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INTERCULTURELE PEDAGOGIEK 

HOOFDSTUK 1 : MIGRATIE 

1. DEFINITIES 

Wat is het verschil tussen een asielaanvrager, vluchteling, migrant en IDP?  

Een IDP is iemand die in z’n eigen land moet vluchten. 

1.1. VLUCHTELING 

Na de conventie van Genève (1951) komt er een definitie voor het woord vluchteling. Er wordt een 
status gegeven aan mensen die vluchten. 

Een vluchteling is elk persoon die, uit een gegronde vrees voor vervolging, zijn lang verlaten heeft en dus 
de bescherming van dat land niet meer kan of wil inroepen. Hij of zij kan vervolgd worden omwille van 
zijn of haar ras, godsdienst of geloofsovertuiging, nationaliteit, politieke overtuiging of het behoren tot 
een welbepaalde sociale groep. à Een vluchteling omwille van politieke redenen 

Eigenlijk is deze omschrijving niet ruim genoeg. Volgens deze conventie mag je asiel aanvragen in een 
land naar keuze. Alle landen die deze conventie hebben ondertekend, gaan hiermee akkoord. 

Een asielvrager is iemand die een verblijf in een bepaald land aanvraagt.  

Dit is een ‘verzoeker om internationale bescherming’ (een asielzoeker). Hierna kan je of asiel krijgen of 
een subsidiaire bescherming. 

Een vluchteling is dus iemand die erkent is onder de conventie van Genève hoewel dit een enge 
benadering is. 

1.2. REFUGEE (UNHCR) 

Er is een verschillen tussen gedwongen en vrijwillige vluchtelingen.  

Een refugee is iemand die vlucht omwille van vervolging, conflict, collectief geweld, schendingen van 
mensenrechten. Dit is dus een definitie die gebaseerd is op een gedwongen vluchteling.  

Maar wat is gedwongen? Is huiselijk geweld ook een argument om je land te verlaten? Er komt een 
spanning op deze interpretatie van gedwongen. Ook vrijwillig kan verschillende interpretaties hebben.  

1.3. INTERNALLY DISPLACED PERSON 

Dit zijn mensen die binnen de grenzen van hun eigen land vluchten. Dit is een heel kwetsbare groep die 
zeer groot is. 

1.4. RESETTLEMENT (HERVESTIGING) 

Dit gaat over mensen die een vluchtelingstatus krijgen buiten Europa en dan overbrengen naar België. 
Deze mensen krijgen de status van vluchteling voordat ze effectief vluchten.  

Dit idee leeft politiek zeer sterk. 
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1.5. RELOCATION 

Dit is een poging om binnen Europa afspraken te maken rond mensen die Europa binnenkomen. De 
grens van Europa is de buitengrens, binnen Europa zelf zijn er geen grenzen. 

Griekenland bijvoorbeeld probeert om mensen die daar toekomen verder te verdelen en verspreiden 
binnen Europa. 

MAAR deze deal met Turkije werkt niet! Deze wordt steeds opnieuw als discussie aangehaald.  

Deze mensen kunnen mogelijk een vluchtelingenstatus ontvangen hoewel ze dit momenteel nog niet 
hebben. 

Een migrant is iemand die ergens anders dan buiten zijn of haar geboorteland verblijft.  

2. CIJFERS 
 
2.1. REFUGEES / IDPS 

Er zijn 70 miljoen vluchtelingen wereldwijd. Deze cijfers zijn de laatste jaren steeds meer gestegen. 

De belangrijkste landen van herkomst / oorsprong zijn Syrië, Afghanistan, Zuid-Soedan en Myanmar. 

Maar wie vangt deze vluchtelingen op? Er wordt slechts 6% opgevangen binnen Europa. Als we dus de 
cijfers volgen, wordt Europa NIET overspoeld met vluchtelingen.  

2.2. CIJFERS VERZOEKERS OM INTERNATIONALE BESCHERMING IN BELGIË 

Hoeveel mensen in ons land dienen een asielaanvraag in? Het aantal mensen die een asiel aanvraagt, is 
groter dat het aantal aanvragen. 

De Balkanoorlog heeft geleid tot zeer veel vluchtelingen in 2000. De daling is het resultaat van de 
veranderende organisatie. In 2015 is opnieuw een stijging terug te vinden MAAR dit is niet het grootste 
aantal ooit. 

In 2016 zijn de grenzen meer gesloten waardoor dit leidt tot een daling van het aantal 
vluchtelingenaanvraag.  

3. ‘MIGRANT’ 
 
3.1. DEFINITIE 

Een internationale migrant is iemand die ergens leeft in een land dat niet je geboorteland is.  

3.2. AANTAL MIGRANTEN WERELDWIJD 

Er is een toename terug te vinden. Migratie is een fenomeen waar iedereen mee te maken heeft. Er 
zullen altijd mensen zijn die uit andere landen komen, er zal altijd diversiteit zijn.  

Waar vestigen migranten zich? Mensen gaan meestal niet zo ver en blijven in hetzelfde continent, 
binnen de eigen regio. Dit is ongeveer de helft van het aantal migranten. 

3.3. AANTAL MIGRANTEN IN BELGIË 

“buitenlandse herkomst”: niet-Belgische nationaliteit nu, niet-Belgische nationaliteit bij geboorte, niet-
Belgische nationaliteit bij geboorte van één van de ouders 
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Mensen met een migratieachtergrond hebben minder kansen op vlak van werk, gezondheid. 

Er is een diversiteit op vlak van thuistalen terug te vinden binnen de scholen. 1/5 leerlingen binnen het 
lager onderwijs hebben geen Nederlands als thuistaal.  

Superdiversiteit? à Vertovec 

Het aantal mensen met een andere afkomst is toegenomen, de diversiteit is ook toegenomen. Maar 
is dit nu superdivers? Dit houdt echter geen rekening met het begrip intersectionaliteit. Als mens 
draag je verschillende identiteiten. Dit gaat ook over leeftijd, opleidingsniveau, sociaal economische 
status,… Het is dus belangrijk om niet enkel te kijken naar de etnische achtergrond. Er is veel meer 
en die dingen integreren ook met elkaar. We mogen ons niet enkel en alleen focussen op de taal 
die gesproken wordt. Het gaat over dat hele brede plaatje. 

4. BASIS : MIGRATIEMOTIEVEN 
 
4.1. BASIS : MIGRATIEMOTIEVEN 

Er wordt gesproken over politieke motieven die het resultaat zijn van conflicten, oorlog, … Maar er zijn 
ook economische vluchtelingen die niet het recht hebben om naar hier te komen omdat ze niet op basis 
van echte gedwongen redenen het land verlaten. 

We zijn echter zoekende op het vlak van klimaatvluchtelingen.  

De labels die wij toeschrijven aan een bepaalde groep, klopt niet met hoe mensen dit zelf gaan zien. 
Iemand die in armoede leeft, ziet dit als een geldige reden om het land te verlaten hoewel wij dit 
misschien niet vinden.  

De overheid kan een reden niet geldig vinden hoewel het individu de reden wel geldig genoeg vindt om 
in dit land te verblijven. Je komt hier in een spanningsveld terecht tussen wat je ziet en hoort en wat je 
effectief kan doen als pedagoog of sociaal werker.  

Bepaalde waarden en normen zullen ons handelen ook beïnvloeden.  

Binnen de migratiemotieven kijken we voornamelijk naar de push-factoren.  

4.2. MIGRATIETHEORIEËN 

Deze theorieën proberen te verklaren waarom mensen van de ene naar het andere land trekken.  

Mensen worden uit hun land getrokken en worden aangetrokken door een ander land omwille van 
bijvoorbeeld betere levensomstandigheden (push en pull). Deze ideeën die leven en de effectieve 
realiteit kunnen de migratiestroom toch eigenlijk niet verklaren. Anders zou iedereen naar hier komen 
omwille van het systeem van sociale zekerheid.  
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Historisch-structurele theorieën stellen andere factoren voorop. Dit zijn dan zowel historische als 
structurele factoren.  

Als laatste is er een world systems theory waar zowel historisch-structurele componenten en context 
als push- en pullfactoren te vinden zijn.  

Het keuzeproces om weg te gaan is een zeer complex proces waarbij verschillende zaken soms kunnen 
veranderen. Dit proces is afhankelijk van verschillende factoren die zullen inspelen op de gemaakte 
keuzes. 

5. REFLECTIE 

Binnen de groep van migranten proberen we als beleid categorieën te maken. We gaan in deze grote 
groep kleinere groepen maken. We doen dit zowel internationaal als in ons eigen land. Aan al deze 
groepen kennen we een aantal rechten en plichten toe. Het onderscheid tussen deserving en 
undeserving wordt gemaakt. Heel wat van ons denken gaat hierover.  

Deze rechten gaan over de binnenkomenrechten. Maar het gaat over de rechten hierna. Hoe gaan we 
om met de mensen die binnenkomen in België?  

Daar komt een strategische categorisering bovenop. Minderjarigen zijn extra kwetsbaar dus deze zullen 
we een verblijf geven tot hun 18 jaar. Dit zijn dus rechten die worden gegeven op basis van leeftijd. 
Andere redenen kunnen er ook voor zorgen dat rechten toegekend worden.  

In heel dit denken zien we vluchtelingen als slachtoffers, ze konden er niet aan doen en werden 
gedwongen dus gaan we hen verzorgen.  

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het soort burger; super-citizens, quasi-citizens, sub-citizens, 
un-citizens. Het gaat meer en meer over een goed genoege burger te zijn. Dit kan door bijvoorbeeld een 
inburgeringscursus te volgen. We gaan extra maatregelen opleggen die buiten die papieren vallen. 

6. GESCHIEDENIS VAN MIGRATIE 
 
6.1. WERELDWIJD EN VAN ALLE TIJD 

Migratie vanuit Europa naar Amerika. Deels gedwongen maar ook vrijwillig. 

Migratie is iets van alle tijden, het is niet iets nieuw. Het is iets wat er altijd al geweest is. De vorm 
verandert wel.  

“There can be few people in either industrialised or less developed countries today who do not have 
personal experience of migration and its effects; this universal experience has become the hallmark of 
the age of migration” 

Er zijn weinig mensen die tijdens hun leven helemaal niet in contact komen met migratie. We moeten 
migratie wat uitbreiden. Iedereen heeft wel wat over migratie te vertellen tijdens hun leven.  

We moeten connectie zoeken tussen de verschillende verhalen en ervaringen. We moeten leren 
omgaan met het verschil dat te vinden is bij de ander. Hier moet daarna een antwoord op geformuleerd 
worden. 
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6.2. HISTORIEK MIGRATIE IN BELGIË 

Hiervoor was er natuurlijk ook wel migratie. Pas in de jaren ’60 beginnen we met een arbeidsbeleid. 

- Arbeidsmigratie ’60 – ’70 

We zochten mensen die tijdelijk hier kwamen werken. Dit waren gastarbeiders, mensen die hier geld 
kwamen verdienen om daarna terug naar hun eigen land te gaan.  

- Migratiestop ’74 

De oliecrisis heeft als gevolg dat er ook een economische crisis volgt. Dit resulteert in een stop van de 
mijnwerken. We hadden dus geen goedkope werkkrachten meer nodig. 

- Asielaanvragers ’80 – ’90 (Balkanoorlogen!) 

Er werd meer en meer ingezet op gezinshereniging. Men vroeg zich af wat we met mensen moesten 
doen die hier al lang verbleven zonder papieren. 

- Hervorming asielprocedure 2000 

Hierdoor is een daling te zien bij het aantal asielaanvragers 

- EU-beleid 

De EU wordt steeds sterker waarbij men ook zegt dat er geen binnengrenzen meer zijn. Dit betekent 
dat we vrij bewegen binnen het Europese grondgebied. 

- Huidige instroom? 
- Gezinshereniging 

Deze procedure duurt zeer lang.  

- Toekomst: arbeidsmigratie? 

We spreken meer en meer over arbeidsmigratie. De knelpuntberoepen worden gelinkt aan migratie. 
Denk bijvoorbeeld aan verplegers uit Roemenië. Wij kiezen bepalen en kiezen wie naar hier mag komen. 
Dit is een parallel met de jaren ’60. We leggen de focus op bepaalde beroepen. 

- Bevoegdheden gemeenschappen – federale overheid 

De federale staat is bevoegd voor alles wat betreft binnenkomst. Alle wat betreft het geven van 
papieren, valt onder de bevoegdheid van de Belgische overheid. Daarna valt die persoon onder de 
bevoegdheid van de gemeente. Dit betekent dat er dus verschillen kunnen zijn tussen de Vlaamse en 
de Franse gemeenschap.  

- “Integratiebeleid” – “inburgeringsbeleid” 
 

6.3. RECENTE TRENDS 
 

- Diversifiëring! (superdiversiteit?) 
- Aandeel (alleenstaande) vrouwen 
- Elk land: oorsprong – transit – bestemming  
- Migratie wordt circulair à terugkeer-migratie? (cf. beleid) 
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7. VERBLIJFPROCEDURES 

 
7.1. EUROPESE CONTEXT 

Europa heeft geen binnengrenzen. In de Europese context moesten dus afspraken gemaakt worden 
rond de asielprocedures.  

Alleen de UK is hier een uitzondering op. Wanneer je hiernaar reist, zal je wel je ID moeten kunnen 
voorleggen. 

Er zijn twee regels :  

1. Je mag maar één keer een asiel aanvragen binnen de EU 
2. Je moet een asiel aanvragen in het land van aankomst 

De afspraken zijn beide afgesproken in het Dublin verslag. Deze wordt in een toenemend aantal gebruik. 

Er zijn ook afspraken gemaakt rond de opvang. Er zijn minimale richtlijnen over het aantal mensen 
binnen een kamer bijvoorbeeld. België deed het hier op vele vlakken beter dan de algemene richtlijnen. 
Gaandeweg zijn landen zoals de onze, zich gaan conformeren met de lagere richtlijnen à downsizen 

7.2. ASIELPROCEDURE / VERZOEK OM INTERNATIONALE BESCHERMING 

Wanneer iemand voldoet aan de definitie van Genève, heeft die persoon recht op een asielprocedure. 

1. Registratie (DVZ) 

Je gaat naar de dienst vreemdelingezaken om een aanvraag in te dienen. Je naam, leeftijd, reden, … 
wordt gevraagd.  

Men neemt vingerafdrukken en het Dublin-procedure start hier ook. Wanneer België niet 
verantwoordelijk is, wordt je getransformeerd naar een ander land. Wanneer België wel 
verantwoordelijk is, ga je verder naar de volgende de volgende fase. 

2. Dublin-procedure (DVZ) 
3. Onderzoek (CGVS) Commissariaat Generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen  + Subsidiaire 

bescherming 

Er wordt een gezondheidsinterview afgenomen waarbij allerlei vragen worden gesteld. Deze vragen 
gaan over je situatie van land van herkomst en over je reisweg. Men probeert informatie te verzamelen. 
Ook in de landen van herkomst wordt informatie opgevraagd. Hierna wordt een beslissing genomen op 
vlak van het statuut van vluchteling. 

Indien je erkend wordt als vluchteling, dan krijg je document om hier 5 jaar te blijven. Men geeft je 
papieren en na die 5 jaar doet men een evaluatie en gaat men kijken wat de mogelijkheden zijn. 
Wanneer een verlenging gegeven wordt, mag je voor altijd in België verder verblijven. Met een definitief 
document krijg je alle rechten om hier te blijven.  

Indien je niet in aanmerking komt voor een erkenning als vluchteling, dan spreken we over de procedure 
van subsidiaire bescherming. We spreken hierbij over mensen die niet in staat zijn om terug naar het 
land van herkomst te gaan maar die ook geen profiel hebben waarbij we kunnen spreken over een 
vluchteling. Dit is een tijdelijk verblijf dat je krijgt omwille van het feit dat je niet terug kan. Dit is een 
procedure waarbij je 2 jaar papieren krijgt die mits evaluatie verlengd kunnen worden tot 5 jaar. Na 5 
jaar krijg je ook een definitief document om hier te verblijven. Dit omwille van het feit dat het niet 
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menselijk zou zijn om je opnieuw terug te sturen naar je eigen land. Dit wordt vaak aan mensen 
toegekend die verblijven in een oorlogsland maar zelf niet betrokken waren.  

