We hebben zeker ingezet op een vertrouwensrelatie met die 

studenten zodat daar ook over gesproken kon worden.  

 

 Wat zou ons helpen?  

• Ambassadeurschap voor de opleiding: bv. als je in het secundair onderwijs ziet dat je 

leerlingen interesse hebben voor kleuteronderwijs, stimuleer ze om dat te doen. 

• Positieve kijk op onderwijs in hele maatschappij stimuleren: misschien kan een 

verlenging van de opleiding daar in helpen. Het kan de maatschappelijke status 

verhogen en ook de competenties die moeten worden nagestreefd zijn complex en wat 

meer ruimte zou kunnen helpen. 

• Investering in begeleidingscapaciteit van het hoger onderwijs: er zijn meer studenten, 

met meer ondersteuningsnoden, en dat gaat niet goed samen met minder financiering.  

• Ruimte voor innovatie, onderzoek, internationalisering: o.a. nood aan onderzoek over 

onderwijs voor jonger kinderen 

• Andere manieren van enthousiasmeren en gidsen van kandidaten: bv. als 

onderwijsassistent al aan de slag gaan en verder studeren, ‘atelierista’, vrijwilligers, … 

die allemaal kunnen doorgroeien. Misschien is dat ook een manier om meer mannen 

aantrekken in het kleuteronderwijs. 

 

 Enkele projecten waar de hogeschool bij betrokken is:  

• VALUE gaat over interprofessioneel samenwerken bv. met kinderbegeleiders waar 

meer diversiteit aanwezig is. Daar zijn bijvoorbeeld wel personen met migratieroots die 

kunnen instromen. 

• Communities for sciences gaat over wetenschapsonderwijs bij groepen brengen die 

daar tot nu geen toegang tot hebben door drempels te verlagen. 

 

4 Getuigenissen leraren met een beperking 

Meester Jo is verlamd door een ongeval en volledig afhankelijk van andere personen. Jo springt 
in bij andere leraren in de klas, bv. om oefeningen te doen op de pc rond rekenen. De klassen 
zijn speciaal ingericht op zijn aanwezigheid: de pc’s staan rondom in de klas zodat hij kan 
rondrijden en niet over kabels moet. Jo heeft weinig aanpassingen nodig om met de pc te werken, 
de rolstoel maakt verbinding en Jo kan de pc bedienen met zijn hoofd. Jo leert de kinderen 
informatica. Tegelijkertijd leren ze ook omgaan met iemand in een rolstoel. De vragen die Jo in 
het begin krijgt van de leerlingen (bv. Hoe slaap je? Hoe ga je naar het WC?), verdwijnen na een 
tijd en dan beschouwen de leerlingen Jo niet meer als die leraar in een rolstoel.  

Jonas is leraar wiskunde en Griet is leraar in horeca. Ze hebben allebei dyslexie. Jonas heeft 
soms schrik om dingen fout te lezen. Tegelijkertijd geeft Jonas aan zijn leerlingen mee dat fouten 
maken in de klas kan. Ook Griet heeft schrik om fouten te maken aan het bord. Jonas en Griet 
bereiden allebei hun lessen extreem goed voor. Zij vertellen dat ook alle twee aan hun leerlingen. 
Voor Griet is het belangrijk dat de leerlingen niet lachen met andere leerlingen maar ook niet met 
Griet als ze een fout maakt. Jonas heeft nooit getwijfeld: de dyslexie zou voor zijn opleiding niet 
in de weg staan. 
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5 De diverse leraarskamer (ESF-project) – Joël 
Ndombe 

De powerpoint is beschikbaar via de website. 

 Joël dankt de SERV voor de opportuniteit om het project voor te stellen. Er zijn drie 

verschillende luiken in het ESF-project ‘de diverse leraarskamer’ waarvan Joël, vanuit Orbit 

vzw, de coördinatie van het eerste luik voor zijn rekening neemt.  

 

 Er zijn weinig leraren met een diverse achtergrond. Het gaat over 5%. Dat moet aangepakt 

worden zodat de leraarskamer een weerspiegeling wordt van de maatschappij want leraren 

met een migratieachtergrond hebben evenveel impact als de leraren zonder 

migratieachtergrond. De partners Orbit vzw, Stad Antwerpen en Teach for Belgium willen 

met dit project meer diversiteit in de leraarskamer realiseren. Het project heeft daartoe drie 

luiken met telkens andere partners en waarvan het eerste luik met ESF-middelen wordt 

gefinancierd: 

• Luik 1 - Jongeren met een migratieachtergrond (15-20 jaar) motiveren om leraar te 

worden en zich in te schrijven in de lerarenopleiding. De leeftijdsgrens is hier op 20 jaar 

gelegd omdat jongeren uit het BSO, na hun zevende jaar, ouder zijn dan 18 jaar. Er is 

veel doorstroom naar de lerarenopleidingen vanuit ASO, minder vanuit TSO en BSO. 

Het is ook belangrijk de laatste aan te trekken. In dit luik gaan ze samen kijken met 

leraren, CLB-medewerkers, … naar jongeren die een goede leraar zouden kunnen 

worden en interesse zouden kunnen hebben. Die jongeren worden gekoppeld aan een 

begeleider, ze gaan in scholen kijken om kennis te maken met het lerarenberoep, 

bijlessen geven, … .  

