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INLEIDING 
 
Erikson (1950) omschrijft identiteit als samenhangende waarden, doelen en ideeën die duidelijk 

weergeven wie jij als individu bent. Meer concreet is identiteit een gegeven dat voortdurend in 

ontwikkeling is en een heel aantal vormen kent. Zo onderscheiden we onder andere de persoonlijke, 

sociale, culturele en nationale identiteit. Binnen dit werkstuk zullen we ons focussen op de culturele 

identiteit van jongeren. Toch is het zinvol om even stil te staan bij het concept identiteit in het algemeen, 

omdat verschillende deelidentiteiten niet volledig kunnen losgekoppeld worden, en omdat net die 

overlappingen een rol zullen spelen in onze les/workshop. 

 

Het is niet het geval dat de culturele identiteit volledig ontwikkeld is na de adolescentie. Deze blijft (zoals 

de term het aangeeft) voortdurend in ontwikkeling. Bovendien wordt deze vaak beïnvloed door de 

veranderende nationale context. De culturele diversiteit binnen onze maatschappij neemt toe, waardoor 

van een homogene nationale identiteit geen sprake (meer) kan zijn binnen de samenleving. We komen 

steeds meer in aanraking met mensen met verschillende culturele bagage, die zich bijgevolg ook andere 

nationale en culturele identiteiten aanmeten. Men kan niet zeggen dat dit op zich een probleem is, maar 

er wordt beter op toegezien dat deze heterogeniteit niet leidt tot een aantal negatieve gevolgen, zoals 

exclusie of uitsluiting, racisme, discriminatie en een minder hechte sociale cohesie. Deze potentiële 

problemen ontstaan wanneer men van individuen (meer bepaald jongeren) verwacht dat ze hun culturele 

identiteit zouden veranderen, aanpassen of overboord gooien, of wanneer hen een bepaalde vorm van 

identiteit wordt ontzegd (Van Kerckem & Van de Putte, 2013; Van Kerckem, Van de Putte & Stevens, 

2013). Jongeren kunnen hierdoor grip verliezen op hun eigen identiteit (Erikson, 1950). Dit kunnen we 

slechts begrijpen door de contextuele aspecten van identiteit te bespreken. 

Terwijl de ontwikkelingspsychologie van Erikson (1950) eerder het individu als vertrekpunt neemt in het 

proces van identiteitsontwikkeling, wordt in andere sociaalpsychologische benaderingen de 

buitenstaander als vertrekpunt genomen, met andere woorden de omgeving of de context. De (sociale) 

identiteit wordt binnen deze benadering gezien als een voorbeeld van de menselijke neiging tot het 

categoriseren van hun zintuiglijke waarnemingen, zoals bijvoorbeeld andere mensen. Algemeen bekeken, 

benoemen mensen objecten volgens categorieën (woorden), en het plaatsen van objecten in die 

categorieën gebeurt op basis van een combinatie van kenmerken die ze waarnemen. De mentale linken 



 3 

tussen deze kenmerken en de categorieën zijn aangeleerd, en dus afhankelijk van de omgeving waarin 

mensen vertoeven (Verkuyten, 2004).  

Uiteraard kunnen objecten en mensen tegelijk in verschillende categorieën geplaatst worden. Wanneer 

men spreekt over identiteit bij mensen, wordt vaak gedacht aan nationale of etnische identiteit, maar 

men kan veelzijdiger identificeren. Bijvoorbeeld als deel van een bepaalde sociale klasse of beroepsklasse, 

als lid van een bepaalde taalgemeenschap of religieuze gemeenschap, als liefhebber of beoefenaar van 

een bepaalde sport of muziekgenre, of ten slotte als lid van een bepaalde generatie. Deze categorieën 

kunnen ook in nauwere en bredere vormen bestaan (bijvoorbeeld: sporter – vechtsporter – karateka). 

Ook etnische en nationale identificatie kunnen overigens op verschillende niveaus worden bekeken 

(Verkuyten, 2004). Men kan zich identificeren met een wijk, een dorp of een stad; met een gewest (als 

‘Vlaming’), met een land (als ‘Belg’), met een continent (als ‘Europeaan’) of zelfs soms met de hele 

planeet (als ‘wereldburger’). Kortom, elk individu kan zich een grote verscheidenheid aan identiteit 

aanmeten, verschillend qua soort en grootteorde. Dit zorgt er overigens voor dat elk individu niet identiek 

is, maar een unieke combinatie vertoont van identiteiten of kenmerken. Afhankelijk van de context wordt 

de ene of de andere identiteit sterker benadrukt. Op de werkvloer bijvoorbeeld, zal het beroep van een 

persoon en diens positie in de hiërarchie sterker worden benadrukt dan in een andere context 

(Verkuyten, 2004). 

Bij mensen gebeurt de categorisering echter niet enkel van buitenaf. Aangezien ze een bewustzijn 

hebben, kunnen ze zowel anderen categoriseren als zelf gecategoriseerd worden (of: identificeren en 

geïdentificeerd worden). Dit zorgt ervoor dat identiteit veeleer een samenspel is van twee factoren: 

enerzijds hoe men zichzelf ziet en anderzijds hoe men door anderen gezien wordt. Deze twee facetten 

van identiteit hebben invloed op elkaar. Doorgaans zullen individuen zich bijvoorbeeld niet identificeren 

met een categorie die hen niet wordt gegund door de meerderheid van de mensen (of de media) 

waarmee ze in contact komen (Jenkins, 1996). De problemen die zich voordoen bij de 

identiteitsontwikkeling van jongeren van vreemde of gemengde origine (onze doelgroep) heeft te maken 

met die twee facetten van identiteit: de jongere zelf en de andere - zijnde de directe omgeving of de 

gehele samenleving. De culturele of etnische (nationale) dimensie spelen hierbij een rol. We bespreken 

drie potentiële problemen, en bondig hoe we trachten deze potentiële problemen te verhelpen in de 

workshop. 
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Ten eerste bleek uit de literatuur dat jongeren van vreemde origine zich niet (volledig) Belg voelen, maar 

daarnaast ook geen sterke band meer hebben met hun land van herkomst. Binnen de schoolomgeving 

wordt het steeds meer van belang dat de overeenkomsten tussen culturen besproken en benadrukt 

worden. Zodoende begrijpen leerlingen dat er verschillende opvattingen, normen en waarden schuilgaan 

achter een bepaalde (culturele) identiteit die vergelijkbaar zijn met de hunne (Eidhof, 2019). Verschillende 

culturele identiteiten worden dus als verenigbaar weerspiegeld, ten bate van de sociale cohesie. 