“Reëel risico op ernstige schade bij terugkeer naar land van herkomst” 

Ernstige schade:  

a) doodstraf of executie; of 

b) foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een verzoeker in zijn land 
van herkomst; of 

c) ernstige bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in 
het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict 

 

Mensen krijgen doorheen de hele asielprocedure een materiële steun. Deze steun gaat over ‘bed, bad 
en brood’. Dit betekent dat mensen enkel recht hebben op verblijf in een asielcentrum of iets in een 
gelijkaardige context. Deze mensen hebben dus geen recht op financiële steun à profiteren niet van 
de OCMW! Er is echter wel een mogelijkheid tot het verkrijgen van €7 zakgeld. 

Men heeft dus geen recht op een leefloon. Men mag wel gaan werken waarbij een deel van het loon 
afgestaan wordt om het verblijf in het asielcentrum te betalen.  

Wanneer men erkend is als vluchteling, heeft men recht op een leefloon.  

Wat is een aanmeldcentrum? Binnen de dienst vreemdelingenzaken kunnen niet alle zaken even snel 
behandeld worden. De registratie gebeurt in een aanmeldcentrum waarbij ze dan ook even kunnen 
verblijven. Hierbij wordt de registratie in orde gebracht maar ook een gezondheidscontrole gebeurt 
daar. Dit principe gebeurt nog niet zo lang. 

Hierna gaat mens door naar een collectief opvangcentrum waarin veel mensen verblijven. Dit zijn 
plaatsen waar men met veel mensen samenleeft.  

Hierna kan je eventueel doorstromen naar een lokaal opvanginitiatief (LOI). Dit zijn huizen van het 
OCMW die ter beschikking worden gesteld voor mensen die bezig zijn met een procedure. Deze 
aantallen worden echter verminderd en meerdere mensen verblijven in collectieve opvangcentra. 
Mensen verblijven hier redelijk lang.  

4. Beroep (RvV) 
5. Raad van State 

Asielprocedure voor begeleide minderjarigen : deze jongeren volgen de procedure van hun ouders. Ze 
krijgen de documenten die hun ouders krijgen.  

! Minderjarigen moeten onmiddellijk naar school gaan als ze hier toekomen 

Asielprocedure voor niet-begeleide minderjarigen : deze jongeren volgen dezelfde procedure als ander 
volwassenen. Ze moeten zelf ook op interview 

Waarom zijn er op dit moment opvangplaatsen tekort? 

! er is geen stijging van het aantal mensen maar het de procedure duurt langer dan vroeger. Aangezien 
mensen gedurende de hele procedure in een collectief opvangtehuis moeten blijven en niet kunnen 
uitstromen, is er een overbezetting.  
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Het is niet omdat er nieuwe centra moeten gecreëerd worden, dat er een grotere instroom is. 

 

We hebben in ons land verschillende gesloten centra. Dit is eigenlijk een gevangenis. Het is een centrum 
waar men niet buiten kan. Eerst en vooral doet zo’n centrum dienst voor mensen die het land zullen 
worden uitgezet. Daarnaast is er een gesloten centrum voor mensen die toekomen aan de luchthaven 
die een asiel willen aanvragen. Hierbij wordt de asielaanvraag dan al dan niet verworpen.  

Gezinnen krijg één kamer samen. Je leeft dus continu met je kinderen samen. Dit resulteert in stress 
voor de ouders. Het leven in een opvangcentrum in het algemeen, brengt stress met zich mee. Dit 
omwille van de grote mate verveling die ermee gepaard gaat.  

Indien je een open asielcentrum verlaat, kan je er daarna niet meer terecht.  

7.3. ANDERE MOGELIJKE PROCEDURES 
 

- Gezinshereniging 

Je kan vragen om de rest van je familie te laten overkomen. Dit vereist echter wel een hele reeks 
papierwerk. Wanneer het moeilijk is om asiel aan te vragen, merken we vaak dat een gezin splits om 
dan later te herenigen.  

- Economische migratie 
- Studie 

Er is een mogelijkheid tot een tijdelijke document, een studentenvisum. Zolang je studeert, wordt dit 
visum verlangd, daarna niet meer. 

- Slachtoffer van mensenhandel 

Slachtoffers van mensenhandel worden beschermd na een situatie van uitbuiting. Deze mensen kunnen 
een aanvraag doen als slachtoffer. Dit is een procedure met veel voorwaarden 

- Beschermingsprocedure niet-begeleide buitenlandse minderjarigen (cf infra) 
- Regularisatie 

Dit is het ‘in orde stellen’ van je situatie. Meestal gaat dit over mensen zonder papieren die eerst en 
vooral moeten voldoen aan bepaalde criteria. Dit is vaak het laatste redmiddel. 
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Criteria voor regularisatie : 

- Een (uitgeprocedeerde) asielzoeker die door toedoen van de administratieve overheden (= DVZ 
of CGVS) zeer lang op een beslissing over zijn asielaanvraag heeft moeten wachten 

- Onverwijderbaar zijn: dit is van toepassing voor mensen die door omstandigheden buiten hun 
wil om niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst 

- Humanitaire redenen 
- Medische redenen 

 
7.4. NIET-BEGELEIDE BUITENLANDSE MINDERJARIGEN 

“Elke onderdaan van een staat, die niet behoort tot de E.E.R. die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt 
heeft en die het Belgisch grondgebied binnenkomt of er verblijft zonder dat de vader, de moeder, de 
wettelijke voogd of de echtgeno(o)t(e) hem/haar vergezelt” (DVZ/CGVS) 

EER : europese economische ruimte 

Er wordt een onderzoek uitgevoerd waarbij biologisch bepaald wordt hoe oud iemand effectief is. Dit 
wordt gebruikt wanneer getwijfeld wordt aan je leeftijd. Enkel en alleen op basis van deze leeftijd wordt 
bepaald waar je al dan niet recht op hebt.  

Het toekennen van rechten gebeurt op basis van bepaalde fysieke aspecten. 

Hoe zien de verblijfdocumenten eruit voor hen? (IVRK) verdrag inzake de rechten van kinderen waarbij 
bepaald wordt dat kinderen recht hebben op documenten en op opvang 

- Asielprocedure 
- Subsidiaire bescherming 
- Specifieke procedure voor NBMV 

Er wordt gezocht naar een duurzame oplossing. Men kijkt naar de documenten in volgorde;  

1. Hereniging 
2. Terugkeer 
3. Verblijf in België 

Het is niet vaak voorkomend dat die ook effectief geldige verblijfsdocumenten krijgen.  

- Slachtoffers mensenhandel 
- Regularisatie 
- Andere 

Wat men voogdij? 

Als je minderjarig bent, kan je bepaalde dingen niet doen. Dit betekent dat je iemand nodig hebt die als 
een wettelijke verantwoordelijke optreedt. Elke NBMV kan een voogd toegeschreven krijgen. Deze 
voogd is verantwoordelijk voor de belangen van de jongere. Er zijn zowel mensen die dit vrijwillig doen 
maar je hebt ook werknemers die deze taak op zich nemen. 

Deze voogd is een belangrijk figuur voor de minderjarge. 
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Traject en opvang 

 

De verschillen tussen een asielcentrum en een jeugdcentrum zijn terug te vinden op vlak van kwaliteit. 
De reden hiervoor is de keuze die gemaakt worden. Een voorbeeld hiervan is het aantal medewerkers, 
opleiding, aantal jongeren in een groep, verdere omkadering, … 

Deze keuze wordt bepaald op basis van je documenten. In een pedagogisch systeem ga je de 
documenten voorop stellen in welk soort opvang de jongere zal terecht komen.  

 

Nu maken we in die crisisopvang een onderscheiding tussen de specifieke noden. Je krijgt een bepaalde 
logica waarbij gekeken wordt naar de jongeren die extra kwetsbaar zijn. 
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Binnen de grote categorie wordt een extra onderscheid gemaakt zodat we spreken over extra-
kwetsbaar.  

We maken een onderscheid tussen binnenlandse en buitenlandse jongeren. We kunnen hierbij eigenlijk 
spreken over discriminatie 

Er wordt een onderscheid gemaakt op vlak van leeftijd maar ook op vlak van het recht op asiel. 

Wat met onderwijs? 

Dit geldt voor alle minderjarigen. Als we kijken naar onderwijs, hebben alle minderjarigen hier recht op 
en zelfs ook de plicht. Ook kinderen die hier illegaal verblijven hebben recht op onderwijs. 

In het secundair onderwijs hebben we een systeem waarbij we gebruik maken van onthaalklassen, 
OKAN klassen. Na een schooljaar in deze klas, stromen ze door in het regulier onderwijs waarbij ze 
gebruik kunnen maken van vervolgschoolcoaches.  

Voor meerderjarigen geldt het dat ze verder gaan met de inburgering.  

Wat wanneer iemand 18 wordt? 

Zonder documenten worden de jongeren teruggestuurd naar hun land (repatriëring, gedwongen). Of 
een vrijwillige terugkeer is ook mogelijk. 

Een ander land? 

7.5. INTERMEZZO : TRANSITMIGRATIE 

Dit gaat over een groep die op doorreis is. Maar toch is dit een moeilijk begrip, het is een breed begrip.  

We zien een toenemende betrokkenheid van burgers in dit hele verhaal. Burgers zullen mensen een 
slaapplaats aanbieden voor transitmigranten. Er is een toenemende inzet om ondersteuning aan te 
bieden aan dit soort mensen. We kunnen dus een gat vinden waarbij de overheid tekort schiet. Soms 
doet de overheid dit met opzet om te vermijden dat teveel mensen naar hier komen. 

7.6. EN NADIEN?  

Erkende vluchtelingen / definitief verblijf: (werk,) OCMW-leefloon, woonsituatie, inburgering; 
onderwijs; gezinshereniging, nationaliteit, werk, sociale rechten,… à behalve dingen die verbonden zijn 
met nationaliteit vb de verkiezingen 

Niet-erkend: zonder documenten, repatriëring (een gedwongen terugkeer) 

7.7. ZONDER GELDIGE DOCUMENTEN 

Definitie 

- Zonder papieren 
- Zonder documenten 
- Illegaal 
- In precair verblijf 
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Redenen 

- Procedure verworpen / verlopen, maar gebleven 
- Geen procedure 

Al deze mensen zitten in een precaire leefsituatie. Het is moeilijk om een job te vinden, huisvesting te 
hebben, geld voor gezondheidszorg, onderwijs voor meerderjarigen, een klein sociaal netwerk,… De 
toegang tot verschillende levensdomeinen zijn moeilijk. 

 

7.8. TERUGKEER 

Pre-Migratie Fase → Overschrijding staatsgrenzen → Post-Migratie Fase 

   → Terugkeer Fase 

Terugkeer staat steeds meer en meer voorop binnen de migratie. Terugkeer is de meest duurbare 
oplossing voor vluchtelingen. Een terugkeer draagt bij tot een ontwikkeling, .. 

In de praktijk is dit echter niet waar! Er is absoluut geen gevoel van ‘thuiskomen’. Het voelt eerder als 
een tweede vorm van migratie. Een terugkeer is niet normaal, terug naar huis. 

Een vrijwillige terugkeer; wat is vrijwillig? Soms wordt je door omstandigheden gedwongen tot een 
terugkeer om daarna in betere omstandigheden te kunnen leven, soms is er geen andere optie 

Zelfstandige of ondersteunde vrijwillige terugkeer? Je kan alles op je eentje doen of je kan 
instappen in een terugkeerprogramma. Dit programma bestaat uit organisatie, financiering en 
een eventuele re-integratie ondersteuning 

Een gedwongen repatriëring is een terugkeer waarbij je afgezet wordt in je land van herkomst. Je wordt 
op het vliegtuig gezet en krijgt hierna later geen extra ondersteuning meer.  
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Twee types detentiecentra (=gesloten centra) 

- 1 transitcentrum (asielaanvragers aan de grens) 
- 4 repatriëringscentra (afgewezen asielzoekers, mensen zonder wettig verblijf in afwachting van 

repatriëring) – onderscheid mannen/vrouwen 
- gesloten centrum gezinnen! 

Onderzoek in detentiecentra  

Wat is het perspectief van mensen op vlak van terugkeer? Migranten willen eigenlijk helemaal niet 
terugkeren en zien een terugkeer als ondenkbaar. 
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HOOFDSTUK 2 : EEN PEDAGOGISCH PERSPECTIEF OP VLUCHTELINGEN(KINDEREN) 

1. HET EMOTIONEEL WELZIJN VAN VLUCHTELINGENKINDEREN : BEPALENDE FACTOREN 
 

1.1. SLEUTELFACTOREN 

We hebben het over het woord ‘vluchtelingen’. Hierbij refereren we niet naar de conferentie naar 
Genève. Er is een onderscheid tussen vrijwillige en gedwongen migratie. Toch zijn er veel processen 
hetzelfde. Veel zaken in het leven van migreren komen overeen 

Daarnaast hebben we het ook over minderjarig en niet – begeleid. 

A. VLUCHTELING 

Iedereen die in contact komt met migratie, krijgt te maken met verliezen. Op deze manier moeten ze 
door een rouwproces. Dit rouwproces kan in het land van aankomst naar boven komen, maar dit kan 
echter ook pas veel later. 

Vaak wordt het rouwproces uitgesteld tot het moment dat ze een uitslag krijgen op hun asielaanvraag. 
De stress van onzekerheid is weg dus de realiteit slaat toe. Dit is een confrontatie met alles wat ze 
verloren hebben. Dit kan zich uiten in depressieve symptomen. Deze symptomen zorgen er ook voor 
dat dit de beeld op het land van aankomst eventueel kan veranderen. Er kan bijvoorbeeld een afkeer 
komen van deze samenleving. Mensen geraken dingen kwijt die onvervangbaar zijn. Dingen die erbij 
komen, vervangen niet de zaken die je kwijt bent. Het ene zal het andere niet compenseren. 

Als pedagoog moeten we erkenning geven aan deze pijn van verlies. Het is moeilijk om dingen achter te 
laten en iets nieuws op te bouwen. 

Er blijft een voortdurende bezorgdheid voor de mensen die achtergebleven zijn in het land van 
herkomst. 

Naast de verliezen, staan ook de moeilijke ervaringen centraal. Deze ervaringen zijn zowel het geval voor 
de vlucht als tijdens en na de vlucht. Het traject dat mensen afleggen wordt steeds langer en steeds 
moeilijker. Mensen maken onderweg zeer veel moeilijke dingen mee. Het is een chronisch verhaal van 
moeilijke ervaringen 

Een type 1 trauma is een eenmalig trauma, een voorbeeld is een ongeluk 

Een type 2 trauma is een langdurig trauma, een voorbeeld is incest. We kunnen migratie en vluchten 
hierin situeren. 

Wanneer is iets een trauma? Gevoelens van: controleverlies, machteloosheid, ontwrichting: 
vanzelfsprekende verwachtingen en vooronderstellingen niet meer geldig, geschokt vertrouwen: in 
zichzelf, andere mensen, zekerheid van het dagelijkse bestaan, besef van de eigen onkwetsbaarheid, 
onveiligheid 

We moeten zorgen dat we als hulpverlener niet even machteloos worden als de asielzoekers.  

Na de vlucht spreken we over dagelijkse stressoren. Je ziet een connectie ontstaan tussen wat gebeurd 
is en wat er hedendaags gebeurd. Deze stressoren vallen uiteen in dagelijkse materiële stressoren zoals 
bijvoorbeeld een gebrek aan huisvesting en in dagelijkse sociale stressoren zoals bijvoorbeeld een 
gebrek aan een sociaal netwerk. 

Sociale steun is nu net een heel belangrijk punt wanneer je het moeilijk hebt. Dit gaat zowel over 
materiële steun als informationele steun, emotionele steun en recreationele steun.  
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Het opbouwen van een nieuw sociaal netwerk is dus essentieel. Een sociaal werker moet hier aandacht 
aan besteden. Geen sociaal netwerk hebben is een bedreigende factor. Een pedagoog kan bijvoorbeeld 
mensen leiden naar een sportvereniging, mensen toe leiden naar voedselbanken en kringloopwinkels. 
Dit sociaal netwerk is belangrijk wanneer de hulpverlener wegvallen (deze zijn tijdelijk).  

Ook de ervaring van stigma en discriminatie is belangrijk. Een soort basisaanvaarding ontbreekt.  

Het proces van acculturatie en integratie valt uiteen in verschillende zaken. 