• Luik 2 - Ondersteunen van studenten in de lerarenopleiding. Joël heeft zelf de 

lerarenopleiding gevolgd en toen bleek al dat veel studenten met een 

migratieachtergrond in het eerste jaar al afvallen. In werkgroepen gaan ze kijken hoe de 

opleiding aantrekkelijker gemaakt kan worden en hoe deze studenten kunnen worden 

ondersteund en begeleid. De bedoeling is om de lerarenopleiding meer divers te maken, 

niet alleen bij de studenten maar ook bij de docenten.  

• Luik 3 - Leraren ondersteunen in het beroep. Welke drempels ervaren leraren met een 

migratieachtergrond? Het gaat ook om startende leraren met een migratieachtergrond 

ondersteunen, via persoonlijke coaching, workshops en intervisies. Een aantal scholen 

gaan ook een veranderingstraject naar meer diversiteit in de school implementeren. 

 

 Op dit moment zijn ze in het eerste luik bezig met het opleiden van de begeleiders, o.a. hoe 

omgaan met diversiteit, met anderstaligen, … . In luik 2 is men vooral bezig met het vinden 

van deelnemers voor de focusgroepen en binnen luik 3 is men op zoek naar leraren met een 

migratieachtergrond die zich willen laten coachen binnen dit traject. De drie luiken staan niet 

los van elkaar, ze moeten idealiter in elkaar vloeien. Ook is het een project in Antwerpen 

maar het kan zeer waardevol zijn om het breder te integreren.  

 

 Bij het uitwerken van dit project hebben ze ook zicht gekregen op een aantal zaken. O.a. 

waarom is de lerarenopleidng zo weinig divers? Hoe kijken jongeren naar het lerarenberoep? 

Het is een beroep waar deze jongeren niet meteen naar kijken. Er zijn andere beroepen die 

meer prestige hebben zoals dokter, advocaat, boekhouder. Leraar is een beroep dat gewoon 
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niet aan bod komt en ook niet gestimuleerd wordt in hun omgeving. Er zijn ook weinig 

voorbeelden bij de leraren, zodat jongeren denken dat het niets voor hen is en het stereotype 

in stand wordt gehouden. Er is wel verandering omdat er meer jongeren zijn die meer 

interesse krijgen voor het lerarenberoep. 

 

 Leraren hebben impact. Het doen en de woorden van leraren hebben een invloed op het 

leven van jongeren. Bv. wanneer een leraar je steunt, krijg je ook interesse om dat beroep 

zelf te gaan doen. Er zijn ook negatieve ervaringen, leraren die hen niet stimuleren. Dat kan 

een afknapper zijn maar som ook een bron van motivatie voor jongeren om het zelf beter te 

gaan doen. Er zijn niet veel leraren die hun beroep promoten. Ze geven wel 

beroepsperspectieven aan leerlingen maar weinig voor het lerarenberoep. Dat heeft ook te 

maken met vooroordelen omdat leraren van mening zijn dat deze jongeren geen leraar 

kunnen worden. Ook het watervalsysteem zorgt dat jongeren een afgunst creëren ten 

aanzien van het onderwijs. 

 

 De inhoud van het beroep is niet gekend. Deze jongeren weten vaak niet goed wat het beroep 

inhoudt en wat er allemaal achter de schermen gebeurt, hoeveel werk er in kruipt. Ze weten 

ook niet goed wat je kan doen met het diploma en het idee leeft ‘ik kan alleen maar voor de 

klas staan’. Maar er zijn ook leraren nodig in andere contexten: bv. als educatief medewerker, 

in het volwassenenonderwijs. Er is dus te weinig inzicht in de perspectieven die het 

lerarendiploma kan bieden. 

 

 De blik van de maatschappij op het lerarenberoep. Wat volwassenen zeggen en doen heeft 

ook impact op jongeren. Bv. wat de samenleving zegt over leraren, zoals ‘leraren hebben 

veel verlof’. Als mensen zouden weten wat het beroep allemaal inhoudt, zou de samenleving 

daar anders naar kijken. In de opleiding zelf kan het ook zijn dat jongeren met een 

migratieachtergrond zich niet op hun gemak voelen omdat diversiteit nog meer omarmd moet 

worden. Er moet meer gevoeligheid zijn voor de noden en drempels van studenten met een 

migratieachtergrond. Daarom zullen ze in het tweede luik van het project ook met deze 

jongeren meer in dialoog treden daarover. Uitval komt ook door negatieve ervaringen buiten 

de campus, bv. stage-ervaringen. Het is altijd een hele klus om alleen al een stageschool te 

vinden. Dat doet mentaal veel en daardoor vallen mensen ook uit. Maar het gaat ook over 

conflicten met de mentoren op stagescholen zelf. En ook de instaptoets kan intimiderend 

zijn. 

 

 Mannen en vrouwen in het onderwijs. Het project bereikt meer meisjes. Jongens moeten 

meer geprikkeld worden. Uit de gesprekken aan de schoolpoort komt wel naar voor dat 

jongens interesse hebben in bijvoorbeeld het beroep van sportleraar. Maar de perceptie is 

dat je minder algemene vakken moet doen en dat je minder moeite moet doen en het gevaar 

is dat ze zich daarin gaan mispakken. Tegelijkertijd is het belangrijk niet terug te vallen in het 

stereotiep dat jonge mannen enkel goed zijn voor de fysieke opleidingen.  