Ten tweede wordt door academici gewezen op een aantal ongemakken bij de jongeren van vreemde 

origine zelf tijdens hun identiteitsontwikkeling. Dit kan te maken hebben met de negatieve bijklank van 

bepaalde identiteiten waarmee ze zichzelf associëren - zoals ‘moslim’, ‘Turk’ of ‘Marokkaan’-; evenals met 

een gevoel van uitsluiting, met name dat ze niet worden gezien als ‘Belgen’ of ‘Vlamingen’ (Fadil, 2002; 

Van Kerckem, 2011; Van Kerckem & Van de Putte, 2013). Het artikel van Van Kerckem (2011), toont 

bijvoorbeeld aan dat de manier waarop mensen van vreemde origine worden benoemd/gecategoriseerd 

in de media een invloed heeft op hoe jongeren zichzelf identificeren. Sommige woorden die in de media 

frequent worden gebruikt, zoals ‘allochtoon’, ‘vluchteling’ en ‘migrant’, maken een ‘wij’-‘zij’-onderscheid 

binnen de samenleving. Deze termen worden vaak gebruikt in negatieve (bv. criminele) contexten of -wat 

subtieler- bij de bespreking van bepaalde onderwerpen die in de media overbelicht worden (zoals het 

hoofddoek, cf. Fadil, 2002). Op deze wijze wordt de etnische identiteit van individuen benadrukt en soms 

ook tegenover de nationale identiteit van de meerderheid geplaatst als cultureel incompatibel. Identitaire 

onzekerheden die eruit voortvloeien bij de jongeren kunnen wij trachten te verbeteren in onze workshop 

door hen ruimere opties te geven qua identificatie. We kunnen wijzen op de mogelijkheid om ‘iets tussen 

de twee’ te zijn, of een grotere categorie te nemen (Europeaan of wereldburger) of de nadruk te leggen 

op andere gelijkenissen (hobby’s, interesses, enz.). Het lijkt ons van belang dat we bij de micro-teaching 

overbrengen dat hybride identiteiten (een term van Verkuyten, 2004) mogelijk zijn en niet problematisch 

zijn. Het is wellicht beter om de leerlingen zelf tot dit soort besluit te laten komen. 

Ten derde, vormen exclusieve attitudes zelf tegenover minderheidsgroepen ook een probleem dat 

aandacht verdiend in het onderwijs. Dit komt in geringere mate aan bod, aangezien onze les / workshop 

niet gericht is op ‘witte’ klassen, maar etnisch diverse klassen. Toch zijn exclusieve attitudes en meningen 

ook aanwezig in dergelijke klassen. Dit krijgt ook de aandacht doordat leerlingen worden aangemoedigd 

om te reflecteren over niet alleen vooroordelen waar ze het slachtoffer van zijn geweest, maar die ze zelf 

hebben tegenover andere ‘identiteiten’. 
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FASE 1: VOORONDERZOEK 
 
Opzoeken en analyseren van bestaand materiaal  
 

Wanneer we zoeken naar materiaal dat ondersteuning kan bieden aan de culturele identiteit van 

jongeren, valt al redelijk snel op dat dit beperkt is. Meer nog, lesmateriaal omtrent het gegeven waar we 

de nadruk op willen leggen (met name het feit dat jongeren met een migratieachtergrond steeds meer in 

de knoop liggen met hun identiteit), is onbestaand. We proberen ons in deze sectie dan ook te focussen 

op lesmateriaal dat hieraan gelinkt is en/of dat ook kan toegepast worden binnen ons onderwerp.  

 

vzw Zijn 

Omschrijving vzw zijn 

Het Vzw Zijn is een organisatie die in Vlaanderen en Brussel initiatieven ontwikkelt om mensen te 

sensibiliseren rond familiaal geweld en seksueel geweld en aanverwante thema’s. De link met ons 

onderwerp springt niet meteen in het oog, toch is een deel van de bundel workshoppen die ze 

ontwikkelden - genaamd het Project Equi-X - wel relevant voor ons onderwerp. In de handleiding lijkt de 

focus te liggen op het verspreiden van bepaalde attitudes met betrekking tot gender en diversiteit. Één 

van de hoofdstukken behandelt namelijk ‘Identiteit en discriminatie’ op een intersectionele manier, die 

enige overeenkomsten vertoont met een werkvorm die we in overweging namen. Daarom is het zeker 

interessant om deze te beschrijven en kritisch te doorgronden. 

Doel van het materiaal 

De algemene vooropgestelde doelen van het project is om jongeren aan te leren om kritisch om te gaan 

met de 4 thema’s – gender, seksualiteit, geweld, identiteit en discriminatie. De verschillende werkvormen 

die ze daarvoor gebruikten of ontwikkelden werden gebundeld in een handleiding. Het algemeen doel 

ervan is om bij jongeren meer gendergelijkwaardige attitudes en gedrag te promoten. Het specifieke doel 

van het deel dat we hier zullen bespreken, namelijk ‘identiteit en discriminatie’, en de gelijknamige 

Workshop 6 die erin wordt uitgewerkt, is tamelijk kennisgericht. Van de jongeren wordt verwacht dat ze 

bepaalde inzichten zullen overnemen en gebruiken om andere individuen en zichzelf te beschrijven. Het 

eerste doel van de les is om de jongeren te doen beseffen dat zij en anderen verschillende 

deelidentiteiten hebben en dat ze soms anderen reduceren tot één daarvan of zelf daartoe gereduceerd 

worden. Vervolgens verwacht men ook van de jongeren dat ze na afloop van de les beseffen dat sommige 
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deelidentiteiten als ‘normaal’ worden gezien en sommigen als ‘afwijkend van de norm’; en dat op basis 

hiervan mensen kunnen gediscrimineerd worde. Dit moeten ze kunnen beschrijven. Hiernaast moeten ze 

ook de verschillende soorten deelidentiteiten benoemen. 