1. De taal leren. Je kent de systemen niet en dit zorgt ervoor dat je wat verloren loopt. Het is 
moeilijker om dingen gedaan te krijgen. Je moet heel wat inspanning doen om informatie te 
verkrijgen.  

2. Het verwerven van een nieuwe positie in een samenleving. Mensen moet ermee leren omgaan 
dat ze niet dezelfde functie uitoefenen als in het thuisland 

3. Acculturatie. Hoe ga je om met het verschil tussen je verleden en die nieuwe culturele normen. 

J. Berry is een psycholoog. Er zijn twee vragen die je moeten stellen bij acculturatie. De eerste vraag is 
de mate van cultuurbehoud. De tweede vraag is de mate van cultuur overname. Er zijn vier verschillende 
strategieën : 

    CULTUURBEHOUD 

JA         NEE 

Integratie       Assimilatie 

De eigen cultuur wordt behouden   Kinderen herinneren zich niet 
Maar ook de nieuwe cultuur wordt opgenomen  veel meer van hun eigen cultuur 

  

 Separatie      Marginalisatie 

Als samenleving een afkeer    ‘extreme ideeën’ Het heeft een beeld  
Lijnrecht tegenover assimilatie    van een zeer statisch gegeven 

NEE 

Mensen shiften soms van de ene strategie naar de andere. Dit betekent dat we vertrouwen kunnen 
hebben dat bepaalde strategieën slechts tijdelijk zijn (bijvoorbeeld separatie waarvoor we angstig zijn) 

Stresserende factoren : discriminatie en marginalisatie, sociaal – economische status, onzeker 
toekomstperspectief, aspiraties en bezorgdheid 

Heel veel mensen zitten vol dromen en idealen. Die zorgen vaak voor confrontaties omdat het niet altijd 
even gemakkelijk is. Het is een grote drive om te immigreren en moeite te doen voor het proces van 
migratie. Er blijft heel wat bezorgdheid uitgaan naar het land van herkomst.  

 

 

 

 

 

CU
LT

U
U

RO
VE

RN
AM

E 



Interculturele pedagogiek 2019 - 2020 

16 
 

B. MINDERJARIG  

Alle kinderen gaan een aantal ontwikkelingstaken doormaken. Deze taken gelden voor alle mensen ter 
wereld. Op basis van plaats zijn deze anders en zullen ze ook anders plaats vinden. Hier krijg je jongeren 
die in een andere context terecht komen dan op de wijze waarop ze deze steeds hebben gekend. Een 
voorbeeld hiervan is een identiteitszoektocht. Deze dient te gebeuren in een onbekende context. 

Migratie brengt veel wijzigingen te weeg binnen een gezin. Er is een groot verschil tussen de ouders en 
kinderen op het vlak van hoe ze het land leren kennen een binnen komen. Je ziet hier een verschillende 
proces waar omgegaan wordt met de cultuurverschillen. Je krijgt hierdoor allerlei spanning zoals 
bijvoorbeeld parentificatie. Dat betekent dat een kind ouderrollen zal overnemen en in de ouder positie 
terechtkomen.  

Soms kunnen ze de rol van ouders niet meer spelen. Een voorbeeld hiervan is het eten dat ze krijgen 
binnen een opvangcentrum. Bovendien verlies je ook je sociale status, je werkstatus. Dit brengt heel 
veel onwelzijn mee. Deze gewijzigde gezinsrelaties heeft een invloed op de kinderen. 

Hoe wordt in een gezin omgegaan met het spreken over trauma? Sommige ouders zullen het trauma 
verzwijgen (silencing) terwijl andere ouders ervoor zorgen dat kinderen geen negatief beeld krijgen van 
het land van herkomst. Andere ouders gaan openlijk spreken over het trauma (disclosure).  

Hoe gaan we om met culturele continuïteit en verandering? Hoe gaan de ouders zich positioneren 
tegenover een andere cultuur?  

Negotiëren van culturele continuïteit en culturele verandering in gezinsrelaties 

- Culturele verandering in gezinsrelaties – genderrollen, disciplinering 
- Differentiële acculturatie. Er zit hier heel veel onder.  
- Ambivalente betekenisgeving aan culturele verandering 

De ouder-kind relatie is heel erg belangrijk. Als deze relatie veilig kan blijven, is dit een beschermende 
factor. Soms is er ook geweld binnen zo’n relatie. 

C. NIET – BEGELEID 

Het is niet omdat kinderen hier zijn zonder ouders, dat er geen connectie meer in met hen. Er is een 
ondoorbreekbare band door ouders en kinderen. Ook als je ouders er niet zijn, blijf je hiermee 
verbonden.  

Vele van hen komen naar hier met een mandaat. Ze willen hier iets bereiken waarvan ze denken dat 
het belangrijk is voor hun ouders. Bijvoorbeeld geld opsturen vanuit België naar de ouders. Er is heel 
wat druk om die mandaat te realiseren. Meestal is dit mandaat in strijd met de realiteit. Je ouders 
bijvoorbeeld later overkomen is een complex proces. Als hulpverlener heb je dan de taak om hierin 
kleine invullingen te geven. Op die manier worden kleine stappen gezet richting het mandaat zonder 
onrealistisch te worden. 

Jongeren die naar hier komen, kunnen geheimen met hun zich meedragen. Soms worden zaken gezegd 
om de asielprocedure vlotter te laten verlopen. Kinderen worden opgezadeld met een verhaal waarmee 
ze meer kans zouden hebben. Deze geheimen kunnen zwaar beginnen door te wegen. Als hulpverlener 
is het belangrijk om te beseffen dat het niet om jou gaat, dat het gaat over loyaliteit en angst. We 
moeten de stap achteruit zetten en kijken wat de betekenis van deze keuze is. We hoeven niet alles 
negatief tegenover onszelf te zien. 
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D. SOCIAAL NETWERK 

Er zijn breuken in sociale weefsel. Dit kan dikwijls als in het land van herkomst door bijvoorbeeld oorlog 
of een gezin dat uit elkaar valt.  

Wanneer mensen migreren, is er een tekort aan sociale steun. 

2. EMOTIONEEL WELZIJN 

Er zijn drie clusters van reacties, symptomen wanneer we het hebben over angst en PTSS 

- Intrusie 
- Vermijding 

Hierop wordt heel hoog en sterk gescoord. Dit komt omwille van het feit dat we in het westen de 
gewoonte hebben om een trauma te verwerken door erover te spreken. Een voorbeeld zijn mensen die 
gaan werken om hun gedachten te verzetten in plaats van om te gaan met een stresserende situatie. 
Soms is eventjes vermijden ook wel een goed mechanisme om om te gaan met moeilijke dingen 

Wanneer we spreken over de combinatie van intrusie en vermijding, kunnen we te maken hebben met 
problemen.  

- Hyperalertheid 

 

De stressfactoren uit het land van aankomst, zorgen ervoor dat jongeren met emotioneel welzijn te 
maken krijgen.  
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2.1. MOGELIJKE LEEFTIJDSPECIFIEKE REACTIES 

Onwelzijn kan op verschillende manieren naar voor komen. Er is een hele reeks van symptomen. Je kan 
deze vooral zien als er een gedragsverandering optreedt.  

Normale reactie op   Emotionele en    Psychiatrische  
abnormale situatie   gedragsproblemen  problemen 

 

Er moeten alarmbellen afgaan wanneer jongeren niet meer functioneren. Pas dan moeten we opletten. 
Er hangt dus zeer veel af van de context 

2.2. KRITIEKEN 
 

- Focus op trauma voor de vlucht 
- Pathologiserende kijk vs normale reacties op abnormale situatie 
- Risico- vs protectieve factoren 
- Niet per se negatief, ook protectief (cf. PTSS) 

Een posttraumatische symptomatologie hangt niet noodzakelijk samen met klinisch disfunctioneren. 
Niet alle problemen zijn problematisch 

- Westers georiënteerd – cross-culturele validiteit? 
- Individualiserende kijk  

 
3. PSYCHOSOCIALE ONDERSTEUNING 

Dit is een perspectief dat vertrekt vanuit de mensen zelf. We moeten kritisch reflecteren over wat we 
in mogelijke diagnoses zien. Heel het verhaal van cultuurbehoud is belangrijk!  

Waar vinden we kaders over hoe we deze groep kunnen ondersteunen. Veel zaken zijn niet uniek voor 
de doelgroep migranten maar zijn toepasbaar op een groot aantal populaties waarbij een verschil 
optreed tussen jezelf en de cliënt voor je. Als je werkt met mensen die in armoede leven, is het niet 
altijd gemakkelijk om je hierin te verplaatsen. We moeten zoeken hoe we omgaan met dit verschil. 
Wanneer het verschil groot is, is het makkelijker om dit te erkennen. Het is een verhaal dat breed 
toepasbaar is in een context waar we veel te maken hebben met diversiteit. 

3.1. ONDERSTEUNING 

Er wordt gefocust op de bed – bad – brood ondersteuning. Er is een kritiek omwille van de dagelijkse 
stressoren. Er is een onderscheid gemaakt tussen ondersteuning die leidt tot een bare life of een full 
life. Een full life in de zin van een sociaal netwerk, onderwijs, gezondheid, een leven dat ten volle kan 
bestaan. Een bare life is een leven de manier waarop we omgaan met mensen die vluchten. Je laat 
mensen vluchten en hebt geen aandacht voor de overgang naar een full life.  

Een recht op een menswaardig leven; we zitten in een mensenrechtenkader. Deze rechten zijn altijd 
onze toetssteen. We moeten in onze acties kijken hoe we mensenrechten kunnen toepassen. Je moet 
vaststellen dat een opvangcentrum eigenlijk op de rand van een menswaardig bestaan is. Ook al staat 
het mensenrechter kader in druk, toch moeten we dit proberen implementeren. Als pedagogen 
begeven we ons in dit kader. Als hulpverlener komen we in een spanningsveld waar mensenrechten niet 
altijd volledig uitgevoerd worden. Je wilt iets doen, maar je mag niets doen. We kunnen de spanning 
niet op lossen maar we kunnen er niet blind voor zijn. 
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In een asielcentrum probeert men informatie te geven, kinderen naar het onderwijs toe te leiden en 
psychosociale hulpverlening aan te bieden. 

3.2. PIJLERS PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING 
 

- Stabiele context – voorspelbaarheid/controle 

Als we voorspelbaarheid willen bieden, moeten we informatie geven. Het gaat niet alleen over juridische 
informatie maar ook over de betekenis van bepaalde symptomen. Deze informatie gaat over wat er nu 
of in de toekomst gebeurd. Duidelijkheid moet gegeven worden, ook aan kinderen. Deze informatie 
moet ook op een herhaalde manier aangeboden worden. Het is moeilijk voor anderstaligen om de 
informatie te begrijpen à checken of alles verstaan is. Er moeten controle vragen gesteld worden om 
door te hebben of alles begrepen is.  

Eerlijke informatie geven, informatie herhalen en een controle voeren 

- Ruimte maken voor het migratieverhaal (inclusief socio-politieke context) (maar ook: silencing) 

Ruimte geven aan mensen om te spreken, om een verhaal te doen. Maar ook het respecteren van 
mensen wanneer ze niet willen spreken. Als hulpverlener kunnen we niet neutraal zijn, we moeten 
meervoudig partijdig zijn. Soms kan het ook het geval zijn dat je volledig partijdig wordt doordat je de 
situatie zo erg vindt.  

Je komt in een spanningsveld tussen een institutionele context waarvan je deel bent en de context die 
je ziet, wat het doet met mensen. 

Het is belangrijk om mensen niet te pushen om bepaalde zaken te vertellen. Toch heb je echter soms 
data nodig. Als je de ruimte hebt om mensen niet te pushen, is het nodig om openheid te creëren.  

Een voorbeeld : ‘ik heb al met veel NBMV gewerkt’ je vertelt bepaalde algemene zaken, richt de vraag 
tot hen maar draait die daarna terug. Dit creëert een opening om al dan niet een eigen verhaal te doen.   

- Uitbouw sociaal netwerk – contextgerichte interventies (relationele benadering) 

Het hebben van een sociaal netwerk is voor ieder van ons belangrijk wanneer we het emotioneel 
moeilijk hebben. In de context van migratie zal een sociaal netwerk vaak op een kunstmatige manier 
opgebouwd worden. Het zal niet altijd een echte vriendschap zijn maar dat is de enige manier om een 
eerste stap te zetten.  

Op lange termijn is een sociaal netwerk hebben één van de belangrijkste zaken om een full life te kunnen 
leiden. 

- Cultuursensitieve begeleiding 

Aandacht voor de verschillen die er zijn. We moeten de verschillen erkennen. Maar gaat het over de 
ander die verschillend is of over wij die verschillend zijn tegenover hen? Het gebrek aan aandacht voor 
verschil zorgt ervoor dat we een identiteit niet erkennen.  

- Vaardigheden  

Duidelijkheid, individualiseren, verantwoordelijkheid geven, communicatie, acceptatie, erkenning, 
observeren en signaleren 

3.3. THEORETISCHE KADERS 
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3.3.1. BALKMETAFOOR 

Een balkmetafoor is puur didactisch. We moeten zoeken naar een model om ervoor te zorgen dat een 
… kan rechtstaan. In de balk zijn er bepaalde psychotische stoornissen (kraken), het zijn een aantal 
dingen die je meehebt uit je verleden. Op die balk staan een aantal blokken die de blak belasten. 

We zitten met een groep die een zware rugzak hebben, die veel blokken te dragen hebben. Deze 
blokken zijn stressoren waar mensen mee te maken krijgen. Er zijn ook factoren die als draagbalken 
functioneren. Dit zijn individuele factoren, capaciteiten die je kunnen helpen. 

 

 

       Dit zijn de stressoren, draaglast 

 

 

 

       Dit zijn de individuele factoren, draagkrachten 

 

 

Als hulpverlener hebben we de neiging om te focussen op de draaglasten, we willen stressoren 
wegnemen. Dit is heel vaak echter niet mogelijk; je kan trauma’s niet wegnemen. Je kan er niet voor 
zorgen dat zaken veranderen. Aan die kant kunnen we heel weinig doen. Als we dus enkel hierop 
focussen, bereiken we zeer weinig en worden we gefrustreerd.  

We zouden de focus dus eigenlijk moeten leggen op de protectieve factoren zodat mensen zelf die 
blokken kunnen dragen. We moeten een deel afstand nemen en de persoon in kwestie ook zaken laten 
doen. We kunnen meer bereiken in lange en korte termijn of we focussen op het versterken van 
individuele factoren, sociaal netwerk.  

3.3.2. VEERKRACHTHUIS 

Wat maakt dat de ene veerkrachtig is en de ander niet?  

De fundamenten : gedragenheid. Als het gaat over nieuwkomers, komt gedragenheid in risico te komen. 
Druk op de gedragenheid; kinderen hebben het gevoel dat ze weggestuurd worden. De gedragenheid 
voor nieuwkomers in de samenleving is niet zo groot. Vreemdelingen worden niet zomaar met open 
armen ontvangen. 

Verdieping 1 : Wat is de zingeving van ons leven? Betekenis kunnen geven aan de reden waarom je leeft, 
is heel erg belangrijk. Het is voor vreemdelingen moeilijk om zin te geven aan hun leven na alle 
weigeringen die ze krijgen. Hoop is een poging om toch wat zin aan je leven te kunnen geven.  

Verdieping 2 : Vaardigheden kunnen helpen om om te gaan met bepaalde moeilijkheden. Je zal 
veerkracht hebben wanneer je het gevoel hebt dat je het waard bent om hier te zijn. Humor kan ook 
een mogelijkheid tot veerkracht zijn. 
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Het dak : dit kan op verschillende manier ingevuld worden; onderwijs, sociaal netwerk, religie, 
zinsgeving, …  

 

 

4. EEN RELATIONEEL PERSPECTIEF 

We moeten connectie maken, continuïteit stimuleren en verbondenheid realiseren. 

4.1. VRAAGVERHELDERING – DIAGNOSTIEK 

Als we de vraag helder willen krijgen, moeten we tijd nemen om verbinding te maken.  

Daarna is het nodig om een betekenis te zoeken in de context (vroeger en nu) en in samenspraak (hier 
en ginder). Dit haat over het proces van cultuurbehoud en continuïteit. Als je migreert, blijf je nog steeds 
dezelfde. Je neemt zaken mee vanuit je thuisland en wordt geen blanco blad.  