 

 Het Nederlands. Nederlands is iets dat jongeren doet twijfelen. Deze jongeren hebben 

minder zelfvertrouwen en ze vinden dat ze niet sterk genoeg zijn in Nederlands en daarom 

niet voor de klas kunnen staan. Daarom zijn taaltoetsen net zo intimiderend.  

 

 Er zijn ook andere drempels. Bijvoorbeeld de religieuze symbolen in scholen. Het project zelf 

kan daar geen verandering in brengen. Scholen willen neutraal zijn, dat is niet vanuit een 
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slechte insteek, ze willen iedereen gelijk behandelen. Tegelijkertijd willen jongeren 

vasthouden aan hun identiteit en religie, maar zij kunnen enkel lesgeven als ze dat religieus 

symbool thuis laten. Daardoor krijgen ze het signaal dat ze niet volledig zichzelf kunnen zijn. 

Dat zorgt ervoor dat jongeren met het potentieel om een goede leraar te zijn dit zelfs niet 

overwegen. Het is belangrijk dat vanuit het beleid toch te bekijken want hierdoor gaat veel 

talent verloren. 

 

 Waarom is dit project nodig?  

• Lerarentekort aanpakken: komende jaren zo’n 3.000 leraren nodig in Antwerpen per 

jaar.  

• Stereotypen tegengaan, schooluitval tegengaan, representatie (rolmodellen) 

• Perspectief geven: meer divers lerarenkorps toont dat er perspectief is voor hen.  

• Een diverse lerarenkamer betekent ook meer talenten benutten, geeft ook een invloed 

op de kwaliteit van het onderwijs (betere punten, minder schooluitval, …). 

• Rolmodellen voor leerlingen: gaat niet enkel over achtergrond, maar ook over trajecten 

die mensen doorlopen in hun leven. Dat kan inspirerend en motiverend zijn. 

• Op dit moment is die diversiteit bij leraren nog geen feit (zie slide met cijfers). 

 

 Een diverse lerarenkamer is niet genoeg: 

• Diversiteit is iets waar constant aan gewerkt moet worden. Er moet blijvend aandacht 

zijn voor de drempels en de noden van leraren met een migratieachtergrond en de 

interesse in het lerarenberoep moet behouden blijven.  

• Er moet ook meer diversiteit in de cursussen komen. Het gaat vaak om kleine dingen 

veranderen in de lessen om diversiteit aan te tonen. Bv. de namen in de cursussen, 

onderwerpen die aan bod komen in de les, voorbeelden die gegeven worden, …  

• Diversiteitsprojecten in Vlaanderen ondersteunen, door middelen, door netwerking, … 

• Nog meer leerkrachten sensibiliseren rond diversiteit zodat ze zich kunnen inleven in de 

leerlingen (multi-perspectiviteit). Sommige dingen zijn moeilijk bespreekbaar en niet alle 

leraren weten hoe ze daar moeten mee omgaan. ‘Hoe ga ik om met diversiteit?’ is 

belangrijk voor leraren want wat leraren zeggen en doen heeft een impact de manier 

waarop de leerlingen hun leven zullen leiden.  

• Citaat van Dirk Geldof (boek ‘superdiversiteit’) kan daarin leidend zijn: “Diversiteit is niet 

negatief of positief, het is wat we er mee doen dat positief of negatief is.”  Het is belangrijk 

om de diversiteit in de leraarskamer op een positieve manier te gaan benutten. 

 

 Meer info kan je bekomen over de drie luiken van het project: 

• Luik 1: Joël@orbitvzw.be 

• Luik 2: karlien.driesen@antwerpen.be 

• Luik 3: maya.hoppenbrouwers@TeachForBelgium.be  

6 Getuigenis Saïd Dnoub 

Saïd geeft aan dat 1971 drie belangrijke gebeurtenissen heeft gekend: in Egypte wordt de 

Aswandam geopend, de oprichting van Greenpeace in Canada en ook Saïd is toen geboren. Saïd 

werd als zesde kind geboren in een gezin van dertien kinderen. Het gezin woont in Deurne en 

Saïd doorloopt een gewoon parcours in de basisschool. In het atheneum in Deurne merkt Saïd 

dat hij heel graag naar school gaat. Van zijn ouders krijgt hij de taak om de thuisadministratie te 

mailto:Joël@orbitvzw.be
mailto:karlien.driesen@antwerpen.be
mailto:maya.hoppenbrouwers@TeachForBelgium.be
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doen, o.a. brieven beantwoorden en opsturen. Daardoor merkte Saïd dat een goede opleiding en 

studeren belangrijk is. In die periode gaat Saïd ook veel babysitten bij Vlaamse gezinnen. Zo 

merkt Saïd dat er nog veel andere visies zijn op de samenleving. Zelf groeit Saïd op in een 

traditioneel Marokkaans islamitisch gezin.  