Kritische noot: De workshop is eerder gericht op het toepassen van reeds bij aanvang aangereikte 

concepten. Daarbij krijgt de sociale en emotionele ontwikkeling van de jongeren een secundaire rol. De 

aangereikte concepten worden als feiten naar voor geschoven, wat de jongeren belet om zelf collectief 

een begrip te ontwikkelen van identiteit en dit op hun manier te schematiseren. Bovendien wordt het 

begrip identiteit te weinig genuanceerd, en is er geen directe aandacht voor het cognitieve aspect van 

identiteit, wat in een theoretisch gerichte les over identiteit niet mag ontbreken. 

Methode en inhoud 

Workshop 6 ‘Identiteit en discriminatie’, bestaat uit twee delen: het eerste deel focust op het 

identificeren van andere mensen, het tweede deel focust op hoe de leerlingen zichzelf zien en hoe 

anderen hen zien. Het eerste deel begint met een schematische voorstelling die de leerkracht zelf op het 

bord tekent: een identiteitscirkel. Vervolgens moeten de leerlingen per drie gaan zitten en op basis van 

een toegewezen foto en een aantal vragen over die foto, de identiteit van de persoon op de afgebeelde 

persoon schematisch weergeven met een identiteitscirkel. Vervolgens moeten ze dit aan de klas 

voorstellen. Op de foto’s staan bekende mensen die niet meteen herkenbaar zijn (de reden daarvoor 

wordt niet geëxpliciteerd). Na elke korte voorstelling vertelt de leerkracht wie op de foto staat; de 

bedoeling is wellicht om de leerlingen hun vooroordelen te doen inzien. Het eerste deel eindigt met een 

‘discussie’ waarin de leerlingen reflecteren over vragen: Hoe komt het dat we ons op het eerste zicht 

focussen op slechts enkele kenmerken? Welke gevolgen heeft dit? Met welke kenmerken associëren we 

negatieve/positieve eigenschappen? Hoe worden mensen met deze positieve/negatieve eigenschappen 

behandeld in onze samenleving? 

Deze vragen zijn tamelijk abstract en lijken te peilen naar een theoretische verklaring van vooroordelen 

(deze vragen lenen zich niet echt tot discussie.) 

In het tweede deel van de workshop vragen de leerlingen zich af hoe ze zichzelf zouden beschrijven en 

hoe ze gezien worden door anderen. De leerlingen beginnen met zichzelf te beschrijven aan de hand van 

acht kenmerken, en vullen hiermee hun identiteitscirkel in. Daarnaast vullen ze een andere 

identiteitscirkel in met hoe anderen vanuit hun perspectief hen zouden beschrijven. Vervolgens worden 
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de leerlingen aangespoord om te reflecteren aan de hand van vooropgestelde vragen. Een deel van de 

vragen handelt over het verschil tussen de identiteitscirkels, het andere deel gaat over vooroordelen op 

het persoonlijk en het maatschappelijke niveau. 

Tenslotte worden een paar afsluitende vragen gesteld over wat ze van de les vonden, en wat ze ervan 

zullen onthouden. 

Kritische noot: Bij de workshop hebben we een aantal kritische bemerken. Ten eerste vermeldden we 

reeds dat van de jongeren wordt verwacht dat ze een aantal inzichten overnemen, eerder dan ze zelf te 

verwerven. De workshop begint met het uittekenen van een identiteitscirkel. We denken dat er beter 

gestart wordt met hoe de jongeren zichzelf beschrijven om vervolgens tot een schematisering te komen. 

Ten tweede worden een aantal theoretische inzichten en nuances uit het theoretische deel van het 

hoofdstuk over identiteit niet opgenomen in de workshop. Zo wordt er geen rekening gehouden met het 

feit dat een bepaalde identiteit kan benadrukt worden naargelang de context. Dit zou nochtans mogelijk 

zijn aan de hand van hypothetische situaties: “Zou je jezelf op dezelfde manier beschrijven bij een 

sollicitatiegesprek? Wat zou je weglaten? Waarom? Wat zou je toevoegen? Waarom?” Ook met het 

begrip intersectionaliteit (dat uitvoerig wordt beschreven) wordt weinig gedaan. 

Door de focus op deelidentiteiten wordt de veelzijdigheid van identiteit in de verf gezet, wat waardevol is, 

omdat het jongeren hun onderlinge verschillen doet relativeren. Echter, binnen elk soort identiteit - 

bijvoorbeeld seksualiteit, gender, nationaliteit enzoverder – lijken de categorieën wel als wederzijds 

uitsluitend te worden gezien. Er wordt gesuggereerd dat men bijvoorbeeld Turk óf Belg is; de 

mogelijkheid tot het hebben van hybride identiteiten wordt met andere woorden niet geëxploreerd. Het 

zou interessant zijn om jongeren de mogelijkheid te geven zich te laten plaatsen op een continuüm tussen 

twee identiteiten (bijvoorbeeld Turk-Belg, heteroseksueel-homoseksueel of zelfs mannelijk-vrouwelijk). 