Wanneer je kijkt vanuit de context, toon je heel wat respect en maak je ook een connectie. Je kan naast 
het cultuurbehoud, ook een stuk de connectie maken met de context hier en de connectie tussen cliënt 
en hulpverlener. Het geeft een dialoog waarbij je een geconnecteerd verhaal kan krijgen.  

Betekenis zoeken in samenspraak; wat vinden je ouders, wat vinden je leerkrachten?  

Bij alle actoren creëren we een sensitiviteit. De impact van traumatisering en asiel op het functioneren 
wordt geanalyseerd. Zowel het verleden als de dagelijkse stressoren kunnen een impact hebben. 

Eigenlijk moeten we werken met tolken en interculturele bemiddelaars. De reden hiervoor is het feit 
dat je geen gesprek kan voeren of uitwisseling van informatie kan hebben als de taal niet gelijk is. Het 
werken met tolken is een vorm van respect tegenover het anders zijn van de andere en het verstaan 
van de andere. Als je werkt met tolk, moeten dit professionele tolken zijn.  

Eigenlijk zou de tolk niet in de derde persoon mogen spreken. De tolk moet zo letterlijk mogelijk 
vertalen. Het is echter geen machine dus het is mogelijk dat er fouten gebeuren of dat er emoties mee 
gepaard gaan. Let als hulpverlener op je taal en gebruik eventueel pictogrammen. 

- Tolk 
- Sociale tolk 
- Interculturele bemiddelaars 

GEDRAGENHEID

ZINGEVING

VAARDIG
HEDEN

ZELF-

WAARDE
HUMOR
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Moeten we kennis hebben van de andere cultuur? Dit kan helpen maar is absoluut niet noodzakelijk. 
Culturele weetjes, kennis bevat heel wat gaten.  

4.2. SIGNAALFUNCTIE, VROEGDETECTIE EN NETWERK 

Eerst en vooral moeten we een probleem snel zien. Als we dit doen, dan moeten we een doorverwijzing 
maken. Het is nodig om een zorgnetwerk uit te bouwen zodat een doorverwijzing vlot kan verlopen. Als 
hulpverlener moet je zelf een netwerk opbouwen. Op die manier kan je een juist antwoord geven 
wanneer iemand een probleem heeft. 

In heel wat situaties zijn er veel actoren rond een cliënt te vinden. Toch kunnen er gaten zijn waarmee 
niemand iets doet.  

We moeten gebruik maken van een integrale benadering, een integraal netwerk dat zowel bestaat uit 
informele als formele hulpverlening.  

We moeten de connectie zien. Je kan als organisatie alle problemen oplossen. Elke organisatie heeft zijn 
sterktes dus het is goed om je slechts op één domein te bevinden.  

4.2.1. AANBOD PSYCHISCHE GEZONDHEID 

In centra : aanwezige psycholoog / therapeut 

Extern : CAW – CGG – privé-therapeuten – ev OCMW 

Barrières : tolken – wachtlijsten - terughoudenheid 

Psychiatrisch aanbod ambulant : reguliere hulpverlening 

Psychiatrisch aanbod residentieel : reguliere hulpverlening 

Integrale jeugdhulp - drughulpverlening 

4.3. ACTIEF PARTNERSCHAP MET GEVLUCHTE OUDERS 

We moeten actief inzetten om de ouders te betrekken in de hulpverlening. We moeten outreachend 
werken, op huisbezoek gaan. Wat is de culturele betekeniswereld van opvoeding en ouderschap? 

Wat is de betekenis van het migratieproject? We moeten proberen om hierover in gesprek te gaan. We 
moeten als school zelf de brug te zetten naar de ouders.  

Als buitenstaanders moeten we het gesprek aangaan met de school over de betekenis van 
migratiegeschiedenis. We moeten oog hebben voor de sensitiviteit bij actoren.  

Culturele betekeniswereld van psychisch welzijn & ondersteuning 

 Positie gevluchte ouders: vrees voor discriminatie & stereotypering  

4.4. OPVOLGEN SCHOOLSE TRAJECTEN & DOORSTROMING VANUIT OKAN 

Schoolloopbanen vluchtelingenkinderen & -jongeren: verhoogde instroom in technisch en 
beroepsonderwijs? We moeten kijken naar de mogelijkheden van heroriëntering. Kijken we naar 
leerpotentieel en hoe kunnen we dit in kaart brengen?  

Mogelijkheden re-oriëntering? 

Uitbouw cultureel valide assessment instrumentarium 
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4.5. HERSTEL VAN (SOCIALE EN FAMILIALE) VERBONDENHEID 

Migratie zorgt voor breuken & discontinuïteit, voor doorbreken van verbondenheid 

Herstel van verbondenheid via: 

- Creëren van continuïteit in materiële zaken – materialiseren (fotoboekje, rapporten,…)  

We zitten met een doelgroep die niets meer heeft; geen grote valies. In de uitbouw van identiteit 
proberen we een deel van het leven te documenteren. Dit omwille van het feit om de kinderen een 
gevoel van continuïteit te geven. Een klein beetje materialiseren en documenteren kan veel betekenen.  

- Maken van verbindingen met het verleden, met culturele achtergrond en opvoedingspraktijken 

Cultuurbehoud en cultuurovername 

- Levenslijn – Tree of Life - …  
- Zorgen voor continuïteit in leefcontext en sociaal netwerk 

Heel wat van het cliënteel zit vaak in verhuisbewegingen. Als we dit kunnen vermijden, graag. Als dit 
niet mogelijk is, probeer dan om een deel van het sociaal netwerk te laten bestaan.  

Migratie zorgt voor destructie van sociale verbondenheid 

Herstel van sociale verbondenheid: 

- Ondersteunen van positieve relaties (school, voogd, asielcentrum, peter-meter, buddy, 
pleeggezin, peers, etnisch-culturele communities,…) 

- Creëren van netwerk, formeel en informeel 
- Genogram – Team of life – Tree of life – Doos van jezelf  

Rouw – afwezigheid  

- Aanwezig maken (materialiseren) (dekentje, foto, tekening,…) 
- Herinneringsdoos, mijn hemel, kaars, afscheidsritueel, zorgenpopjes, doos vol gevoelens,…  
- Verbinding – continuïteit: hoe troosten, welk advies,…  

Verlies moet aanwezig gemaakt worden. In het symbool of het woord, is dat soms een goede 
mogelijkheid. Sommige mensen zullen hier meer aan toe zijn dan de andere. Je kan dit verlies symbolisch 
maken en het proces van afscheid symboliseren. Denk aan het afwezige, aanwezig maken.  

Het is de bedoeling dat je voeling krijgt met wie er belangrijk is, met wie de band versterkt moet worden.  

Geschiedenis van gedwongen migratie: destructie van verbondenheid - sociale relaties op school: 
vehikel van herstel. Sociale relaties op school zijn als een opstap voor een positieve sociale relatie te 
ervaren.  

Integratie van preventieve zorgprogramma’s in concrete klaspraktijk  

Creëren van continuïteit & herstellen van verbondheid (bv. materieel, met achtergrond, continuïteit in 
huidige leefcontext) 

Creëren van verbondenheid & positieve relaties (bv. peers, omgeving, p/meters, omgeving, vrijwilligers) 

Re-membering : terug lid worden van een nieuwe samenleving, een samenleving hier. Dit is zowel klein 
(sociale relaties) als groot (samenleving in het geheel). Dit gaat ook over de continue connectie met de 
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situatie in het thuisland. Het gaat over het teruggeven in het kader van het migratietraject. Hoewel je 
geconnecteerd blijft met daar, wat is je plaats hier? Je hebt zowel hier als daar connecties. 

Migratie zorgt voor destructie van sociale verbondenheid 

Herstel van sociale verbondenheid met familie:  

- Loyaliteit – geheim  
- Migratieproject – ‘geven’ 
- Bespreekbaar stellen – tempo  
- Contactname  
- Gezinshereniging       

 
5. WELZIJN IN CONTEXT 

We willen iemand doorverwijzen, we kunnen niet want er is een wachtlijst. Er zijn maatschappelijke en 
juridische grenzen. Het is helaas realiteit dat de mensen in de marge van de samenleving op heel wat 
barrières stuit.  

Wat met het emotioneel welzijn van de hulpverlener? – onzekerheid, handelingsonzekerheid, 
secundaire traumatisering, machteloosheid, burn-out 

We zien de oplossingen maar we geraken er soms niet door de barrières à frustraties.  

Werken met mensen die leven in de marge van de samenleving, zorgt ervoor dat er heel wat 
machteloosheid en frustraties mee gepaard gaan. We moeten als hulpverlener ook voor onszelf zorgen. 
We moeten zien wat we zelf nodig hebben om staande te blijven. We moeten ons ook bewust zijn van 
het feit dat we in een positie staan die ervoor zorgt dat de job zwaar is. Je mag kwaad zijn op de manier 
waarop de samenleving omgaat met bepaalde groepen.  
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HOOFDSTUK 3 : INTEGRATIE 

Meestal zeggen mensen voornamelijk dingen met cultuur maar het is breder dan dit.  

1. THEORIEËN OVER INTEGRATIE / ASSIMILATIE 
 
1.1. KLASSIEKE ASSIMILATIETHEORIEËN 

Migratie is een heel oud gegeven.  

De studie van wat er gebeurt wanneer mensen migreren van de ene naar de andere plaats ,vindt zijn 
oorsprong is de US. Mensen migreren voornamelijk vanuit Europa. Dit was het resultaat van 
wereldoorlogen. 

De definitie over assimilatie in die periode ; a process of interpenetration and fusion in which persons 
and groups acquire the memories, sentiments, and attitudes of other persons or groups, and (…) are 
incorporated (…) in a common cultural life’ (Park&Burgess, 1969, p.735 

Met de tijd gaan mensen meer gelijk worden aan elkaar. Ze zien dit als een breed, spontaan begrip en 
gebeuren. Mensen moesten zo snel mogelijk Engels leren en de Engelse gewoonten. Er waren cursussen 
om te weten wat het was om een Amerikaan te zijn. Je moest heel wat echt je laten en van je af knippen.  

De ongekende groep moest zich aanpassen aan de mainstream onveranderlijke norm. 

1.2. TEGENREACTIE : DIFFERENTIALIST TURN 

Verschillenen worden gewaardeerd en diversiteit wordt gevierd. Het mag je echter niet blind maken 
voor de sociaal economische ongelijkheid. 

1.3. RETURN OF ASSIMLATION? SEGMENTED ASSIMILATION 

Eigenlijk is assimilatie misschien wel een goed begrip. We willen echter niet de enge betekenis 
gebruiken. 

Drie ‘assimilatie’paden:  

- Assimilation in de mainstream, zoals in de klassieke assimilatietheorie 
- Downward assimilation: assimilatie in een ‘onderklasse’, leidt tot armoede, criminaliteit, etc. 

Deze mensen assimileren zich in ‘de onderklasse’. Nieuwkomers assimileren zich aan de 
‘zwarte’ populatie. 

- Economische assimilatie samen met / dankzij sterk vasthouden aan de waarden van de 
community en steunen op de solidariteit binnen de community. Er zijn een aantal community’s 
waar het vasthouden aan de waarden ervoor zorgt dat de kinderen het goed doen op school en 
de arbeidsmarkt.  

Kritiek:  

‘underclass’ is nogal dreigend, stigmatiserend, contraproductief? 

1.4. RETRUN OF ASSIMILATION? NEW ASSIMILATION 
 

Brubaker (2001): heeft negatieve connotaties, maar is een bruikbaar wetenschappelijk concept  

- ‘a gradual change towards increasing similarity in some respects and between some groups’ 
instead of ‘complete absorption’ Er ontstaat op sommige vlakken meer gelijkheid 
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- Migranten als ‘active subjects’ in plaats van ‘passive objects who must be melted into 
mainstream society’  Mensen maken keuzes en die assimilatie is het resultaat van heel wat 
verschillende keuzes 

- Over generaties, in plaats van op een individueel niveau; taal is hier een goed voorbeeld van  
- ‘Change from one mode of heterogeneity to another’ in plaats van ‘shift from one 

homogeneous unit to another’ door het komen van een nieuwe groep, komen er veranderingen 
binnen een heterogene groep 

- Normatieve aspect wordt verlegd van culturele naar socioeconomische vlak. We mogen zeggen 
dat het verkeerd is om te zeggen dat normatieve het slechter hebben op socioeconomisch vlak 
dan de huidige bevolking.  
 

1.5. MULTIDIMENSIONEEL 
 

- Structurele / sociaaleconomische assimilatie: onderwijs, arbeidsmarkt, wettelijk kader (rechten, 
burgerschap, etc.), huisvesting  

- Identificationele assimilatie: identiteiten, zelf-identificaties  
- Sociale assimilatie: sociale netwerken, huwelijkspatronen, participatie in verenigingen,…  
- Culturele assimilatie: gebruiken, taal, waarden en normen 

 
2. EIGEN DOCTORAAT 

Assimilatie is een oud begrip met negatieve connotaties. In de US is het opnieuw opgerakeld als een 
wetenschappelijk concept. In Europa wordt de term ‘integratie’ meer gebruikt hoewel deze ondertussen 
ook negatieve connotaties heeft. Vaak komt dit op hetzelfde neer hoewel sommige mensen toch een 
onderscheid maken. (Berry)  

Op het model van Berry komt er echter ook heel wat kritiek. Het lijkt teveel een keuze, je wordt binnen 
één van de vier hokjes geduwd, dit heeft betrekking op psychologische processen. 

3. EMPIRIE VERSCHILLENDE DIMENSIES INTEGRATIE (IN INTERGENERATIONEEL PERSPECTIEF 
 
3.1. STRUCTURELE ASSIMILATIE 

Verschillen in participatie van ‘mensen met migratieachtergrond’ en ‘mensen zonder migratie-
achtergrond’ in de structurele domeinen van de samenleving - onderwijs - arbeidsmarkt - wettelijk kader 
(rechten, burgerschap, etc.) - huisvesting - … 

PISA-onderzoek : een onderzoek waar 15jarigen getest worden op verschillende gebieden. De sociaal 
economische status wordt vaak gereproduceerd binnen onderwijs. Dit zou de reden kunnen zijn 
waarom Vlaanderen het zo slecht doen op de PISA-onderzoeken.  

Maar zelfs als deze factor in rekening wordt gehouden, is er een statistisch nadeel. Wat zou hier dan de 
reden voor kunnen zijn? Want ook op de arbeidsmarkt is er een kloof tussen autochtone en allochtone 
mensen.  

Kunnen we ons geen vragen stellen bij de organisatie van ons onderwijs? Waarom leggen we de fout bij 
de ouders, de kinderen of de leerkracht? Kunnen we niet eerder in vraag stellen waarom contacten niet 
goed verlopen of waarom leerkrachten bepaalde zaken niet aankunnen?  

Het structurele niveau is heer erg moeilijk te veranderen. Een voorbeeld : structureel sociaal werk die 
vooral naar het beleid gericht is. 
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3.2. SOCIALE ASSIMILATIE 

Hoe zitten de vriendschappen binnen scholen in elkaar? Hoe homogeen zijn deze netwerken? Mensen 
gaan op zoek naar mensen die op hen lijken, iedereen doet dit. Dit gebeurt zowel op basis van geslacht 
als op basis van etniciteit. Dit kan echter ongelijkheid versterken en een contact met niet gelijken kan 
vooroordelen veranderen.  

3.3. BELONING : IDENTITEITS ASSIMILATIE 

1ste generatie: we horen hier thuis (maar wel in aparte categorie)  

2de generatie: willen acceptatie als volwaardig lid van de samenleving  

3de generatie: willen niet alleen acceptatie, maar ook waardering 

3.4. TAAL 

In de meeste families, worden meerdere talen gebruikt. De mensen geven aan de dat beide talen 
belangrijk zijn. Maar het is niet omdat je Nederlands kan, dat alle problemen opgelost zijn. Het gevaar 
is dat je de verantwoordelijk bij het individu legt omdat ze geen Nederlands kunnen. Hiermee zeg je ook 
dat de kennis van andere talen als hinderpaal beschouwd worden. Het is niet omdat je een andere taal 
goed kan, dat je geen Nederlands zou kunnen. Het is niet omdat ze bijvoorbeeld zowel Turks als 
Nederlands kunnen dat dit een probleem vormt.  

Het belang van Nederlands wordt super centraal gesteld. We mogen echter het belang van die andere 
talen niet vergeten.  