Eind jaren 90 behaalt Saïd zijn diploma secundair onderwijs. In het gezin waar Saïd opgroeide 

leefde de verwachting dat Saïd nu zou trouwen en werk zoeken. Saïd had echter andere plannen 

voor zichzelf en gaf aan verder te willen studeren. Saïd volgt een eerste kandidatuur rechten. Het 

is niet helemaal wat hij wil doen maar weet eigenlijk op dat moment nog niet goed wat hij precies 

wil. Een leraar in één van de gezinnen waar Saïd gaat babysitten stelt hem de vraag of leraar niet 

iets is voor Saïd. Deze leraar wijst op hoe goed Saïd omgaat met jonge kinderen en hen kan 

boeien met verhalen. Het is pas door de vraag van deze leraar dat Saïd zelf bij die mogelijkheid 

stil staat. Saïd schrijft zich in en start aan deze opleiding. Het is dan dat Saïd ook geconfronteerd 

wordt met vooroordelen. Saïd is de enige student met een migratieachtergrond. Er zijn de 

nieuwsgierige, eerder onschuldige vragen van de medestudenten. Ook de stages tijdens de 

eerste twee jaren lopen vlot maar in het derde jaar doet Saïd een stage in een eerste leerjaar. Op 

dat moment is er een ouder die bij de directie gaat klagen en stelt ‘ik wil niet dat die Marokkaanse 

jongen komt lesgeven aan mijn dochter want zijn Nederlands … dat is toch niet goed’. Saïd krijgt 

dit te horen en schrijft zich in voor dictielessen omdat Saïd niet wil dat ze hem later zullen afwijzen 

op zijn Nederlands of uitspraak.  

Saïd behaalt zijn diploma in 1994 en wordt aangesteld in een school in Antwerpen. Saïd start met 

veel angst maar stelt daar vast dat hij de enige leraar is die algemeen Nederlands spreekt met de 

kinderen. Saïd komt in een mooi team terecht waar hij 15 jaar lesgeeft en vooral van de ouders 

veel positieve reacties krijgt. Vooral ook van ouders met een migratieachtergrond krijgt Saïd te 

horen dat ze blij zijn dat hij leraar is omdat Saïd op die manier een voorbeeld is voor hun kinderen. 

Het geeft hen de boodschap dat je als Marokkaan ook leraar kan zijn. Saïd merkte dat ook aan 

de kinderen van andere scholen wanneer ze met de school op uitstap gingen. Kinderen van 

andere scholen kwamen dan regelmatig vragen ‘wie ben jij?’. Als Saïd dan aangaf dat hij de leraar 

was, kreeg hij regelmatig van deze kinderen te horen: ‘Ben jij de leraar? Kan dat dan?’.  

Na 15 jaar wordt aan Saïd gevraagd of hij directeur wil worden. Saïd gaat de cursus ‘leidinggeven 

in het onderwijs’ volgen, legt zijn assessment af en kan directeur worden in een basisschool. In 

juni 2009 schrijft de directeur van de school die Saïd zal opvolgen een brief naar de ouders dat 

Saïd vanaf het volgende schooljaar directeur zal zijn. Nog voordat Saïd effectief aan de slag gaat, 

zijn er meteen ouders die hun kinderen weghalen van de school. Dit katapulteert Saïd terug naar 

zijn lerarenopleiding met opnieuw de confrontatie dat hij zich moet bewijzen. Saïd wordt directeur 

van de basisschool. Heel wat ouders vragen een gesprek om zijn visie op onderwijs te horen. De 

meeste ouders zijn gebleven. Een ouder zei letterlijk tegen Saïd: ‘Ik wil niet dat mijn kind naar een 

school gaat waar een Marokkaan directeur is’. Saïd wil duidelijk maken dat dit heel wat met je 

doet als persoon als je je constant moet bewijzen als persoon omwille van je afkomst, omwille 

van het feit dat je een andere naam hebt, … . 

Saïd is uiteindelijk drie jaar directeur gebleven. De reden om ermee te stoppen had vooral te 

maken met de manier waarop heel wat leraren in de school naar kinderen keken. Dat botste met 

de visie van Saïd. In de vorige school waar Saïd als leraar werkte zat hij 15 jaar lang in een team 

van leraren dat echt keek naar het kind en waarin diversiteit de norm was. Als directeur kwam 

Saïd terecht in een school waarin dat niet zo was. Dat botste en Saïd wilde dat niet verder zetten.  
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Saïd besloot naar de lerarenopleiding te gaan, naar de bron. Daar werkt Saïd ondertussen al 9 

jaar en zet mee in op het verruimen van de blik van de studenten in de lerarenopleiding, zoals 

ook Leen Rosiers bij haar toelichting aangaf.   

7 Gedachtewisseling o.l.v. Nele Vanheeswijck 

Rekening houdend met de tijd wordt de gedachtewisseling ingekort tot een 3-tal vragen. 

Aan Leen Rosiers: Is er naast de focus op redelijke aanpassingen, die belangrijk is en tegelijkertijd 

erg op maat van de individuele persoon in kwestie, ook structurele ondersteuning voor de groep 

van personen met een beperking voorzien? En als dat niet het geval is, zijn daar dan specifieke 

redenen voor?  