Ten slotte wordt het perspectief van de ander vooral in termen van vooroordelen onderzocht, niet als iets 

dat een rol speelt in de ontwikkeling van identiteit. Er wordt met andere woorden eerder gefocust op de 

negatieve aspecten van identiteit. 
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Kwaliteit van het materiaal  

(kritische noot erin geïncorporeerd) 

Het lesmateriaal in deze handleiding is zeker relevant en interessant. Het past recente inzichten uit de 

literatuur over gender toe in de klascontext, wat het ook heel vernieuwend maakt. De handleiding is 

echter bedoeld voor workshops en gericht op een heel uiteenlopende doelgroep. Doorgaans zal het dan 

ook belangrijk zijn om enige aanpassingen aan te brengen, alvorens deze workshops te gebruiken in de 

les. Ook zouden we de ideologische insteek van de workshops wat temperen, en ons meer richten op de 

identiteitsontwikkeling bij de jongeren, en de mogelijke problemen die ze daarbij ervaren. 

Doelgroep 

Bij de handleiding worden jongeren van 12 tot 21 jaar oud als doelgroep genomen. Dit is een brede 

doelgroep, met jongeren in sterk verschillende ontwikkelingsfasen, met verschillende noden en cognitieve 

capaciteiten. Bij de workshops wordt niet vermeld bij welke specifieke(re) leeftijdsgroep ze kunnen 

worden gegeven. Deze beslissing wordt overgelaten aan de lesgever, die zelf moet bepalen of de 

workshop bij een bepaalde leeftijd past, en/of het lesmateriaal kan worden aangepast aan deze 

leeftijdscategorie. Zo past workshop 5, waarin iemands sociale omgeving wordt vergeleken met een 

voetbalploeg, eerder bij de jongste leeftijdscategorie, terwijl workshop 6 die we bespreken eerder kan 

gebruikt worden in een les aan de 3de graad. Ook wordt er niet gesproken over de samenstelling van de 

groepen. Wellicht wordt uitgegaan van genderpariteit binnen groep, waar men echter moeilijk van kan 

uitgaan, aangezien klassen in het secundair onderwijs soms uitgesproken gendersegregatie vertonen. Ook 

de etnische samenstelling binnen de groep wordt niet aangehaald als een belangrijke factor bij het geven 

van de workshop(s). 

Kritische noot: Deze etnische samenstelling is nochtans wel van tel, vooral voor ons onderwerp. Deze 

samenstelling kan zelfs bepalen of workshop 6 of workshop 7 (the privilege walk) eerder relevant is voor 

de groep. Algemeen is dit handboek/deze handleiding gericht op het lesgeven bij een heel uiteenlopende 

groep, waardoor aan de leerkracht de inschatting wordt gelaten over of de workshop bruikbaar is in zijn 

klas. Wat workshop 6 betreft, zouden we stellen dat deze niet toegankelijk voor een eerste graad, 

aangezien enig abstract denken en het nemen van verschillende perspectieven is vereist om de 

conceptualisering te kunnen vatten en discussie te kunnen voeren. 

Conclusie  

Van dit handboek kunnen we een aantal interessante ideeën onthouden. Vooral de vergelijking tussen 
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hoe je jezelf ziet en hoe je gezien wordt is een interessant en verrijkend onderwerp om over te 

reflecteren. Ook de vergelijking tussen hoe je een onbekende ziet en hoe je een bekende ziet en de 

vergelijking tussen welke (soorten) deelidentiteiten je gebruikt om jezelf te beschrijven en anderen te 

beschrijven, zijn goede denkpistes. 

We zouden ook een aantal zaken anders aanpakken. De workshop zou meer afgestemd moeten zijn op de 

doelgroep. Het zou wellicht beter zijn om de inzichten uit de leerlingen te doen komen, aangezien we 

kunnen verwachten dat velen al hebben nagedacht over identiteit. Een socratisch klassengesprek kan 

hierbij overwogen worden. Het zou ten slotte goed zijn om de leerlingen hybride identiteiten exploreren 

te laten exploreren in plaats van wederzijds uitsluitende deelidentiteiten. Algemeen zouden we de 

persoonlijke leerdoelen en de ontwikkeling van de leerlingen een meer prominente rol laten spelen. 

 

Steunpunt Diversiteit & Leren (SDL) 
 

Omschrijving SDL 

Het Steunpunt Diversiteit & Leren is een organisatie dat in 1995 werd opgericht en dat is verbonden aan 

de Vakgroep Taalkunde van de Universiteit Gent. Het initiatief bundelt wetenschappelijk onderbouwde 

informatie samen op hun portaalwebsite en biedt op die manier ondersteuning aan scholen met 

betrekking tot het thema ‘omgaan met diversiteit’. Hun visie bestaat uit het bekrachtigen van gelijke 

leerkansen en het aanbieden van een referentiekader met betrekking tot burgerschapsvorming in een 

pluriforme samenleving.  

 

Op hun website is te zien dat ze acht verschillende onderwerpen behandelen (beeldvorming, 

meertaligheid, culturele diversiteit, armoede & sociale ongelijkheid, participatie, diversiteitsbeleid, 

krachtige leeromgeving en brede school). Voor elk van deze onderwerpen biedt SDL verschillende soorten 

lesmateriaal, websites, onderzoeken en publicaties aan. Bij het materiaal dat terug te vinden is onder het 

onderwerp ‘culturele diversiteit/integratie’, vinden we een Nederlandse vertaling terug van het ‘OECD 

Toolkit on Teaching for Diversity’. De toolkit is relevant om te bespreken omdat het aan de hand van 

uitgewerkte voorbeelden een antwoord probeert te geven op hoe leerkrachten hun onderwijs kunnen 

afstemmen op leerlingen met diverse culturele achtergronden. Dit zijn inhouden die een meerwaarde 

kunnen zijn voor onze workshop.   
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Doel van het materiaal 

De toolkit werd ontwikkeld door OESO en heeft voornamelijk als doel om ondersteuning te bieden aan 

leerkrachten die steeds meer te maken krijgen met diversiteit binnen leerlingengroepen. De vraag binnen 

deze werkvorm luidt dan ook: 

‘Hoe kunnen leerkrachten voorbereid en ondersteund worden om adequaat les te geven in klassen die 

steeds diverser worden?’ 