4. VLAAMS BELEID INBURGERING EN INTEGRATIE 
 
4.1. EEN KORTE GESCHIEDENIS 

Integratiebeleid gedefinieerd in 1990 en goedgekeurd door Kamer en Senaat. Dit beleid is er niet 
gekomen omdat we zorg willen dragen voor de nieuwkomers. Het is er gekomen na de zwarte zondag, 
de grote score van vlaams blok.   

Valt samen met sterk doorgedreven federalisering en toenemende autonomie van Gemeenschappen 
en Gewesten. Een aantal bevoegdheden zijn verandert waardoor je een verschillend beleid hebt in 
Vlaanderen en Wallonië. 

4.2. OMSLAG ROND EEUWWISSELING 

Verstrenging van discours en beleid in heel Europa  

Sfeer: ‘failliet multiculturele samenleving’, ‘gedaan met bepamperen’, war on terror,…  

Veel geld en aandacht aan inburgeringsbeleid in plaats van ruimer integratie 

4.3. DECREET BETREFFENDE HET VLAAMSE INTEGRATIE – EN INBURGERINGSBELEID 

Decreet maakt onderscheid tussen:  

- Integratie: ‘een dynamisch en interactief proces waarbij individuen, groepen, gemeenschappen 
en voorzieningen elk vanuit een context van de afdwingbaarheid van rechten en plichten die 
inherent zijn aan onze democratische rechtsstaat, op een constructieve wijze met elkaar in 
relatie staan en omgaan met migratie en de gevolgen ervan in de samenleving’  
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- Inburgering: ‘een begeleid traject naar integratie waarbij de overheid aan inburgeraars een 
specifiek programma op maat aanbiedt, dat hun zelfredzaamheid verhoogt met het oog op 
participatie op professioneel, educatief en sociaal vlak’  
De focus ligt op het individu en niet op de maatschappij. Ondanks de begeleiding wordt er veel 
verlangd van de nieuwkomer.  

- Grootste deel van het decreet gaat verder over dat inburgeringstraject 
 

4.4. INBURGERINGSTRAJECT 

Georganiseerd door  

- Het Vlaams Agentschap Integratie & Inburgering  (over heel Vlaanderen) 
- IN-Gent (Gent)  
- Atlas (Antwerpen)  

Bestaat uit:  

1. Nederlandse les: in CBE (centrum voor basiseducatie), CVO (centrum volwassen onderwijs) of 
universiteit  

2. Maatschappelijke oriëntatie: 60 uur, in moedertaal of contacttaal. Men kiest voor een taal die 
de persoon echt goed kan volgen 

3. Trajectbegeleiding: individuele begeleiding, meestal in moedertaal of contacttaal  
4. Loopbaanoriëntatie: professioneel, educatief of sociaal. Hoe ga je leven hier professioneel 

opbouwen?  
 

4.5. NIEUW REGEERAKKOORD 

Burgerschapstest (op het einde van het inburgeringstraject) 

- Kennis van het Nederlands  
- Niveau A2 behalen+ 24 maanden na afronding traject op eigen houtje B1 niveau 

behalen  
- Inzicht in onze Vlaamse samenleving, haar werking en haar geschiedenis  

- Gestandaardiseerde test   
- Economische zelfredzaamheid 

- Binnen 2 maanden inschrijven bij VDAB  
- Participatie en netwerk 

- 40 uur buddyproject, kenissmakingsstage bij een bedrijf, vereniging, organisatie, lokaal 
bestuur of vrijwilligerswerk  

Kosten  

- 180 euro bij inschrijving + 180 euro bij examen + opnieuw betalen voor examen indien niet 
geslaagd à Als je amper tot geen geld hebt, is dit veel.  

- Voor test B1 taalniveau opnieuw 90 euro + opnieuw betalen indien niet geslaagd  

Advies aan de dienst vreemdelingenzaken! Op deze manier kunnen zij de deelname meenemen in hun 
beslissing voor je verblijf. De koppeling tussen inburgering en verblijf is nog niet zo gemakkelijk als het 
lijkt. Dit omwille van het feit dat ze op een ander structureel niveau beslist worden. 
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Asielzoekers die erkent zijn, zijn verplicht om dit traject te verlopen. Mensen mogen pas participeren 
aan Nederlandse lessen eens ze erkent zijn als asielzoeker. Mensen binnen de EU zijn hiertoe niet 
verplicht.  

4.6. MINDERJARIGEN IN ONTHAALONDERWIJS 

Het inburgeringstraject geldt voor de meerderjarigen. 

5. VRAAGTEKENS BIJ HET BEGRIP INTEGRATIE 
 
5.1. SOCIALE HYPOCHRONDRIE 

Een hypochonder is iemand die steeds denkt dat hij of zij ziek is. 

‘een overdreven bezorgde angst voor [integratie]problematiek en een overdreven monitoren van het 
sociaal lichaam ‘samenleving’ -> ‘radicale uitsluiting van mensen met een ‘andere cultuur’’ (Schinkel, 
2008, p.15)  

Zes ‘diagrammaticale technieken’ in het integratiediscours (Schinkel, 2008)  

1. Deïndividualiserende individualisering  
 

- cf. ‘Ali is geïntegreerd’ maar eigenlijk betekent integer een ongeschonden geheeld, het kan dus 
geen betrekking hebben op een individu. Het is dus onjuist om te zeggen dat de 
verantwoordelijkheid bij het individu ligt. 

- Integratie = verantwoordelijkheid van het individu  
- Tegelijkertijd: deïndividualisering  
- Problemen van integratie (oorzakelijkheid): toegeschreven aan collectief, namelijk culturele 

gemeenschap 
 

2. Eenzijdigheden 

We vinden onszelf modern dus we nemen onszelf als norm. ‘Onze samenleving’ is modern en seculier 
dus wie religieus is, staat buiten de samenleving. 

Eigenlijk zouden we gewoon verschillende religieuze groepen moeten erkennen.  

Hebben mensen met een migratieachtergrond contacten met mensen zonder migratieachtergrond? De 
meest homogenen netwerken zijn vaak de netwerken van de autochtone bevolking.  

3. Dispensatie van etniciteit en integratie  

Dispensatie betekent het krijgen van een vrijstelling. Mensen zonder migratieachtergrond krijgen een 
vrijstelling voor integratie. Je achtergrond wordt niet ondervraagd. We denken niet in termen van 
etniciteit.  

MAAR: als allochtoon kan je nooit iemand worden bij wie integratie geen issue meer is, je kan hoogstens 
‘goed geïntegreerd’ zijn. 

4. De genealogisering van integratie  

Integratie geldt niet enkel voor migranten maar ook voor hun kinderen en kleinkinderen. Door te 
spreken in eerste, twee, derde generatie versterken we het idee dat deze groep anders is. 
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5. Virtualisering van burgerschap 

Als ‘integratie’ als begrip uit de mode raakt, zijn er nieuwe begrippen nodig die hetzelfde dekken  

Burgerschap: had altijd al een formeel en een moreel aspect (wie burger is, wordt beschermd door de 
wet en moet zich daaraan houden, moet belastingen betalen, heeft recht op uitkering, etc.)  

MAAR: moreel aspect wordt steeds meer in de verf gezet cf. actief burgerschap, burgerschapsverklaring, 
… 

- Wel formeel, maar geen moreel burger?  
- Niet actueel, wel virtueel (mogelijkheid, nooit zeker) 

 
6. Culturisme 

Culturele verschillen worden als basis van sociale problemen beschouwd  

Culturisme problematisch:  

- Interne verscheidenheid (welke Turkse cultuur?)  
- Waarom minder problemen in de landen van herkomst?  
- Waarom meer problemen met jongeren dan ouders (=bron van cultuur)?  

Onkunde (of onwil?) om structurele, sociaal-economisch factoren in rekening te brengen  

Equivalent aan racisme. Niet meer ‘raciale’ achtergrond, maar ‘culturele’ achtergrond is problematisch. 
Je wordt gediscrimineerd op basis van je veronderstelde culturele achtergrond 
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HOOFDSTUK 4 : ONTHAALONDERWIJS 

1. VOOR WIE? ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN KAART 

“Onthaalonderwijs, [dat uit] één onthaaljaar bestaat, is een specifiek en tijdelijk onderwijsaanbod dat 
anderstalige nieuwkomers in staat stelt om Nederlands te leren en nadien in te stromen in het 
Nederlandstalig onderwijs. Het is gericht op taalvaardigheid Nederlands en inburgering.” 

 

De nadruk ligt op de leeftijd (jonger dan 18). Het gaat hier over de eerste generatie migranten hoewel 
deze meeste niet specifiek wordt onderscheiden. Er zijn zowel verschillende gelijkenissen als 
verschillende verschillen tussen de schoolloopbanen van de eerste en de tweede generatie. Een 
voorbeeld : de PISa-resultaten 

Newly arrived (migrant) student (NAMS) : “een persoon tot 18 jaar, geboren buiten het huidige land van 
verblijf, met ouders die ook buiten dit gastland geboren zijn en die tijdens of voor de leerplichtleeftijd 
in het gastland is aangekomen en onderwijs in zijn/haar gastland volgt” (Europese Commissie, 2013) 

1.1. KENMERKEN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS 

De anderstalige nieuwkomer 

- Continue instroom doorheen het jaar. 
- Leeftijd 
- Diversiteit, waaronder die in schools kapitaal 

…versus de ‘grammatica van de school’ 

Er is een mismatch tussen de organisatie van de school (bijvoorbeeld de verwachtingen) en de 
kenmerken van deze groep. Het is de bedoeling dat de nieuwkomers geïntegreerd worden in bestaande 
structuren met een speciaal aanbod.  

2. WAT? EEN BLIK OP DE WERING VAN HET ONTHAALONDERWIJS 
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Er zijn vier verschillende vormen van integratie :  

1. Een directe integratie in de klas 
2. Je wordt toegewezen aan een klas en krijgt specifieke taalondersteuning 
3. Je komt terecht in een aparte onthaalklas en je stroomt in het reguliere onderwijs op basis van 

je vooruitgang 
4. Dit zijn de leerlingen die te zwak worden bevonden om naar het reguliere onderwijs te gaan. 

De verschillende doelen :  

 “Het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers heeft tot doel anderstalige leerlingen, die 
onlangs in België zijn aangekomen, op te vangen, [1] hen zo snel mogelijk Nederlands te leren en [2] 
hen te integreren in de onderwijsvorm en studierichting die het nauwst aansluit bij de individuele 
capaciteiten van deze anderstalige nieuwkomer.” 

“Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers is echter niet beperkt tot een onthaaljaar, maar 
omvat ook [3] ondersteuning, begeleiding en opvolging van gewezen anderstalige nieuwkomers en [4] 
expertise-overdracht en –opbouw in het regulier secundair onderwijs met betrekking tot gewezen 
anderstalige nieuwkomers. De combinatie van deze twee vormt dan het geheel van onthaalonderwijs.” 

 

Puntje 3 en 4 zijn de taak van de vervolgschoolcoach.  

 
3. KRITISCHE KANTTEKENINGEN : OKAN ONDER DE LOEP 

Voltijds onderwijs in gesegregeerde setting 

Compenserend van aard (‘compenseren’ van een ‘tekort’, vnl. taal) voor bepaalde tijd 

- Taalverwerving is een zeer langdurig proces. Het is niet realistisch om iemand in een paar jaar 
klaar te stomen 

- Beste context voor taalverwerving? Een aparte context is goed, maar je moet ook spreken in 
een betekenisvolle interactie 

- Taal als voorwaarde voor participatie of participatie als hefboom naar taalverwerving? We 
moeten hen ook te laten proberen meedoen 

- Hoe lang een onthaal?  

Welke organisatorische keuzes worden er gemaakt in het onthaalonderwijs in SO 

Hoe staan de mensen die deze keuzes maken en uitvoeren hiertegenover 

- Ons begrip van die segregatie verfijnen? Segregatie is een probleem, maar ook een onderdeel 
van ons onderwijs 
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3.1. KLASSENTOEWIJZING 
 

- Systeem van ‘tracking’ (A, B, C, D, E, …) 
- Klassentoewijzing tamelijk definitief 
- Twijfels over testen 
- We stappen bewust af van niveauklassen, er wordt gewerkt met heterogene groepen. 

 
3.2. INTERACTIE OKAN-REGULIER 

OKAN leerlingen zitten op een fysiek andere locatie waardoor er weinig interactie is met het reguliere 
onderwijs. Het voordeel hiervan is echter dat je leerlingen zelf kan laten landen en zelf kan organiseren. 
MAAR er zijn echter ook wel twijfels over integratie als de leerlingen niet in contact komen met de 
reguliere werking.  

3.3. TRANSITIE NAAR REGULIER ONDERWIJS 
 

- Te hoge ambities? Soms moeten deze getemd worden 
- Probleem van de segregatie: relatie met de vervolgschool 

 
3.4. AFSLUITING 
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HOOFDSTUK 5 : CULTUUR 

1. UITGANGSPUNT 

Impact van cultuur op gedrag, op ontwikkeling, op opvoeding 

Verschillende manieren om te kijken naar: 

- ‘Vergelijken’ van culturen 
- Definities van cultuur (statisch vs dynamisch) We geven geen definities omdat het te moeilijk is 

om te definiëren. 
- Interactie tussen individu en cultuur (cultuurdrager vs producent; hoffman) 

Analyse van de rol van cultuur in en betekenis voor ontwikkeling en opvoeding vanuit drie dimensies 
van cultuur: 

- Betekeniswereld 
- Migratiegeschiedenis 
- Locus van maatschappelijke positie 
- Implicaties  

 
2. VAN EEN DEFICIËNTE- NAAR EEN DIFFERENTIEMODEL 

Deficiëntiemodel: vertrekt vanuit dominante model, zegt dat er één goede cultuur is. 

Differentiemodel: verschillen tussen culturen bekijken, gelijkwaardig bekijken. 

We gaan er onbewust van uit dat onze manier van opvoeding de beste manier van opvoeden is. Dat 
concretiseert zich in wat ouders moeten doen naar school toe: ze moeten naar oudercontacten gaan, 
ze mogen kinderen niet slaan, gearrangeerde huwelijken zijn niet goed. Alles wat hiervan afwijkt is 
slecht. In differentiemodel denk je dat verschillende culturen naast elkaar staan en dat verschillen 
tussen culturen niet slecht zijn.  

Je ziet een aantal culturele contexten waar je je dan wel vragen rond kunt stellen. Dit kan je doortrekken 
tot cultuurrelativisme: het is eigen aan die cultuur dus is er geen probleem.  

Twee kritieken: wordt door mensen als niet oké bevonden maar is eigen aan cultuur; onenigheid tussen 
twee culturen over bijvoorbeeld besnijden van vrouwen. Mensenrechtenkader is het ijkpunt voor 
oplossing voor conflicten. Is het een schending van mensenrechten? Dan mag het niet. Is echter wel 
een zeer westers kader.  

Hoe ga je om met mensen die een andere achtergrond hebben (andere opvoedingscontext, ander land, 
…)? Je kan niet zomaar alle handelingspraktijken van mensen accepteren. 

3. VAN STATISCH NAAR DYNAMISCH, VAN CULTUURDRAGER NAAR CULTUURPRODUCENT 

Statische visie op cultuur: als iets dat wordt overgedragen op een individu, individu ontvangt het 
gewoon en geeft het door. Cultuur wijzigt niet doorheen de tijd.  

Dynamische visie op cultuur: Cultuur wijzigt doorheen de tijd (cultuur van je grootouders is 
verschillend). Je ziet dit soms bij de diaspora-groepen: die zijn dan soms conservatiever dan diegene in 
land van herkomst. Visie op je eigen cultuur en manier van omgaan met je cultuur kan afwijken van 
andere leden van je cultuur (veel intragroepverschillen).  
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3.1. DRIE NIVEAUS VAN MENTALE PROGRAMMERING (HOFSTEDE) 

 

Gaat uit van universele menselijke natuur (gaat terug op nature-nurture). Alle  kinderen kunnen 
bepaalde dingen zoals spreken (taal afhankelijk van de context). Daarboven heb je iets dat aangeleerd 
is, dit betekent dat je cultuur ook kunt leren van iemand anders en daarbovenop heb je het 
cultuurproducentverhaal en is de persoonlijkheid die tussenkomt. Je gaat keuzes maken, je gaat dingen 
wijzigen etc.  