Leen Rosiers: Er is geen enkele reden waarom we dat niet zouden doen. We zitten op dit moment 

in een proces van inkanteling en fusie met andere departementen dus we zijn ook bezig aan het 

herwerken van missie- en visieteksten. We gaan daarin zeker iets ontwikkelen rond inclusie in 

zijn geheel. Daarin willen we alle vormen van diversiteit onderbrengen. Er worden vragen gesteld 

bij maatwerk maar dat vinden wij goed, elke vraag naar ondersteuning is heel specifiek. Zo 

hebben we voor een studente met een gehoorbeperking heel specifieke aanpassingen gedaan. 

We hebben dat specifieke beleid. Tegelijkertijd hebben we heel weinig studenten met een 

beperking op dit moment. In het nieuwe gebouw hebben we expliciet ook rekening gehouden met 

toegankelijkheid. We spitsen ons dus zeker niet alleen toe op taal. Het hangt er ook vanaf hoe 

breed je wil kijken. In het filmpje kwamen personen met een leerstoornis aan bod. Er zijn in onze 

lerarenopleiding heel wat leerlingen met een leerstoornissen en ook zij worden individueel 

geholpen wat erg belangrijk is voor de school, om dat te doen. 

Aan Leen Rosiers: In de toelichting sprak je over het inzetten op taalvaardigheid van de jongeren 

in de lerarenopleiding. Gaat dit over algemene taalvaardigheid? Of merken jullie dat er ook nood 

is aan een vorm van professionele taalvaardigheid met jargon specifiek gebonden aan het 

onderwijsveld? Waar zet jullie ondersteuning op in?   

Leen Rosiers: Wat betreft de professionele taalvaardigheid, het jargon, daar komen ze eigenlijk 

de opleiding voor volgen. We merken een probleem bij de algemene taalvaardigheid. 

Tegelijkertijd wil ik dit heel graag nuanceren omdat het nu misschien lijkt alsof dat we enkel met 

taal bezig zijn. Taal is zeer belangrijk voor een leraar maar een leraar is zoveel meer dan alleen 

die taal. Taalvaardigheden en studievaardigheden lijken wel wat hand in hand te gaan. We 

ondersteunen studenten in het verrijken van hun taal en bieden hen vooral strategieën aan om 

daar zelf aan te werken. Het academische stuk zit in de opleiding, daarnaast proberen we te 

werken aan taalexpressie, taalrijkdom, het muzische, enzovoort. Dat speelse is ook heel 

belangrijk voor kleuters. We evalueren zeker niet alleen op taal want een leraar is geen 

taalmachine. Het gaat ook echt om connectie kunnen maken met de kleuters. 

Aan Joël Ndombe: Ouderbetrokkenheid bij het maken van de studiekeuze kan een belangrijke 

meerwaarde zijn. Hoe kijken jullie daar vanuit het project ‘de diverse leraarskamer’ naar en wordt 

daar ook specifiek op ingezet binnen jullie project?  

Joël Ndombe: Ouderbetrokkenheid is inderdaad zeer belangrijk om de simpele reden dat ouders 

ook een rol spelen in welke weg de kinderen opgaan. We willen zeker ook inzetten op het 

betrekken van de ouders bij het project. Tot nu is dat in het project nog minder gebeurd omdat de 

focus vooral lag op de jongeren. Ook is het zo dat binnen dit project daarvoor een tussenpersoon 

nodig is om tot bij de ouders te komen en dat was moeilijker tijdens de afgelopen coronaperiode. 
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Maar het is zeker iets dat op de to-do lijst staat van dit project en het is daarbij nog wat zoeken 

naar de beste manier om dat aan te pakken. 

 

Wegens tijdsgebrek konden een aantal vragen die tijdens het webinar in de chat werden gesteld 

niet aan bod komen tijdens de gedachtewisseling. We nemen deze vragen en antwoorden hier 

mee op: 

 De titel van de toelichting van Leen Rosiers is ‘rolmodellen voor de klas’. Kiezen volwassenen 

met migratieachtergrond niet in eerste plaats voor de job? Ze willen op zich daarom geen 

rolmodellen zijn, ze willen gewoon 'de job doen'. 

Leen Rosiers: Akkoord! Helemaal gelijk. 

 Wat doet Erasmushogeschool met betrekking tot het hoofddoekenverbod op stageplaatsen 

of de werkplek na het afstuderen? Valt dit ook onder de noemer van ‘horde’? En zo ja, hoe 

gaat de onderwijsinstelling hiermee om? Welke aanbevelingen kunnen (andere) scholen 

meenemen? 

Leen Rosiers: Op onze campus is de hoofddoek toegelaten. Wij zijn ook tegen een verbod. 

De realiteit is natuurlijk wel dat de studenten stage lopen in de verschillende netten en zich 

daar dienen te houden aan de regels van het net en de school. Dus ja … soms is dat een 

horde. Meestal niet. De meerderheid van de studenten legt zich neer bij de regel. 

 

 Wat zijn veel voorkomende drempels in de lerarenopleiding en voor beginnende 

leerkrachten? 

Maya Hoppenbrouwers (Teach For Belgium, ESF-project ‘de diverse leraarskamer’):  de 

drempels van luik 2 (lerarenopleiding) en 3 (beginnende leerkrachten) moeten binnen het 

project nog in kaar worden gebracht. Voor luik 1 (scouten van jongeren voor de 

lerarenopleiding) kwamen deze in de toelichting van Joël Ndombe aan bod. 