Met deze OECD toolkit wil OESO voornamelijk nuttige diversiteit concepten introduceren in het onderwijs 

en voorbeelden aanreiken van instrumenten en activiteiten die leerkrachten direct in de praktijk kunnen 

toepassen. Het belang van deze toolkit wordt onmiddellijk duidelijk omdat er wordt verwezen naar een 

recent onderzoek dat aantoont dat verschillende leerkrachten nood hebben aan ondersteuning wat 

betreft diversiteitsvraagstukken.   

Kritische noot: De inleiding geeft een zeer duidelijk overzicht van wat het opzet van de toolkit precies 

inhoudt. Hiernaast kan je in de inhoudsopgave gemakkelijk terugvinden wat er in het instrumentarium zal 

besproken worden. Binnen elk hoofdstuk worden opnieuw verschillende doelen vooropgesteld, wat 

ervoor zorgt dat je als lezer snel weet welk deel voor jou wel relevant of niet relevant is.  

Binnen de toolkit ontbreekt vaak de link tussen diversiteit en de identiteitsontwikkeling. Deze komt wel 

voor in sommige uitgewerkte toepassingen, maar wordt niet of te weinig besproken. Nochtans zou dit wel 

makkelijk te kunnen implementeren zijn, aangezien de werkvormen zich focussen op zelfreflectie; een 

onderdeel dat mooi aansluit bij identiteit. Tot slot moeten we ook kritisch zijn wat betreft het jaartal 

(2012) waarin deze toolkit ontwikkeld werd. Hoewel diversiteit reeds jarenlang een besproken onderwerp 

is, is de kans groot dat de toepassingen niet meer (voldoende) actueel zijn.  

Methode en inhoud 

Aangezien diversiteit kan gezien worden als een containerbegrip, legt deze toolkit de focus op etnisch-

culturele diversiteit. De toolkit bespreekt enerzijds praktijkvoorbeelden op microniveau: 

 

• Diversiteit zien en erkennen 

• Diversiteit naar waarde schatten en stimuleren 

• Een klas meer cultureel responsief maken 

• Leermaterialen voor alle leerlingen toegankelijk maken 
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En anderzijds bespreken ze ook praktijkvoorbeelden op macroniveau:  

• Een mentoringprogramma opzetten dat rekening houdt met diversiteit 

• Professionele leergemeenschappen opzetten 

• Aansluiting zoeken met gezinnen en de buurt 

Elk van bovenstaande punten worden eerst theoretisch besproken en daarna aangevuld met 

verschillende mogelijke werkvormen: 

• Zelfreflectie (vragenlijst) 

• Citaten bespreken 

• Peer teaching  

• Klasdiscussie  

• Portfolio 

• .... 

De werkvormen zijn gericht op zowel leerkrachten als leerlingen. Zo heb je enerzijds werkvormen die zich 

richten op hoe een leerkracht kan omgaan met diversiteit binnen een klasgroep, en anderzijds 

werkvormen die zich richten op de leerlingen zelf. Zoals hierboven duidelijk wordt, beperken de media 

zich voornamelijk op printmedia. Er wordt echter wel zeer duidelijk rekening gehouden met verschillende 

leerstijlen. Zo kan je de leerstijlen reflectie, observatie, conceptualisering en experimenteren terugvinden 

in de aangehaalde voorbeelden. Daarnaast zijn het ook voornamelijk actieve werkvormen die worden 

besproken. Dit kan de interactie tussen leerkracht en leerling waarborgen.  

De leerinhoud focust zich voornamelijk op diversiteit, al kunnen we ook subtiel een aantal elementen 

terugvinden die kunnen gelinkt worden aan identiteit. Zo wordt ‘stereotypering’ uitvoerig beschreven. 

Deze stereotypering zouden eveneens een invloed kunnen hebben op hoe jongeren zichzelf identificeren 

(op basis van wat anderen denken over hen). Je draagt dan ook als leerkracht bij tot de 

identiteitsontwikkeling van de leerlingen. Daarnaast wordt ook de meerwaarde van een diverse klasgroep 

voortdurend benadrukt. Ze willen voornamelijk stimuleren dat er wordt gewerkt met deze diversiteit (o.a. 

door cultureel responsieve lesstrategieën), en dat dit niet wordt genegeerd.  
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Kritische noot: De toolkit focust zich voornamelijk op printmedia. Leerlingen hebben naar ons mening 

meer en meer nood aan (audio)visuele media. Dit zorgt er ook voor dat ze sneller dingen gaan onthouden, 

en kan ook de aandacht van de studenten bevorderen.  

Kwaliteit van het materiaal 

De werkvormen passen zeker bij de leerinhoud. Ze worden zeer specifiek uitgelegd en focussen zowel op 

leerkracht als leerling. Daarnaast worden er ook voortdurend tips, voorbeelden en alternatieven 

aangereikt; ‘Besteed aandacht aan wat de paren onderling vertellen om zeker te zijn dat ze bij de opdracht 

blijven’; ‘Een alternatieve manier is om een geluidsopname van de antwoorden te maken.’. Dit zorgt 

ervoor dat de toolkit heel adequaat en gemakkelijk toepasbaar wordt. Daarnaast is er ook voldoende 

ruimte voor reflectie. Meer nog, er worden specifieke zelfreflectie-activiteiten voorzien binnen de 

werkbundel.  

Kritische noot: Volgens ons mist de toolkit allereerst een link met actuele thema’s. Zo zou het aan te raden 

zijn om bepaalde actua te integreren binnen de werkvormen en aan de hand hiervan de relevantie van de 

lesinhoud te illustreren. Daarnaast missen de werkvormen ook een digitale toets. Smartphones en 

internet spelen de dag vandaag een grote rol bij jongeren. Het is dan ook een opportuniteit om bepaalde 

tools in te zetten die de lessen interactiever en aangenamer kunnen maken. We zouden dus kunnen 

concluderen dat de toolkit heel wat mooie werkvormen aanbiedt, maar niet 100% up-to-date is.  