Boeiende: transitie doorheen je leven, dynamisch gegeven, cultuur wijzigt doorheen je leven. Wat je op 
je twintigste denkt over je opvoeding is anders dan op je zestigste.  

3.2. INTERCULTURELE GESPREKSVOERING (HOFFMAN) 
 

- Elk sociaal systeem: cultuur – cultuur beïnvloedt communicatie (dit kan je zowel op grote als op 
kleine schaal bekijken) 

- Iedereen deel van verschillende sociale systemen à multipele (sociale) identiteiten  
- Functie (sociale) identiteit – etnische identiteit 

We hebben vaak de neiging om mensen hierop aan te spreken hoewel mensen meerdere 
identiteiten hebben. Het hebben van een identiteit zorgt ervoor dat je een gevoel van beloning 
hebt. Om je als deel van een groep te kunnen voelen, moet je je onderscheiden van de andere 
groepen. Dit creëert het gevaar van een wij – zij gevoel. Het vertrekt van een normale behoefte 
maar het kan leiden tot een negatief kijken naar de andere. ‘Onze groep is beter dan die van de 
andere’ 

- Communicatie = circulair 
Dit zijn de axioma’s. Je reageert steeds op communicatie ook al spreek je niet. Er is altijd een 
wederzijdse beïnvloeding.  

Interculturele gesprekvoering betekent dat we gaan spreken over visies, we gaan ze uitwisselen. Dit is 
een persoonlijk uitwisselen. Het gesprek gebeurt in een ruimere context. Het gaat over groepen die niet 
steeds gewenst zijn in onze samenleving. Als er iets fout gaat in deze communicatie moet je jezelf 3 
vragen stellen. 

1. Wat is mijn aandeel? 
2. Wat is jouw aandeel? 
3. Wat is de impact van de ruimere context, samenleving? 
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Het is geen of – of verhaal. Het is zowel een aandeel van de spreker als de ontvanger binnen de ruimere 
context.  

4. DRIE PERSPECTIEVEN OP DE ROL VAN CULTUUR 

Analyse van de rol van cultuur in en betekenis voor ontwikkeling en opvoeding vanuit drie dimensies 
van cultuur: 

4.1. BETEKENISWERELD 

‘Developmental niche’-model van Harkness & Super (1996): kader om de culturele regulatie van 
microprocessen van ontwikkeling en opvoeding in kaart te brengen. Wat zijn aspecten binnen de cultuur 
die beïnvloeden hoe opvoeding zal verlopen.  

Omschrijving van de directe fysieke, sociale en culturele omgeving waarin kinderen zich ontwikkelen. 
Welke aspecten beïnvloeden de manier van hoe de opvoeding zal verlopen? 

à handvatten voor het identificeren van de culturele kenmerken die de microcontext van de 
kindontwikkeling reguleren 

4.2. VERSTOORDE ONTWIKKELING (BEERY) 

Cultuur beïnvloedt ontwikkeling en opvoeding  

Maar dus ook de vorm van ontwikkelingsproblemen (symptoomexpressie), de verklaring die ervoor 
gehanteerd wordt (symptoominterpretatie), copingstrategieën in het mobiliseren van hulpbronnen en 
opvattingen over adequate modaliteiten van preventie en behandeling 

De ervaring en expressie van verstoorde ontwikkeling worden beïnvloed door de lokale sociale en 
culturele betekeniswereld. Wat is verstoorde ontwikkeling?  

Bijvoorbeeld: autisme: te weinig religiositeit en/of verkeerde voeding tijdens zwangerschap; spirituele 
verklaringsmodellen; traditional healers – de perspectieven komen en gaan, de benoeming van een 
bepaald probleem is steeds anders. Een voorbeeld : ADHD 

4.3. DEVELMENTAL NICHE-MODEL 

Drie geïntegreerde, operationele subsystemen: ze hangen met elkaar vast 

1. Fysieke en sociale setting 

Een voorbeeld : hoe is het gesteld met de sociaal economische status? Moeten we een vraag stellen 
naar het sociaal netwerk? Waar is de vader? Hoe wonen ze? Hoe is de sfeer?  

Maak het heel concreet : het gaat over leefsituatie en de impact daarvan op de opvoeding 

2. Historisch geconstitueerde verzorgings- en opvoedingspraktijken 

Een voorbeeld : Hoe neem je dingen aan in je opvoeding? Hoe ging het school gaan vroeger? De 
vergelijking tussen omgang van leerkrachten en leerlingen? Wat zijn de verschillen met thuis? Op welke 
manier voelen ze zich benadert? In bepaalde context meer het gevoel dat kinderen thuisblijven in plaats 
van naar school te gaan?  

Hoe gebeurt leren?  
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3. Psychologie van de ouders/zorgfiguren 

Een voorbeeld : Welke normen en waarden? Wat vind je belangrijk? Waartoe moet opvoeding leiden? 
Wat is het belang van naar school gaan? De bredere doelstellingen die je hebt met je opvoeding? Het 
belang van onderwijs?  

Elk subsysteem is gestructureerd vanuit culturele kenmerken 

à gezamenlijke invloed op de kindontwikkeling bepaalt de culturele regulatie van de 
ontwikkelingsomgeving 

Tot welk soort kind wil ik mijn kind opvoeden? Welke waarden wil ik meegeven? Het gaat over een 
toekomstgericht beeld tot welk individu je je kind wil opvoeden. 

4.4. MIGRATIE (GESCHIEDENIS) : CULTURELE VERANDERING EN CULTUURBEHOUD 

Acculturatieprocessen (Berry) impact op ontwikkeling van ouder-kindinteractie en 
opvoedingspraktijken  

4.5. MAATSCHAPPELIJKE POSITIE : DISCRIMINATIE, SEGREGATIE EN KANSARMOEDE 

Nauwe verwevenheid van cultuur en maatschappelijke conditie 

Culturele invloeden op opvoeding en ontwikkeling inherent verbonden met specifieke socio-
economische condities en daarmee ook uitdrukking van de maatschappelijke positie van de 
betrokkenen. De positie waarin je zit bepaalt mee hoe sterk je je eigen cultuur kan laten spreken. 

Een voorbeeld : Als je in een hoge maatschappelijke positie zit (dokter in india), dan zal dat heel ander 
verhaal zijn wanneer probleem in opvoeding heeft dan probleem in opvoeding bij werkloze migrant.  

Veronachtzamen van deze verbondenheid. 

à gedragsrepertoires/keuzepatronen van individuen of culturele gemeenschappen worden 
beschouwd als (louter) prototypische culturele kenmerken, terwijl ze (ook) verwijzen naar sociale, 
materiële en maatschappelijke leefwereld en positie 

- Sociale en economische positie ECM gekenmerkt door exclusie en achterstelling – lage SES! 
- Stijging van discriminatie, zeker na 9/11; zeker tav moslims  
- Religie als criterium van sociale exclusie 
- Effect op schoolloopbanen 
- Inbedding van culturele uitingsvormen in bredere, maatschappelijke mechanismen van 

pervasieve segregatie en discriminatie verbonden aan de minderheidsstatus zelf 
 

4.6. ADAPTIEVE GEZINSCULTUUR 

Differentiemodel binnen breder maatschappelijke en sociale context 

Adaptieve gezinscultuur: geheel van waarden, gedragsrepertoires en keuzepatronen binnen het gezin 
die verschillen van deze binnen de dominante cultuur en die ontwikkeld worden in reactie op de 
maatschappelijke context van segregatie en discriminatie 

4.7. MARGINALISERING 
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- Impact op zorgparticipatie 
- Gebrekkige toeleiding naar reguliere zorginstellingen 
- Ervaringen van culturele en institutionele drempels in de toegang (gebrekkige informatie, 

taalbarrières, onduidelijke administratieve processen, stigma aangaande psychische processen 
en geestelijke gezondheidszorg,…)  

- Rol van stigmatisering, raciale bias of vooroordeel in het verloop van diagnostische en 
begeleidingsprocessen (bv. meer gedwongen opnames, gedrag wordt als bedreigender 
ervaren, niet cultureel aangepast diagnose-instrumentarium, veronachtzamen van culturele 
copingstrategieën, hanteren van stereotiepe beelden over etnische gemeenschap van 
cliënten,…) 

- Dus hulpverlening wordt niet enkel als niet ondersteunend ervaren door de cliënten, maar 
herhaalt en versterkt isolatie en sociale marginalisering minderheidsgroepen 
 

5. IMPLICATIES VOOR EEN CULTUURRESPONSIEF DIAGNOSTISCH HANDELEN 

Je ziet niet alles wanneer je je op bepaalde zaken te sterk focust.  

5.1. DIAGNOSTISCH HANDELEN 

Hoe wordt ons handelen beïnvloed? En wat kunnen we hier dan mee doen? 

- Aandacht voor de situationele en dynamische aard van de culturele identiteit van cliënten. 
Cultuur van cliënten wordt beïnvloed door de situatie waarbinnen ze zitten. Als mensen zich 
verplaatsen, zal de nieuwe situatie ook een nieuwe impact hebben.  

- Dus niet culturaliseren. We kunnen niet veralgemenen. We moeten van situatie naar situatie 
kijken, van cliënt naar cliënt en individueel.  

- Centraal: hoe gaan cliënten (en hun context) zelf actief en in wisselende contexten om met hun 
culturele achtergrond, met culturele veranderingen in de context van diaspora en vanuit een 
maatschappelijke positie van ongelijkheid van kansen en deprivatie 

- Informatie over de culturele gemeenschap wordt niet als objectief gegeven ingezet, maar als 
heuristisch kader en bron voor tentatieve hypothesen die in gesprek met de cliënt getoetst 
worden 
Toch kan culturaliseren interessant zijn. Je stel hypotheses, je denkt iets en je toets dit af. Klopt 
het dat?  

- Brede, etnografische probleemverheldering  als centraal deel van het diagnostisch proces: 
kwantitatief + kwalitatief 
Je kan niet slechts één IQ test afnemen om een hele context in kaart te brengen. We hebben 
de brede diagnostiek nodig.  
 

5.2. ETNOGRAFISCH EXPLORATIE 
 

1. Hoe omschrijven de betrokkenen hun culturele identiteit(en)? 
2. Hoe gebruiken de betrokken culturele gedragsrepertoires in het uitdrukken van de 

probleemervaring (bv. symptoomexpressie, mobiliseren van hulpbronnen) 
3. Welke betekenis geven de betrokkenen aan de probleemervaring en hoe verklaren ze het 

ontstaan ervan? 
4. Hoe hangen klachten samen met migratie, culturele verandering en sociaal-economische 

status? 

Een aantal richtvragen die je kunnen helpen.  
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Exploratie van relevante probleemgerelateerde aspecten van de cultuur van oorsprong en de huidige 
maatschappelijke condities waardoor de persoonlijke levensverhalen, de lokale leefwereld en de 
culturele betekeniskaders die expliciet gelinkt kunnen worden aan de probleemervaring en het 
psychosociale lijden in kaart kunnen gebracht worden 

5.3. EEN KWANTITATIEVE DIAGNOSTIEK 

Het is niet alles zaligmakend. Het geeft je steeds maar één deel van de werkelijkheid. Je past dus best 
verschillende methodes toe. Maar zelfs in die combinatie kan je niet de volledige werkelijkheid vatten.  

Wat kan je doen?  

- Vertaalde vragenlijsten 
De kans is groot dat je met tolken zal moeten werken 

- Non-verbale IQ-testen  
Een IQ-test is nooit cultureel waardevrij. Er zijn heel wat beperkingen rond deze soort 
vragenlijsten. We moeten heel erg voorzichtig zijn met vragenlijsten. We zijn soms te snel 
gefocust op één iets waardoor we de rest niet. We moeten onszelf voortdurend in vraag stellen 
er ons beeld verbreden. 
 

6. DE CULTUUR VAN DE INTERCULTURELE EN DIAGNOSTISCHE PRAKTIJK 

Cultuur ligt niet enkel bij de cliënt, maar ook de eigen praktijk én wijzelf is cultureel bepaald. Dat 
betekent dat wij wat we doen ook cultureel bepaald is. Alles wat wij doen; hoe we onderwijs inrichten, 
hoe we instructie geven … geven een bepaalde opvatting mee over hoe onderwijs in elkaar staat. Dit 
betekent niet dat wat wij denken verkeerd is, maar wat de andere denkt is ook niet verkeerd. We 
moeten voortdurend in vraag stellen wat we doen en hoe dit tegemoet komt aan de noden van de 
persoon die voor ons zit. Hoe we kijken naar dingen staat niet los van een bepaalde context. Ook 
pedagogen zijn bepaald door onze context en onze cultuur.  

Ervaring van culturele differentie als relationeel proces tussen hulpverlener en cliënt. Er zijn verschillen 
en dit wordt vastgesteld. We moeten tot een compromis komen voor de volgende te nemen stappen. 
Er is geen goed of fout, het is een kwestie van het erkennen van verschil.  

Professionele achtergrond van de hulpverlener, culturele aard van zijn professionele denkkaders en 
instituties, en sociale en maatschappelijke context van de zorg-/pedagogische praktijk 

(Interculturele) hulpverleningsrelatie (Hoffman) = interactie van de lokale betekeniswerelden van cliënt 
en hulpverlener en de ontmoeting met hun ongelijke sociale en maatschappelijke positie. Als 
hulpverlener sta je altijd in een machtspositie. De cliënt is steeds in zekere mate afhankelijk van wat jij 
doet. We kunnen dit niet uitsluiten 

Multipele sociale identiteiten van hulpverlener.  

à Dit alles vraagt aan de hulpverlener de bereidheid om te ‘migreren’, om de zekerheid van vaststaande 
protocollen en behandelmodellen te verlaten en ze voortdurend op hun betekenis en inzetbaarheid in 
de betekenis- en leefwereld van ‘de ander’ te exploreren. Er wordt veel flexibiliteit van ons gevraagd. 
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HOOFDSTUK 6 : OTHERING, DISCRIMINATIE EN RACISME 

1. THE AGE OF MIGRATION 

Migratie is een fenomeen van alle tijden. Migratie zal niet stoppen. Toch zien we het momenteel als een 
probleem, waarom? 

1.1. CENTRAAL IDEE 

Migratie = probleem – migranten veroorzaken problemen 

Cf. terminologie: vloed, golf, stroom, overspoeld worden,…. 

Waarom wordt dit als een probleem gezien? Vanuit een centraal gevoel van angst. Als we iets niet 
kennen, dan hebben we een automatisch gevoel van angst. Deze angst zorgt ervoor dat we op onze 
hoede zijn. We hebben geen controle meer over een fenomeen eens we angst hebben, we verliezen de 
voorspelbaarheid.  

1.2. OPLOSSING?  
 

A. OVERHEIDSBELEID  

Proberen om ‘controle’ te herwinning over ‘het probleem’: 

1) ‘definiëren’ en ‘opsplitsen’ van de ‘migrantengroup’ in verschillende categorieën: vluchtelingen 
– asielaanvragers – economische migranten – familieherenigers – niet-begeleide minderjarigen  
Op basis van deze termen zullen we bepaalde binnenkomstmogelijkheden aanbieden. Dit 
verhaal is terug te vinden binnen de asielprocedures. We gaan deze instroom proberen te 
controleren door een beperking aan die binnenkomstmogelijkheden vast te hangen.  
(zie de eerste les waar deze begrippen besproken worden)  
 

2) Voor diegenen die ‘mogen’ blijven: verschillen elimineren door focus op ‘integratie’ (lees: 
assimilatie) 
Eens de federale regering bepaalt dat je mag blijven, wordt dit een vlaamse 
verantwoordelijkheid.  
 

B. HOE DOEN WE DIT ZELF  

We gaan in categorieën gaan denken. Op basis van bepaalde basiskenmerken worden mensen 
ingedeeld. Mannen – vrouwen, wit – zwart, blauwogigen – bruinogigen, binnelands – buitenlands, … 

We verschillen zien en we gaan kijken naar wat anders is. Een wij – zij verdeling 

Dit is een normaal proces maar dit leidt snel tot othering, de andere tot een andere bestempelen. Je 
hebt aandacht voor verschillen die er zijn en voor de eigenheid van deze mensen. Er wordt gezocht naar 
een balans tussen gelijkheid en verschil. Het wij – zij proces wordt een negatief proces als je negatieve 
kenmerken zal toeschrijven aan de andere groep. Dit gebeurt wanneer je je afzet tegenover de andere 
groep.  