 

 Is ouderbetrokkenheid niet de blinde vlek in deze verschillende projecten? 

Ouderbetrokkenheid is een ontzettende meerwaarde: hoe kijken en sturen ouders hun 

kinderen in studiekeuzes. Ouders willen uiteindelijk allemaal de beste leerkrachten voor hun 

kinderen... daar ligt de oefening om die ouders binnen scholen te betrekken, door enquêtes 

af te nemen, een debat avond in samenwerking met de ouderraad... 

Leen Rosiers: akkoord 

Katrien De Clercq (stad Antwerpen, ESF-project ‘de diverse leraarskamer’): Het perspectief 

van ouderbetrokkenheid is bevraagd geweest bij de jongeren en de studenten 

lerarenopleiding die voor luik 1 geïnterviewd werden of in een focusgroep aanwezig waren. 

Er werd ook 1 ouder geïnterviewd. Daarnaast klopt het dat de ouders zelf nog meer betrokken 

kunnen worden.  

 

 In het kader van meer diversiteit voor de klas deelt Katrijn Dherdt graag het Erasmus+ project 

'International Teachers for Tomorrow's Schools' (www.itts-europe.org). Daarbij werkt men 

rond de professionele herintegratie van buitenlandse leraren met migratieachtergrond (dus 

met een buitenlands lerarendiploma). Ook daar liggen kansen voor meer diversiteit voor de 

klas. 

 

 Verschillende aanwezigen geven aan getroffen te zijn door de getuigenis van Saïd Dnoub. 

Aan Saïd Dnoub worden een aantal vragen gesteld. Er wordt gevraagd of hij denkt dat een 

http://www.itts-europe.org/
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duidelijke non-discriminatiecode zou kunnen helpen opdat ouders vrije schoolkeuze niet 

verwarren met een door racisme en xenofobie ingegeven schoolkeuze?  Of duidelijke 

meldpunten? Hoe kan een school of directie leerkrachten met migratieachtergrond 

beschermen tegen deze dynamieken? 

Said Dnoub: Ik weet niet op zo een code zou helpen. Belangrijk is om vooral te blijven 

inzetten op dialoog en zoeken naar respectvolle verbondenheid. Iedereen wil goede 

leerkrachten met een hart voor kinderen. 

 

 Aan Saïd Dnoub wordt gevraagd of er schoolbesturen zijn die wel gevoelig zijn voor 

vermeende of effectieve negatieve reacties van ouders en als gevolg daarvan minder diverse 

keuzes maken … De vraag is vooral wat je daaraan op de diverse niveaus kan doen? 

Said Dnoub: Ik denk niet dat elke ouder durft te zeggen waarom ze van school veranderen. 

Als een school een duidelijke visie heeft, kan je als team hierop terugvallen, maar ook dat is 

soms ver zoek. Hier zullen de schoolbesturen duidelijk moeten zijn hoe ze dergelijke zaken 

aanpakken. Ik blijf positief en hoop stap voor stap naar een mooie onderwijswereld te 

evolueren waarbij elk kind/elke jongere/elke student zich gewaardeerd voelt. 

 

8 Reflecties vanuit het kabinet van minister 
Weyts – Katrien Cerpentier 

 We hebben het advies van de SERV aandachtig gelezen en de minister heeft in het VP er 
ook al op gereageerd. De minister heeft duidelijk gesteld dat diversiteit belangrijk is in 
onderwijs, zowel in de klas als voor de klas. Het lerarenkorps moet maximaal een 
weerspiegeling zijn van de maatschappij. Diversiteit is sowieso een meerwaarde voor de 
school. 
 

 Een aspect dat ik deze ochtend heb gemist is het werkgeverschap. De schoolbesturen zijn 
autonoom om het personeel aan te werven en het wervings- en personeelsbeleid valt dan 
ook volledig onder hun verantwoordelijkheid. Schoolbesturen krijgen daarvoor van de 
overheid beschikbare omkadering. Dat wil niet zeggen dat we als overheid niet willen inzetten 
op inclusief personeelsbeleid. En dat gaat ruimer dan etnische diversiteit en omvat ook 
gender, handicap, LGBTQ. Ook die rolmodellen zijn belangrijk binnen het onderwijs. 
 

 De minister heeft al een aantal zaken op de rails gezet en gaat nog een aantal zaken doen 
op het vlak van diversiteit.  
• Er is vandaag al verwezen naar de nulmeting over leraren met een buitenlandse 

herkomst. Deze is afgerond en zal binnenkort kenbaar worden gemaakt.  
• Op Vlaams niveau zijn er ook heel wat stimulansen en incentives om ervoor te zorgen 

dat mensen met een beperking voor de klas kunnen komen te staan. Ik merk alleen, ook 
als trekker van de werkgroep re-integratie, dat die zaken nog te weinig gekend zijn in de 
scholen. Als tool voor directeurs hebben we ook een specifieke omzendbrief voor 
personeelsleden die vanuit langdurige ziekte, vanuit een problematiek van een 
beperking terug voor de klas staan. We merken dat dat nog een aspect is waar we meer 
en ruimer willen op inzetten. 

• Naar aanleiding van het eisencahier van de vakorganisaties rond het thema werkbaar 
werk gaan we ook in de cao-besprekingen aspecten rond diversiteit meenemen.  