Doelgroep 

De toolkit is gericht op leerkrachten binnen het basis- en secundair onderwijs. Hiernaast wordt er ook 

benadrukt dat aspirant-leerkrachten, directies en lerarenopleiders eveneens profijt kunnen hebben bij het 

doornemen van dit lesmateriaal.  

 

Kritische noot: Nergens wordt er vermeld welke werkvorm geschikt is voor welke onderwijsvorm of voor 

welke leeftijdscategorie. Hoewel diversiteit kan bekeken worden als een breed onderwerp dat in 

verschillende contexten kan benaderd worden, is het niet overbodig om te differentiëren. Zo hebben ze 

het bijvoorbeeld over de activiteit ‘peer teaching’, dit kan in de ene onderwijsvorm misschien net iets 

meer aan te raden zijn dan in de andere. Net zoals het aanmaken van ‘de Gouden Gids’, wat misschien al 

snel kinderachtige kan zijn in een 2e – 3e graad. Wel wordt er bij een bepaalde werkvorm specifiek 

vermeld dat dit voornamelijk voor ‘jonge kinderen’ bestemd is, maar dit is uiteraard zeer vaag en zou 

concreter mogen.  
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Reflectieverslag & interview leerkrachten 
 

Uit de analyse van het bestaand materiaal, blijkt al snel dat er geen enkele leerinhoud zich focust op 

datgene wat wij binnen onze workshop willen bespreken. Identiteit en diversiteit worden vaak als twee 

losstaande termen beschouwd, en dat zien we ook terugkomen binnen onze studie. Er is dus een tekort 

aan lesmateriaal over identiteit en diversiteit, desondanks dat scholen dit weldegelijk als problematisch 

ervaren. Zo vertelde een leerkracht (TSO) het volgende: ‘Ik heb 1 leerling die bij is gekomen en aangaf: ‘Ik 

voel mij nergens thuis. Hier word ik aangekeken als een vreemdeling en als ik thuis ga naar Turkije, dan 

horen ze ook dat ik niet van daar ben. Ik weet niet meer wie ik eigenlijk ben.’ De leerkracht gaf hierbij 

verder aan dat deze problematiek verslechterd is sinds de opkomst van sociale media en de 

nationalistische politiek. Hij benadrukt hierbij dat weinig jongeren hierover durven te praten, maar dat hij 

zeker is dat dit iets is wat leeft onder hen. De andere leerkracht die we interviewden, lijkt onderwerpen 

als identiteit (en zelfidentificatie) vooral onrechtstreeks te behandelen met de leerlingen, niet op een 

abstract niveau, maar aan de hand van voorbeelden/illustraties. Ook zij wijzen erop dat ze in hun land van 

oorsprong ook als buitenlander, met name als Belg worden gezien of worden benoemd. Ze ervaren dus 

effectief dat hen beide nationaliteiten in zekere mate van buitenaf wordt ontkend.  

 

Deze leerkracht, die eveneens lesgeeft in wat hij een ‘multiculturele’ school, merkt dat de leerlingen in 

hun gedrag zich met verschillende identiteiten associëren. Wanneer ze bijvoorbeeld een vreemde 

moedertaal (of thuistaal) spreken op de speelplaats, is deze doorspekt met Nederlandse woorden. 

Bovendien supporteren sommige jongeren tegelijk voor voetbalploegen van hun land van oorsprong en 

zijn ze fan van de Rode Duivels. Ze gaan met plezier op reis naar hun land van oorsprong, maar zouden er 

niet willen wonen. Ze belichamen met andere woorden een culturele mix, of anders gezegd: een hybride 

identiteit. 

Deze verschillen in origines hebben enige invloed op de groepsvorming binnen de school. Dit is 

voornamelijk zichtbaar op de speelplaats, waar leerlingen vaak omgaan met medeleerlingen met dezelfde 

nationale of subnationale oorsprong. Zo worden zelfs etnische verschillen binnen een land van oorsprong 

weerspiegeld in vriendengroepen. Ze spreken vaak hun eigen taal onder elkaar, met enige Nederlandse 

taal in vermengd. Deze groepsvorming is minder flagrant of minder uitgesproken in de klas, gezien de 

diversiteit van origines binnen elke klas. 
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Uit het ‘Handboek Burgerschapsonderwijs’ blijkt dat het bespreken van verschillen tussen identiteiten en 

culturen belangrijk is, maar dat het nog belangrijker is om te benadrukken dat er vaak meer gelijkenissen 

zijn tussen deze identiteiten en culturen (Eidhof, 2019). De leerlingen moeten kunnen een inzicht krijgen 

in de pluriformiteit van samenlevingen. Dit is een element dat we missen bij de workshop ‘Identiteit’ van 

vzw Zijn. Hierbij wordt er eerder gefocust op de negatieve aspecten van identiteit, en wordt identiteit 

omschrijven als een ‘of’- en geen ‘en’-scenario. Binnen de toolkit van Steunpunt Diversiteit & Leren 

(hierna: SDL) zien we dat er wordt gefocust op de ontwikkeling van sociocultureel bewustzijn. Hierbij 

moeten leerkrachten kunnen inzien dat de identiteit van leerlingen wordt gevormd door de cultuur, 

etniciteit, sociale klasse, taal, religie, enz. Op die manier wordt de veelvormigheid binnen een klasgroep 

behoedt.  