Dit leidt tot stereotypering en vooroordelen. Iedereen draagt deze met zich mee, dat is iets normaal. 
Maar het is ook iets wat ons handelen bepaalt en iets waar we in vast geraken. Hierdoor zien we de 
andere niet meer hoe hij is, in zijn multipele identiteiten. Stereotypen zijn de basis van racisme en 
discriminatie. Dit leidt tot het negatief handelen tot een bepaalde groep. Omdat we een idee hebben 
over een bepaalde groep, gaan we die mensen bijvoorbeeld niet uitnodigen voor een sollicitatie. We 
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behandelen iemand anders omdat we denken dat iemand bepaalde kenmerken deelt met de groep 
waarvan hij deel uitmaakt. Stereotypen en minderheidsgroepen zijn op iedereen van toepassing, ook 
als jongere wordt je soms op een bepaalde manier aan de kant gezet.  

1.3. OTHERING 

 ‘Othering’ is a process that ‘‘serves to mark and name those thought to be different from oneself’’ (Weis, 
1995 ). ‘Othering’ defines and secures one’s own identity by distancing and stigmatising an(other). Its 
purpose is to reinforce notions of our own ‘normality’, and to set up the difference of others as a point 
of deviance. 

De ander tot ander maken en hier dan een negatieve betekenis aan geven. ‘De andere is abnormaal’ 

The person or group being ‘othered’ experiences this as a process of marginalisation, disempowerment 
and social exclusion. This effectively creates a separation between ‘us’ and ‘them’ (Grove & Zwi p. 1933) 

2. VOOROORDELEN, DISCRIMINATIE EN RACISME 
 

2.1. DEFINITIE 
 

- Vooroordelen – stereotiepen: verschil maken tussen de in- en de uit-groep (zowel affectief, 
cognitief als in gedrag) 

- Subtiele vooroordelen (‘rationele saus’) 
- Grove vooroordelen (xenofobie, apartheid)  
- Impliciete vooroordelen – dat is het grootste stuk, het moeilijkste omdat we onszelf er 

niet altijd van bewust zijn.  
- Racisme – discriminatie 

Racisme is een ouder begrip, op basis van ras. Discriminatie is het breder begrip waarbij 
ongelijkheid ervaren wordt op basis van verschillende kenmerken. Beide kunnen op 
verschillende levensdomeinen gebeuren 

- Interferentie!  
Vaak gaan de verschillende levensdomeinen interfereren.  
 

2.2. DISCRIMINATIE BINNEN EN OVER LEVENSDOMEINEN HEEN 

Dit gebeurt op verschillende punten.  
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2.3. PARADOXEN 

Is de wetgeving van toepassing of niet? De praktijken zijn legio 

Tegenstelling hoe we denken dat we ons gedragen/voelen en hoe we dit in werkelijkheid doen (zie ook 
wetgeving). We kunnen ons bewust zijn van het feit dat discriminatie niet kan maar als er zich een 
incident voordoet, dan gaan we toch niet steeds reageren.  

We zitten ’vol’ stereotiepen en ‘vooroordelen’ 

En 

We accepteren allemaal racisme: we reageren niet openlijk op racistische/discriminerende 
handelingen/uitingen  

2.4. DE REALITEIT 

Verschillende voorbeelden die te vinden zijn op de ppt. Er zijn heel wat zaken waar mensen op basis van 
discriminatie anders behandelt worden. 

3. DISCRIMINATIE EN RACISME 

Mogelijke oorzaken :  

- Individu 
- Organisatie  
- Structureel (historisch; ongelijke rechten) 
- Geïnstitutionaliseerd  
-  
3.1. OP HET NIVEAU VAN HET INDIVIDU 

 
- Raciale stereotypering 
- Meerzijdige identiteiten (Hoffman!) mensen worden aangesproken op één deel van hun 

identiteit.  
- Sociale psychologie: 

- Groep competitie – in-group en out-group (minder “menselijk”) 
- Betekenis voor relatie hulpverlener – cliënt?  

We verwachten vaak dat de ‘andere’ mensen het extra goed zullen doen zodat wij niet aan racisme 
doen. “Racisme is een keuze. Je kiest ervoor om het gedrag van enkelen uit te breiden tot een hele 
bevolkingsgroep. Of niet.” 

3.2. OP HET NIVEAU VAN DE ORGANISATIE 

Mensen krijgen een andere behandeling à mensen zullen dit proberen uit te leggen en te verklaren 

OTHERING PRACTICES BY HEALTH WORKERS (Johnson et al., 2014) 

- Essentializing explanations: making overgeneralizations about things such as culture, race, 
location, social background, and health care practices 

- Culturalist explanations: to explain not receiving optimal care, ‘culture’ is used as explanatory 
model (rather than looking at barriers inherent in the system) 
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- Racializing explanations: racially based explanations were mostly veiled in references to culture, 
ethnicity and clients’ personal characterstics (not in relation to health care practices) 

Ways of coping and managing the othering experience :  

- Distancing from other ethnicity-inmates 
- Diminish outward actions and appearances by trying to ‘fit in’ (in an attept to minimize the 

potention for being othered) 
- Invoke rights to equitable health care services  and encourage other ethnicity-inmates to lore 

more about and enact these rights 

Hoe gaat met hier mee om? Coping? 

- Frustratie 
- Relatie met belonging – ethnic group identificatie – sterkere idetificatie, meer perceived 

discrimination, beperktere psychologische impact 
 

3.3. OP HET MACRONIVEAU (STRUCTURELE FACTOREN) 

Etnische ongelijkheden zijn verschillend over landen heen 

Verschillende politieke antwoorden, o.a. verplichting van publieke diensten tot reduceren van 
ongelijkheden 

Verschillende juridische context (~ onderzoek) 

In België 

- Geen data 
- Stemrecht 
- Nationaliteitswetgeving 
- Gezondheidszorg voor mensen zonder papieren 
- … 

 
3.4. INSTITUTIONALISERING 

Op maatschappelijk niveau:  

Een verminderde toegang tot reguliere maatschappelijke instituties. Er is een verankering van 
discriminatie binnen de maatschappelijke instituties. We gaan structureel bepaalde barrières 
verankeren.in het wetgevend kader is discriminatie gelinkt aan documenten.  

Oorzaak: “aanbod” wordt afgestemd op bepaalde groepen, bepaalde mogelijkheden (achtergrond, 
opvoeding, maatschappelijke positie,…) en op waarden en normen van dominante groep  

Gevolg: groepen met andere mogelijkheden en/of andere normen en waarden: geen of verminderde 
toegang ! het gaat niet enkel over mensen met een kleur of een migratieachtergrond, maar het kan ook 
over gender of SES gaan. 

= GEÏNSTITUTIONALISEERD RACISME 
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Enkele voorbeelden  

- Arbeid; discriminatie tijdens een sollicatiegesprek ( bijvoorbeeld een vreemde naam ) 
Achterliggende idee: migrant = minderwaardig (minder competent, minder aanvaardbaar voor 
cliënten, meer problemen,…) 
 

- School; discriminatie omwille van het feit dat de eindtermen zijn afgestemd op de 
middenklassen. Als je bepaalde eindtermen niet bepaald, ervaar je structurele ongelijkheid. We 
gaan kinderen weigeren om naar een reguliere school te gaan omdat ze niet de juiste cognitieve 
mogelijkheden zouden hebben, de eindtermen niet zouden halen. 
 

- Integrale jeugdhulp; jongeren of kinderen met een lagere SES komen meer terecht in zwaarder 
interventievormen. Een voorbeeld : een jongere met een laag SES en een jongere met een hoog 
SES begaan beiden een misdrijf. Het gaat over de individuele beslissing. Ook wij hebben een 
grote impact en verantwoordelijkheid.  
 

4. WAT NU? WAT KUNNEN WE HIERMEE? 

Essentieel deel samenleving – instituties, voorzieningen – mensen  

BEWUSTZIJN & (H)ERKENNING - ESSENTIEEL 

Concrete initiatieven op micro-, meso- en macroniveau 

4.1. INTERVENTIES? 
 

- Formalisering, beperking ‘discretionaire ruimte’ vermindert discriminatie 
- Maar regels medebepaald door ‘group-competitie’ 
- Meten = weten = aansprakelijk (leiding/management) 
- Training alleen = onvoldoende 
- Eigen ‘natuurlijk’ netwerk als basis = gevaar voor discriminatie 
- Culturele interventies verhogen discriminatie? 
- Aanpak lagere SES-status zal etnische ongelijkheden niet uitwissen 

Meeste centraal :  

- Interventies nodig op individueel, organisatie- en structureel niveau 
Als individu hebben we een meldingsplicht, als leidingsgevende hebben een interventieplicht 
Het blijft ad hoc, kunnen we iets doen aan het beleid ? We kunnen buiten de lijnen kleuren met 
onze discretionaire bevoegdheid. Je hebt de morele, ethische plicht om te melden indien er iets 
gebeurt dat niet oké is. 

- Advocacy, klachten,… 
Je hebt heel wat meldingsplicht in de ethische vorm van het woord.   

Er zijn geen grote antwoorden. We moeten dingen proberen blijven naar buiten te brengen.  

  



Interculturele pedagogiek 2019 - 2020 

45 
 

HOOFDSTUK 7 : ONDERZOEK BIJ MOEILIJK BEREIKBARE DOELGROEPEN 

Op voorbereiding op een latere onderzoek carrière, op een scriptie wordt deze les besteed aan 
onderzoek. Er zijn parallellen tussen onderzoek en de praktijken.  

1. PROBLEEMSTELLING / ONDERZOEKSVRAAG 

De grote vraag waar je een antwoord op zoekt. Je hebt ook een doelstelling die gelinkt is aan de 
probleemstelling. Het is iets wat je met je onderzoek wil bereiken. Je vraag en je doelstelling zijn niet 
hetzelfde maar wel gelinkt. We denken vaak niet over doelstelling omdat we vaak meer bezig zijn met 
welke vragen er in de literatuur aanwezig zijn. We denken niet aan wat we eigenlijk willen doen buiten 
het verbeteren van de stand van de wetenschap. 

Wie bepaalt de relevantie van het onderzoek? Je moet nadenken over de mogelijke risico’s die gelinkt 
zijn aan de doelstellingen. We kunnen ons onderzoek niet los zien van de context waarbinnen die 
plaatsvindt. We moeten ons bewust zijn van een mogelijke stigmatisering, wetende dat de complexiteit 
van de werkelijkheid niet steeds volledig omvat kan worden. 

Wat zijn de mogelijke neveneffecten? Is het onderzoek relevant voor de doelgroep? De relevantie 
bepalen onderzoekers vaak zelf. Maar ook de mensen die het onderzoek financieren kunnen dit 
bepalen. Deze kunnen echter wel een achterliggende agenda hebben. Het is zelden zonder 
bijbedoelingen. Dit kan zowel positief als negatief zijn. We vertrekken zelden van een wit blad waar we 
naar ‘een groep’ toestappen. Het is moeilijk om vanuit een doelgroep te bepalen wat je wilt 
onderzoeken.  

Wie bepaald er binnen de groep wat al dan niet relevant is? Wat doe je meerderheids – of 
minderheidsstandpunten? Relevantie is een moeilijke om in de praktijk te brengen. 

Een onderzoek dat echt vanuit de doelgroep vertrekt, noemen we een participatief onderzoek. We 
moeten hier echter wel kritisch naar kijken omdat het in de praktijk moeilijk is om dit nauwkeurig te 
gaan doen.  

De probleemstelling is heel sterk verbonden met de ethische aspecten van onderzoek. Wat zijn de 
mogelijk ongewenste aspecten in dit onderzoek?  

Je probleemstelling wordt ook bepaald door enkele methodologische aspecten. Een goede reflectie 
over wat je methodologisch kan onderzoeken is nodig. Je komt snel in een niet – onderzoekbare 
onderzoeksvraag. 

Wanneer een goeie probleemstelling? Als elke term van je onderzoeksvraag gedefinieerd kan worden / 
duidelijk is, als rekening gehouden wordt met zowel ethische als methodologische aspecten. 

Een voorbeeld : crimineel gedrag bij vrouwen à een slechte onderzoeksvraag – een afbakening is nodig, 
termen moet gedefinieerd worden 

We gaan heel vaak uit van bepaalde vooronderstelling, en dit mag, op voorwaarde dat we ons hiervan 
bewust zijn. Wat weten we al in de literatuur?  

2. ONDERZOEKSOPZET 

Eens je alle termen gedefinieerd hebt, maakt dit ook dat je methodologie gemakkelijker op te zetten is. 
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2.1. RECRUTERING PARTICIPANTEN 

Mensen zonder papieren zijn een populatie die niet bekend zijn en niet bekend willen worden à een 
hidden population. Ze zijn nergens geregistreerd en blijven liefst onder de radar. Als je dit soort 
populaties hebt, heb je wat problemen in je rekrutering.  

De vraag naar de bereikbaarheid kent verschillende methodes. 

- Snowball sampling : een doorverwijzing via de eerste participant. Een effectieve methode maar 
je blijft steeds binnen een bepaalde deelgroep in de populatie. Veel zijn sociale netwerken 
redelijk homogeen samengesteld.  

- Representativiteit? Hoe kan je onderzoeksresultaten generaliseren? 
- Indirect, direct? Om toegang te krijgen, moeten we vaak met sleutelfiguren werken. Dit is niet 

simpel omdat dit vaak je onderzoekspopulatie bepaald. Maar ook een participerende observatie 
op sleutellocaties is een mogelijke manier: being around (je aanwezigheid zal sowieso zaken 
beïnvloeden), hanging aroud (rondlopen en kijken), vrijwilligerswerk 

Je moet duidelijk maken dat je finale doelstelling een deelname aan onderzoek is. Als je ergens werkt, 
is het moeilijk om de rol tussen werknemer en onderzoeker te vinden. Dit zorgt ervoor dat participanten 
niet direct weten hoe ze zich moeten gedragen. 

De data die je verkrijgt tijdens het hanging around kan je niet gebruiken zonder de participant daarover 
in te lichten. Indien je dit niet doet, kom je in spanning met je informed consent.  

2.2. DATAVERZAMELING 
 

2.2.1.  ALGEMENE ASPECTEN 

Ga ervan uit dat er wantrouwen is. Kan je dit wegnemen? Nooit helemaal. Als mensen wantrouwig zijn, 
moet je dit respecteren. Deze mensen zullen slechts een deel van de realiteit weergeven. Er wordt deels 
strategisch geantwoord. Echt volledig eerlijk in onderzoek ben je niet. Je kan dit een beetje verminderen 
door interesse te tonen, geef mensen de tijd en ruimte, laat de participant keuzes maken, geef 
voldoende informatie.  

Je eigen veiligheid kan tegenover de keuze van de andere te staan. Je wordt geconfronteerd met heel 
wat noden en mensen zullen deze noden ook uiten. Toch moet je proberen om een gelijkwaardige 
relatie tussen onderzoeker en participant te waarborgen.  

Taal is een hele centraal struikelpunt. Hoe ga je met dit aspect om? Werk met tolken als je met mensen 
spreekt of werk met vertaalde vragenlijsten. Tolken kosten heel wat geld. Als je niet met elkaar kunt 
spreken, dan is de kwaliteit van je data heel wat lager. Is het dan zinvol om een onderzoek af te nemen? 
Is die data nog waardevol? 

Je profiel als onderzoeker zal ook een invloed hebben op de informatie dat je zal krijgen. Het gaat dan 
over gender, leeftijd, sociale economische status, etniciteit … Een bepaald soort data zal gegenereerd 
worden.  

Aan elke keuze hangen er enkele beperkingen vast. Welke methode die je kiest in alle verschillende 
aspecten, elke aspect heeft zijn beperkingen. Onderzoek is dus de werkelijkheid op een beperkte manier 
blootleggen.  
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2.2.2.  CROSS – CULTURELE ASPECTEN 

Post-traumatische stress stoornis is een westers syndroom; is het relevant om dit te meten? Wordt het 
op dezelfde manier geduid?  

Relevantie conceptualisering? Als westerse onderzoeker onderzoek je dingen die in een andere context 
niet relevant zijn. 

Het cross-culturele is een hele moeilijke. Het wordt gekaderd als een concept tussen emic en etic.  