• We zetten ook in op aanvangsbegeleiding en professionalisering in al zijn aspecten.  
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• De vraag naar zij-instroom en ook de diversiteit van die zij-instroom is een aspect dat 
de minister volgend jaar zeker zal meenemen. De minister heeft de belofte gedaan om 
sterker in te zetten op de zij-instroom en ik heb deze ochtend ook de vraag gehoord om 
sterker in te zetten op diversiteit daarbij. 

• Wat betreft de erkenning van buitenlandse diploma’s is Naric al versterkt en is de 
specifieke lerarenopleiding ingekanteld in de verkorte educatieve graduaten bachelors 
en masters. Dat zijn volledig nieuwe opleidingen en met de vernieuwing van die 
opleiding zal diversiteit ook een aspect zijn dat wordt meegenomen. In deze vernieuwde 
opleidingen liggen extra kansen om daar aandacht aan te besteden.   

• Een belangrijk aspect, waar vandaag ook al naar verwezen is, is het stuk rond 
schoolleiders. Daar staan ook heel wat acties klaar. We merken dat er in onderwijs al 
heel veel gebeurt rond mindshift naar diversiteit als het gaat over leerlingen maar dat er 
nog een lange weg te gaan is naar diversiteit in het lerarenkorps. Dit kan meegenomen 
worden in alle trajecten die we gaan uitrollen naar schooldirecteurs. 

• Een laatste element is de taal. We blijven als Vlaamse Regering inzetten op de taal 
omdat het cruciaal is dat we elkaar goed begrijpen en verstaan. Ook omdat we willen 
dat alle kinderen, zo jong mogelijk, maximale kansen krijgen en op die manier 
gemakkelijk kunnen integreren in ons onderwijs.  

• Wat de lerarenopleiding betreft is in het Regeerakkoord afgesproken dat dit zal worden 
versterkt. Verwijzend naar de laatste spreker, deze toont dat men daar al goed bezig is. 

 
 Katrien Cerpentier geeft ook een aantal persoonlijke bedenkingen mee: 

• Wanneer we leraren en lerarendiploma’s vergelijken in het kader van diversiteit moeten 
we vergelijken met gelijkaardige diploma’s en niet met de totale arbeidsmarkt maar de 
hogere diploma’s. En dan gaan we zien dat we het in onderwijs eigenlijk niet zo slecht 
doen. De nulmeting laat ook zien dat we goed bezig zijn en we stapsgewijs vooruit gaan. 

• Katrien geeft aan het moeilijk te hebben met de link die in het advies wordt gelegd tussen 
diversiteit en kwaliteit. Het is niet diversiteit die bepalend is voor de kwaliteit van het 
onderwijs. Kwaliteitsvol onderwijs is het resultaat van heel wat factoren. Een divers 
samengesteld schoolteam is daar een deel van en niet omgekeerd.  

• Bij de vraag in het advies naar het uitwerken een aantal instrumenten stelt Katrien 
Cerpentier voor om te werken aan het opwaarderen van de bestaande instrumenten met 
betrekking tot diversiteit.  

• De vragen rond de lerarenopleiding in het advies horen volgens Katrien Cerpentier thuis 
in een ruimer debat dan enkel diversiteit. 

• Het belangrijkste aspect is dat we allemaal de verantwoordelijkheid hebben om het 
lerarenberoep als een tof beroep kenbaar te maken en dat te promoten. Als iedereen 
dat uitdraagt zullen we vanzelf een zeer diverse ploeg voor de klas krijgen.  

 

9 Reflecties vanuit het kabinet van minister 
Somers – Gunther Van Neste 

 Gunther Van Neste dankt Katrien Cerpentier voor de mooie laatste zin en dankt ook de 

Commissie Diversiteit bij de SERV om deze dag te organiseren, mensen samen te brengen 

en het beleid daarbij uit te nodigen.   

 

 Diversiteit is een werk van lange adem en van iedereen. Binnen de Vlaamse Regering is elk 

domein sterk bezig met diversiteit, binnen Onderwijs is dat ook het geval. De minister van 

Onderwijs zet daarbij het beleid uit en ook de koepels, schoolbesturen, leraren zelf, … 
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hebben allemaal hun rol te spelen. Vanuit Samenleven richt men zich op een aantal 

specifieke doelgroepen om aanvullend beleid te voeren waar mogelijk maar de kern van het 

beleid zit in de reguliere domeinen. 

 

 Kijkend naar het advies, geeft Gunther Van Neste aan dat voor hen één van de doelgroepen 

nieuwkomers zijn. Sommigen hebben een pedagogisch diploma dat hier niet altijd meteen 

erkend raakt. Het inburgeringsbeleid is men aan het hervormen met als doel maximaal 

gebruik te maken van de competenties en capaciteiten die de nieuwkomer heeft. Dat gaat 

gebeuren via een persoonlijk inburgeringsplan om te kijken waar die persoon naar toe wil. 