 

Burgerschap binnen de schoolomgeving komt voornamelijk ter sprake binnen het vak ‘Mens en 

Samenleving’. Sint-Lievenscollege Business probeert dit vak in te vullen door projecten te ontwikkelen 

(films, daguitstappen, stadswandeling,...). Op die manier willen ze gediversifieerde werkvormen 

aanbieden, wat wordt aangeraden binnen de literatuur (Van Alstein, 2018). We vinden dit ook terug in de 

workshop van SDL. Hierbij worden ook verschillende werkvormen aangereikt, al ontbreken volgens ons 

extra media-instrumenten. Dit is dan ook een element waar we tijdens de ontwikkeling van onze 

workshop rekening mee willen houden. Daarnaast probeert Sint-Lievenscollege Business ook in te zetten 

op klasgesprekken, al wordt er aangegeven dat sommige vakken hiervoor weinig ruimte hebben. Volgens 

hen worden klasgesprekken met betrekking tot burgerschap vaker gevoerd binnen het vak ‘Godsdienst’. 

Wel proberen ze steeds een open en veilig klasklimaat te creëren waarin duidelijk wordt dat meningen 

mogen verschillen (Van Alstein, 2018). Een leerkracht (TSO) geeft hierbij wel aan dat het voeren van klas 

discussies wel zou kunnen leiden tot polarisatie, een gevaar dat eveneens wordt vermeld binnen de 

literatuur (Van Alstein, 2018). ‘Een diverse klasgroep heeft namelijk de neiging om zich te gaan 

fragmenteren volgens land van herkomst’, zo vulde de leerkracht aan.  

 

Het stimuleren van verschillende meningen binnen klasgesprekken verschilt van de workshop van ‘vzw 

Zijn’ waarin er concepten aan de leerlingen worden aangereikt die als waarheid beschouwd worden. 

Binnen onze workshop vinden we het dan ook belangrijk dat er wordt vertrokken vanuit eigen, reële 

ervaringen. In de toolkit van SDL wordt voortdurend herhaald dat diverse meningen en diverse culturen 

een meerwaarde zijn binnen een klasgroep. Ze willen verschillende meningen dan ook stimuleren door 

het aanreiken van cultureel responsieve lesstrategieën. Volgens hen is het belangrijk om de leerlingen het 
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gevoel te geven dat ze ‘zichzelf kunnen zijn’ en dat ieders mening telt. Verder zien we wel dat er ruimte 

wordt gemaakt voor het uitwisselen van meningen, maar dit beperkt zich voornamelijk tot peer-to-peer 

teaching en geen gesprek binnen een gehele klas.  

 

Hoewel burgerschap wordt gezien als een meerwaarde door de leerkrachten, is er enige onenigheid wat 

betreft de verantwoordelijkheid. Zo gaf een leerkracht van Sint-Lievenscollege Business aan dat hij vindt 

dat dit de taak van de ouders zou moeten zijn en dat er dus meer zou moeten ingezet worden op de 

opvoeding van jongeren.  

 

Zowel uit de interviews als uit het gevonden lesmateriaal, kunnen we concluderen dat er een hoge nood 

is aan lesmateriaal waarin identiteit (in relatie tot diversiteit) aan bod komt. Ons doel bestaat er dan ook 

uit om een workshop te ontwikkelen waarin deze onderwerpen besproken worden binnen een veilig en 

actief leerklimaat. We willen leerlingen stimuleren om na te denken over hun identiteit en hen 

benadrukken dat een hybride identiteit een absolute meerwaarde is voor de pluriforme samenleving 

waarin we leven. Hierbij willen we ervoor zorgen dat de leerlingen kunnen vertrekken vanuit eigen 

ervaringen, en willen we eveneens verschillende tools aanreiken om op die manier een interactieve, 

afwisselende en krachtige leeromgeving te creëren.  
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FASE 2: ONTWIKKELEN VAN EEN WORKSHOP1 
 
Leerdoelen 
 
De leerling: 

ü kan reflecteren over zijn eigen culturele identiteit 

ü leert dat mensen in de knoop kunnen liggen wat betreft hun identiteit  

ü ziet in dat elk individu een unieke combinatie van kenmerken en van identiteiten beschikt, en dat 

de ene of de andere identiteit wordt benadrukt naargelang de context 

ü raakt vertrouwd met de termen ‘inclusie’ en ‘exclusie’ in relatie tot diversiteit en identiteit 

ü kan culturele verschillen relativeren en ziet ook gelijkenissen tussen identiteiten / culturen. 

 

Vakoverschrijdende eindtermen 
Gemeenschappelijke stam 

(zelfbeeld)  

ü 22 ontwikkelen een eigen identiteit als authentiek individu, behorend tot verschillende groepen 

(zorgzaamheid) 

ü 26 gaan om met verscheidenheid  

 

Doelgroep  
 

Het doel van deze workshop bestaat er voornamelijk uit om de verschillen en gelijkenissen van culturele 

identiteiten bloot te leggen en te bespreken. Hierbij willen we leerlingen zo veel mogelijk betrekken door 

ervoor te zorgen dat de leerinhoud gecreëerd wordt vanuit hun eigen ervaringen. Omwille hiervan focust 

deze workshop zich specifiek op klasgroepen met een diverse etnische (of culturele) samenstelling. Meer 

concreet kadert deze workshop zich vooral binnen het TSO en BSO, aangezien deze onderwijsvormen 

meer kansen bieden op diversiteit. Hoe de leerinhouden kunnen worden aangepast naargelang de 

onderwijsvorm, wordt toegelicht in een apart deel van de handleiding. 

 

 
1 De leerkrachtenbundel komt inhoudelijk volledig overeen met dit tweede deel van de handleiding. Daarom werd 
deze niet extra in bijlage toegevoegd 
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Inhoud  
De uitgewerkte PowerPoint kan teruggevonden worden in bijlage 1. De leerlingen krijgen deze 

PowerPoint-presentatie eveneens op papier. De leerlingenbundel kan teruggevonden worden in bijlage 2. 

   

1. Introductie lesonderwerp 

15 minuten 

 

Optioneel  

Vraag aan de leerlingen welke associaties zij maken bij het woord ‘identiteit’. Ze mogen hierbij op 

Mentimeter drie verschillende woorden ingeven. Deze woorden worden verzameld in een 

‘woordenwolk’. Wanneer elke leerling drie woorden heeft doorgestuurd, worden de resultaten 

klassikaal besproken.  