- Emic; je moet vanuit een bepaalde groep, van binnen inzichten creëren. Cultuurspecifieke 
reacties  vergen specifieke instrumenten. Binnen een bepaalde cultuur moet je andere vragen 
stellen, je gaat andere dingen meten. Een etnografische benaming wordt gevraagd. In de 
praktijk is dit heel erg moeilijk. Je aanwezigheid in een gemeenschap zal een invloed hebben. 
Als buitenstaander is het moeilijk om een cultuur van binnenuit te kennen als je er geen deel 
van uitmaakt. We gaan er in deze theorie vanuit dat een cultuur bestaat die niet beïnvloed 
wordt door anderen en dat deze cultuur door alle leden op dezelfde manier gedeeld wordt. 
Maar dit is eigenlijk niet mogelijk.  Het is moeilijk om iets te zeggen over ‘de cultuur’ 

- Etic; universaliteit constructen, instrumenten, in welke context dan ook worden dezelfde 
concepten onderzocht 

Een beter alternatief is de combinatie. Maar ook hier hangen heel wat beperkingen aan vast. 

2.2.3.  INSTRUMENTARIUM 

Relevantie gemeten constructen? 

- Etnografische data 
- Key-informants 
- Keuze items begeleid door locals 

Vertaling? 

- Iteratief proces (forward and back translation) door bilinguale spreker 
Een lijst wordt eerst vertaald van het Nederlands naar het Arabisch om het daarna nog eens terug 
te laten vertalen. Dit is een methode waarmee de meeste fouten vermeden worden. 

Methode van afname? 

- Praktische barrières (taal, schrijfvaardigheden) 
- Pilot study 

Cut off? 

- Validering 
 

2.2.4.  ETHISCHE ASPECTEN 

Informed consent; niet enkel het voorleggen maar ook het naleven hiervan is belangrijk. ‘op een 
geïnformeerde manier wens ik deel te nemen met het onderzoek’. Wees transparant over wat je wilt 
doen, over de condities. Een ondertekende informed consent is concreter dan een verbale versie. We 
moeten op een eenvoudige manier informatie proberen over brengen aan mensen die minder geletterd 
zijn. Hou het eenvoudig maar zorg dat de informatie correct is.  
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Als het gaat over ethiek, is de informed consent niet genoeg. Ook de ethische verantwoordelijkheid van 
de onderzoeker is dus van belang.  

Verantwoordelijkheid als onderzoeker 

- Omgaan met gegevens. Als je bepaalde dingen vaststelt, wat doe je hier dan mee? Wat is de 
impact van het bekendmaken van bepaalde gegevens? 

- Bekendmaking. Moeten we als onderzoeker dingen bekendmaken die de participant ons in 
vertrouwen verteld?  

- Omgaan met vragen. Je hebt de ethische plicht om hier iets mee te doen en niet onverschillig 
te zijn. Je kan bijvoorbeeld vragen aan de participant wat er hem / haar zou kunnen helpen. Het 
gesprek aangaan in welke mate het sociaal netwerk kan omgaan met de gestelde vragen. Je 
wijst de cliënt dus door. Eens je naar niemand doorverwezen kan worden, dan zit je ethisch 
gedrongen. Het is belangrijk om via de participant te werken (denk aan het balkmetafoor). 
Probeer te vermijden dat je zelf de problemen oplost. Je moet de participant zaken aanreiken 
om zelf iets aan de situatie te veranderen. We kunnen als onderzoeker niet afzijdig blijven. Als 
er mogelijke schendingen zijn van de veiligheid, moet je hier iets mee doen.  

- Omgaan met vaststellingen 
- Machtsrelatie. Je moet je bewust zijn van deze relatie. Je weet meer dan de participant en je 

hebt meer kennis van de samenleving. Ook je positie binnen de samenleving is anders. Er zijn 
heel wat aspecten die een impact hebben op de participant.  

Woordgebruik; niet alleen in het onderzoek zelf, maar ook in je rapportage. De wijze waarop we spreken 
over groepen kan stigmatiserend zijn. Gelabeld worden tot een bepaalde groep vind niet iedereen even 
leuk. Sommige mensen willen gewoon mens zijn in plaats van bestempeld worden als vluchteling. 
Probeer bewust te zijn van de woorden, de termen die je gebruikt.  

Opvolging, contactname; als je iets belooft, doe het dan ook.  

2.3. DATA – ANALYSE 

Methoden : triangulatie, diverse perspectieven, elke methode heeft beperkingen 

2.3.1.  KWALITATIEVE DATA 

Interviews worden letterlijk uitgeschreven. Indien er een tolk is, dan typ je dit in de taal van de tolk. Om 
de kwaliteit van de tolk te controleren, kan je iemand vragen om het uitgetypte interview nog eens uit 
te schrijven, nog eens te tolken. Bepaalde stukken worden niet weggelaten, we gaan letterlijk 
uitschrijven.  

Quotes moeten zo letterlijk mogelijk gebruikt worden. MAAR maak de mensen niet belangrijk. Soms is 
het nodig om de quote een beetje ‘op te kuisen’. Er is een grijze zone. Een volledige aanpassing mag 
niet.  

De meeste kwalitatieve data wordt geanalyseerd via computerprogramma’s. Dat is een tool om data 
systematisch te analyseren.  

Waar leg je de focus op tijdens je interpretatie? Je komt terug in het beladen stuk waar je goed moet 
nadenken naar hoe je kijkt ne hoe je bepaalde bevindingen zal interpreteren. 

2.3.2.  KWANTITATIEVE DATA 
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Welke variabelen neem je mee? Op welke aspecten van het verhaal ga je nadruk leggen? Welke 
onafhankelijke factoren neem je mee? Als je dit niet meeneemt, zijn er dan verschillen die je genegeerd 
heb? Je krijgt een verhaal van waar de nadruk moet liggen. Dit vertrekt vanuit je probleemstelling.  

Er worden vragen gesteld naar de normen. In onderzoek kunnen deze normen niet zo goed 
veralgemeend worden. Kunnen we dezelfde normen overal zomaar toepassen? Moeten normen 
aangepast worden? Het bepaalt veel over hoe je je data zal presenteren en naar buiten brengen. 

3. RAPPORTAGE 

Als het kan, geef je de bevindingen terug aan de onderzoekspopulatie. Probeer een bevestiging van de 
resultaten te vragen en bekijk wat je nu uit deze resultaten kan leren. 

Wees eerlijk over je data. Geef enkel implicaties over je onderzoeksbevindingen. Je moet aan praktijk 
en beleid tools aanreiken waar zij iets mee kunnen doen. Het al dan niet toepassen van deze tools ligt 
aan hun. Je moet zorgen dat je onderzoek wel bij hen geraakt. 

Je bent als onderzoeker verantwoordelijk voor het kader waarbinnen je je onderzoek afneemt. Je kan 
nooit uitsluiten dat je data misbruikt wordt.  

4. TOT BESLUIT 

“Hidden populations” 

Bijzondere uitdagingen / bijzonder uitdagend: 

~ bereikbaarheid – toegankelijkheid 

~ dataverzameling 

~ ethiek van onderzoek! 
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HOOFDSTUK 8 : AFRONDING NAAR DIVERSITEIT EN INCLUSIE 

We denken breder na over de vraag hoe we omgaan met verschillen en hoe we het verhaal van migratie 
kunnen toepassen op bredere doelgroepen. 

Historisch gezien is er een beweging naar het streven naar gelijkheid, gelijkwaardigheid. Beide termen 
hebben een andere betekenis. Hoewel je mensen gelijk behandelt, kan de gelijkwaardigheid nog steeds 
verschillen. Er wordt ook gestreefd naar de erkenning van de eigenheid. Een voorbeeld : streven naar 
eigenheid binnen de dovencultuur. In welke mate willen mensen hun kind laten opgroeien in de wereld 
van de doven of de wereld van de horenden.  

Het uitgangspunt in het hele verhaal gaat over de nadruk op verschil, op de eigenheid van mensen. Of 
moeten we eerder / meer aandacht leggen op gelijkheid? We zitten voortdurend in die balans tussen 
beide. Hoe gaan we hiermee om doorheen de geschiedenis als het gaat over mensen met een 
beperking?  

1. VAN PRE-MODERNISME OVER (POST)MODERNISME NAAR EEN INFORMATIETIJDPERK 
 
1.1. PRE-MODERNISME 

‘waarom wordt iemand geboren met een beperking?’ in de zoektocht naar de verklaringskaders kwam 
ook het religieus kader terug. Het is een teken van de aanwezigheid van religieuze figuren die dit kunnen 
verklaren / oplossen.  

Er zijn verschillenden antwoorden mogelijk, zijnde zeer positief of negatief. Disability wordt gezien als 
boodschap van een anders-wereldlijke realiteit.  

1.2. MODERNISME  

Dit valt op het moment van de verlichting. Ook in de wetenschap krijgen we een periode van een andere 
manier van denken, er is één waarheid. Er is iets dat overal ter wereld geldt. De wetenschap heeft de 
bedoeling om deze realiteit bloot te leggen. Dit betekent dat er een rationaliteit / objectiviteit is, we 
kunnen leren over de ‘waarheid’. We kunnen dit ook aangeleerd krijgen. Is het mogelijk om een cultuur 
te leren kennen? In deze soort context wel. Als er maar één waarheid is, dan proberen we dingen die 
hier niet aan voldoen uit te wissen. 

Antwoorden  

- Institutionalisering; mensen werden weggestoken 
- Normalisatie; mensen draaien mee in de samenleving. We gaan geen rekening houden met de 

achterstand waarmee ze aan de slag gaan. Deze factor wordt vergeten. In deze beweging 
worden mensen blootgesteld aan de samenleving maar daarna vergeten.  

De persoon met een beperking blijft dus nog steeds het probleem. Je moet maar zorgen dat je mee kan 
met de samenleving. Ook op asielaanvragers kan dit toegepast worden. Waar zie je deze twee 
bewegingen terug?  

Institutionalisering – mensen in grote centra weg van de samenleving, de meeste voorzieningen laten 
mensen niet participeren zonder de juiste papieren. Onderwijs is hier deels een uitzondering van MAAR 
toch nog steeds OKAN, weg van de rest. 

Normalisering – het gaat over assimilatie, inburgering  

 



Interculturele pedagogiek 2019 - 2020 

51 
 

1.3. POSTMODERNISME 

Er wordt vanuit gegaan dat er verschillende waarheden zijn. Hoe we zelfs naar de realiteit kijken, in 
welke realiteit we leven, is heel erg verschillend. We hebben nooit iets objectief van kennis. Het 
maximale dat we kunnen bereiken, is inter-subjectiviteit. Dit reikt naar de interculturele 
gespreksvorming van Hoffman. Het gaat zowel over jouw waarheid als over die van de cliënt. je gaat uit 
van de verschillende realiteiten en je probeert hier een gelijkheid in terug te vinden. Je ziet heel veel 
nadruk over empowerment, agency, …  

Deze groep heeft ook een eigenheid en rechten. De samenleving moet zich openstellen en aanpassen 
aan de beperking van mensen. Een beperking is een sociaal en cultureel construct. In verschillende 
context is dit heel erg verschillend. Handicap is een construct, wat afwijkt van de norm is een construct. 
Normen zijn afhankelijk van de tijd en de plaats. Wat afwijkt van de norm, verschilt doorheen de tijd. 
Denk bijvoorbeeld aan homoseksualiteit. Er zijn zo heel wat voorbeelden te geven. Een andere, een kind 
krijgen zonder samen te wonen. Het idee wat de norm is, verschilt doorheen de tijd. Wat we nu normaal 
vinden is anders dan vroeger en anders dan ergens anders. Als we nu kijken naar omgangsvormen met 
mensen die een andere achtergrond hebben, is dit ook een cultureel en sociaal construct. Het is 
menselijk om te denken in wij – zij. Maar het hoeft niet zo te zijn. Wat wij nu normaal vinden, kan dat 
binnen 20 jaar niet meer zijn. 

Het is niet meer de persoon die het probleem vormt, maar de omgeving. Als de omgeving een probleem 
vindt, dan moeten zij dit probleem oplossen. De norm moet aangepast wordt. Er ligt geen focus meer 
op het individu. Toegepast op het verhaal in migratie, zien we dit verschil niet.  

1.4. INFORMATIETIJDPERK 

De economische waarde van dingen krijgt wat aandacht. Mensen worden meer en meer benadert op 
basis van hun waarde in de economie. Een beperking, autisme, wordt plots als iets waardevol gezien op 
basis van de economische waarde die ermee gepaard gaat. Mensen met deze beperking kunnen zich 
heel sterk focussen waardoor ze een waarde hebben op vlak van informatica.  

Migratie wordt onderbouwd als iets waardevol. Mensen met een migratieachtergrond worden gezien 
als extra werkkrachten.  

We moeten meer en meer omgaan met een veelheid aan bronnen. Mensen moeten op een andere 
manier omgaan met informatie. Een nieuwe soort beperking zal aan bod komen, ongeletterdheid. Als 
je dit wat breder kadert, dan zouden we eigenlijk moeten evolueren naar een nadruk op zowel een 
gelijkenis als een verschil. Het verschil moet gewaardeerd worden, als een opstap. We moeten eerst 
nadruk leggen op het gelijk zijn, MAAR verschillend. Misschien moeten we beide erkennen. 

Verschil wordt veroorzaakt door angst. We moeten onszelf dus ook wat in vraag stellen. We komen in 
contact met een wereld die anders is dan degene die we gewoon zijn.  

Wat betekent gastvrijheid? Wanneer gaan we over naar belonging?  

1.5. WAT NU?  

Wanneer gaan we verschil erkennen als een deel van ons leven? Ook wij, deel van hetzelfde land, ook 
heel erg van elkaar verschillen. Verschil is een essentieel deel van ons leven. Mensen gaan steeds weer 
meer zoeken naar zinsgeving. Hoe kunnen we zingeven aan samenleven en leven met elkaar?  
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Hoe zijn dingen geëvolueerd? Waarom kijken we momenteel anders naar bepaalde onderwerpen? Laat 
ons zoeken naar betekenis van menselijk ervaring door verschillende visies, ervaringen met elkaar te 
delen. à interculturele gespreksvoering van Hoffman.  

We kunnen onmogelijk een ander volledig in zijn anders zijn zien. We gaan nog steeds op zoek naar 
gelijkenis. We moeten hier continu tussen shiften.  

Uitgaan van complexiteit & ambiguïteit  - multipele perspectieven (verschillende 
wetenschapsdisciplines, personen zelf,…) (cf. Deleuze)  - total-person-in-context 

We moeten leren leven met een complexiteit. We maken fouten en we moeten herbeginnen. Pas hierna 
kunnen we stappen zetten. Het rhizomatisch denken van Deleuze komt hier terug.  

1.6. INTERCULTURALISERING 

Transinterculturalisatie : Het ontstaan van een trans-formatie door een construtie en deconstructie van 
fenomenen en termen (niet meer absoluut, representaties bepalen ‘anders-zijn’)  

Termen en fenomenen worden zowel geconstrueerd als gedeconstrueerd. Eerst en vooral worden de 
termen gedefinieerd. Hierna wordt gekeken naar wordt er in een fenomeen zit. Waarom noemen we 
iets een probleem? Dit gebeurt vanuit verschillende perspectieven. In het uitwisselen van perspectieven 
over een fenomeen probeer je tot een nieuwe realiteit te komen, een constructie.  Realiteit is iets anders 
vanuit een ander perspectief. In multiculturaliseren wordt geen connectie gemaakt. Bij een 
transculturalisering wordt een nieuwe tijdelijke realiteit gecreëerd. Je eigen perspectief wordt 
losgelaten en je probeert om samen iets te construeren. Deze transformatie is tijdelijk, in het creëren 
van iets nieuws, verlies je een deel. We verliezen een bepaald perspectief. We moeten dit loslaten. Met 
loslaten gaat zowel angst als iets nieuws gepaard.  

à een nieuwe realiteit creëren waarbij dingen losgelaten worden en andere dingen gekregen worden 

We moeten vanuit meerder perspectieven proberen kijken. Minderheden zetten meerderheden aan 
om hun normaliteiten te bevragen. 

In ons ontmoeten en handelen kunnen we de migrant in onszelf, in onze eigen geschiedenis zoeken. We 
leren onbekende delen van onszelf kennen eens we vetrekken volgens ons not-knowing. We zitten in 
een context waarbij we zullen moet vechten om bepaalde posities af te dwingen. Maar we moeten ook 
aanvaarden dat we niet alle posities kunnen innemen.  