Nu zie je nog te vaak dat een nieuwkomer met dergelijk diploma bijvoorbeeld een night shop 

gaat uitbaten omdat het diploma niet erkend raakt. Dat is uiteraard tweeledig: er zijn 

kwaliteitseisen voor zo een erkenning maar waar het soms aan ontbreekt is de weg verder 

uitstippelen. Of: hoe kan je de delen die nog ontbreken voor een erkenning toch nog 

bereiken? Daar moeten we sterker op inzetten. Vandaar ook het project MaxiPack dat al 

enkele jaren lopende is en binnen het hoger onderwijs gaat kijken welke trajecten 

nieuwkomers kunnen volgen om hun diploma’s zo snel mogelijk te laten erkennen. Het is 

belangrijk om vanuit hoger onderwijs daar mee de handen in elkaar te slaan omdat dat voor 

die groep van nieuwkomers belangrijk is en ook hard nodig is om hun competenties te kunnen 

inzetten. 

 

 Gunther Van Neste geeft aan dat men vanuit Samenleven werkt rond 4 groepen: personen 

met migratieroots, personen met een handicap, gender en LGBTQ. Het valt op dat de vierde 

groep niet aan bod komt in de adviezen van de SERV maar het beleid op Vlaams niveau wel 

inzet op deze vier groepen. We stellen daarbij vast dat het op sommige domeinen gaat over 

gebrek aan kennis, aan toegang maar ook gebrek aan representativiteit. Niet iedereen wil 

altijd als rolmodel worden gezien maar onze samenleving moeten we wel zo veel als mogelijk 

gerepresenteerd zien.  

 

 Binnen de Vlaamse Regering kijken we waar we kunnen op inzetten bij deze vier groepen 

en dat gebeurt binnen een horizontaal plan. Voor onderwijs was dat expliciet de monitoring 

van diversiteit in het lerarenkorps. Het is een thema dat hoog op de agenda staat. Vanuit het 

domein Samenleven zal binnen het eigen plan specifiek worden ingezet op instroom in de 

lerarenopleiding. Hoe kunnen we zo goed als mogelijk mensen uit de vier genoemde groepen 

toeleiden? Het project van Orbit vzw in Antwerpen kan daarin een heel mooi voorbeeld zijn. 

Ook de voorbeelden die vandaag door Leen Rosiers van Erasmushogeschool naar voor 

werden gebracht kunnen goede incentives zijn. Het is daarbij altijd een koppeling: het beleid 

moet de kaders geven maar de extra vonk om vooruit te gaan op een thema komt van wat 

men doet op het veld. Op dagen zoals vandaag, kunnen mensen elkaar leren kennen, kennis 

delen en de handen in elkaar slaan. 

 

 Gunther Van Neste was zelf 10 jaar directeur van het huis van het Nederlands (HvN). Vanuit 

het HvN Brussel is er mee gezorgd voor een taalbeleid binnen de verschillende 

lerarenopleidingen, waar Leen Rosiers het ook over heeft gehad. Dat zijn incentives die 10 

jaar geleden zijn ontstaan vanuit structuren die al bestonden en de mogelijkheid hebben. Het 

zijn belangrijke samenwerkingsverbanden tussen allerlei expertises. Het gaat dan niet alleen 

om de instroom maar ook hoe ga je deze personen in de opleiding houden. Daar liggen 

volgens Gunther Van Neste heel wat opportuniteiten bij het middenveld. Ook het voorbeeld 

van de Baobabs in Brussel is vandaag aan bod gekomen. Als daar het middenveld ook de 



 
 

   

 

 

20 

 

 
  

handen in elkaar kan slaan, kunnen we tot een beleid komen dat meer diversiteit gaat geven, 

ook in het lerarenkorps. 

 

 Gunther Van Neste geeft aan ook zelf de lerarenopleiding te volgen en onderstreept wat ook 

eerder is aangehaald door Joël Ndombe: een diverse lerarenkamer alleen is niet genoeg. Er 

is nood aan constant reflecteren over diversiteit in de opleiding, op school en in de dagelijkse 

omgeving. Tegelijkertijd: hoe meer diversiteit hoe meer diversiteit ook een normaliteit wordt 

en hoe gemakkelijker zaken bespreekbaar worden en hoe interessanter de uitwisseling 

tussen diverse vormen van diversiteit kan zijn.  

 

 Gunther Van Neste sluit af en hoopt dat dit niet de laatste keer dat we elkaar kunnen 

ontmoeten rond dit thema. Vanuit het beleid Samenleven, en samen met minister Weyts van 

Onderwijs, zal het beleid zijn uiterste best doen om die diversiteit mee te versterken.  

Naar aanleidnig van de reflecties vanuit de beide kabinetten werden in de chat nog een aantal 

opmerkingen gemaakt: 

 Marijke (IN-Gent vzw): Mijn ervaring is jammer genoeg dat zowel door sommige 

opleidingsverstrekkers als doorverwijzers het net wordt ontmoedigd de lerarenopleiding aan 

te vatten. Ook als de kandidaat-student voldoet aan de taalvoorwaarde. Laat ons dan ook 

daar op inzetten en niet enkel op het 'motiveren' van potentiële kandidaat-studenten.  

 

 Nele Spaas (LEVL): Er zijn goede initiatieven op het veld maar waar het toch vooral aan 

ontbreekt is een duidelijk beleidskader. In tegenstelling tot andere sectoren zijn er geen 

sectorconvenanten voor onderwijs waarbij evenredige arbeidsdeelname en diversiteit als 

prioriteit wordt gezien en verder kan worden opgenomen 

 

 