 

Start de les met een korte inleiding over het begrip ‘identiteit’. De leerkracht benadrukt dat een identiteit 

het antwoord biedt op de vraag wie de persoon in kwestie is. Jouw identiteit is eigenlijk het antwoord op 

de vraag ‘Wie ben ik?’ En daar ga je op antwoorden met zelfstandige naamwoorden en met bijvoeglijke 

naamwoorden die jou typeren.  

 

Om dit te illustreren, laten we leerlingen per groep (bijvoorbeeld per rij) tegen elkaar een wedstrijd 

spelen. De groep wordt verdeeld naargelang de rij waaraan de leerlingen zitten. Van elke rij moet één 

leerling naar voor. Deze persoon wordt geblinddoekt en krijgt oordoppen. De rest van de groep krijgt een 

afbeelding te zien van een bekend persoon.  

 

Opties bekende personen: 

o Barack Obama 

o James Cooke 

o Ariana Grande  

o Pommeline (Temptation Island)  

Tip: zorg voor personen die aanleunen bij de leefwereld van de studenten! 
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Ze krijgen in totaal twee minuten de tijd om tien stellingen (“De persoon in kwestie is (een) ... [1 woord]”) 

in volgorde van belang op te schrijven. Deze stellingen moeten een voor een de persoon beschrijven die 

ze op de afbeelding te zien krijgen. Uiteraard krijgt enkel de geblinddoekte leerling deze persoon niet te 

zien. Per stelling krijgt de leerling een kans om te raden over wie het gaat. De leerling die met het kleinste 

aantal stellingen kan raden wie de weergegeven persoon is, doet zijn groep winnen. 

 

Ondertussen schrijft de lesgever elke tip op het bord, in verschillende kleuren, naargelang de aard van het 

kenmerk dat wordt gegeven om de persoon te beschrijven: 

o Beroep/bezigheid 

o Uiterlijke kenmerken 

o Persoonlijkheidskenmerken 

o Nationale / etnische origine (culturele identiteit) 

o Associaties 

o Sociale klasse 

o ... 

 

Met een legende toont de leerkracht aan wat de kleuren betekenen, of deze legende kan hij interactief 

samenstellen met de leerlingen. Dit wordt gebruikt om het begrip ‘identiteit’ verder te duiden. Hierbij 

wordt benadrukt dat identiteit kan gezien worden als een soort van ‘ui’ dat bestaat uit verschillende 

lagen.  

 

Het opzet van het spel bestaat er voornamelijk uit om te illustreren dat personen niet kunnen 

gereduceerd worden tot één kenmerk of identiteit, want met één kenmerk kun je niet raden wie het is, 

ook al is de persoon bekend: ‘Elke persoon bestaat uit een combinatie van kenmerken die elk individu 

uniek maken, en die samen de identiteit vormen. Die kenmerken of deelidentiteiten kunnen naargelang de 

context benadrukt worden, dan wel onopvallend zijn.’  

 

Optioneel 

https://www.youtube.com/watch?v=litXW91UauE  

Toon het filmpje van de Nivea campagne ‘You are more beautiful than you think’.  
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In de campagne krijg je te zien dat mensen zichzelf op een andere manier beoordelen en 

beschrijven in vergelijking met de beoordeling en de beschrijving van een vreemde. Er kan dus een 

discrepantie zijn tussen enerzijds hoe je jezelf ziet, en anderzijds hoe dat anderen jou zien. 

 

Exclusie en inclusie  

De leerlingen raken vertrouwd met de termen ‘inclusie’ en ‘exclusie’  

 

o Inclusie 

- Inclusie wijst erop dat je achtergestelde groepen (kansarmen, allochtonen, gehandicapten,...) 

gaat insluiten in de samenleving door ze dezelfde rechten en plichten te bieden. Dit kan in 

verschillende contexten (school, werk, vrije tijd).  

 

o Exlcusie 

- Ondanks het feit dat alle mensen bestaan uit een combinatie van kenmerken of 

deelidentiteiten – bijvoorbeeld je bent muzikant én een Gentenaar én van gemengde origine, 

enzovoort – zien sommige mensen toch slechts één van je kenmerken. Als ze bovendien nog 

een slecht beeld hebben van dat ene kenmerk, dan kan het gebeuren dat ze jou daarvoor 

uitsluiten. Dan is er sprake van exclusie. Bijvoorbeeld, iemand denkt op basis van je uiterlijk te 

weten dat je homoseksueel bent, en is homofoob. Dan zal deze persoon de neiging hebben 

om niet met je te willen omgaan. Dit kan ook gebeuren met huidskleur, wanneer mensen een 

huidskleur linken met negatieve kenmerken. 

 

De conclusie is dus enerzijds dat de identiteit van iedereen bestaat uit deelidentiteiten, en dat deze 

volgens de situatie meer of minder op de voorgrond kunnen komen. Anderzijds dat er verschillen kunnen 

zijn tussen hoe een persoon zichzelf ziet en hoe andere mensen hem/haar zien, hoewel beiden een 

invloed hebben op identiteit. De leerkracht geeft aan dat deze les voornamelijk de focus zal leggen op de 

culturele/etnische identiteit. 
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2. Link lesonderwerp met actualiteit  

20 minuten 

 

De klasgroep mag zich verdelen in groepen van vier leerlingen. Elke groep krijgt een nieuwsartikel waarin 

de culturele identiteit van jongeren min of meer besproken wordt. Binnen deze artikelen wordt duidelijk 

dat alsmaar meer jongeren met een migratieachtergrond worstelen met hun identiteit. De leerlingen 

moeten hierna een antwoord kunnen geven op volgende vragen: 

 

o Waarover gaat het artikel?  

o Hoe komt identiteit binnen dit artikel naar boven? 

o Herkennen jullie het gevoel dat in de artikels wordt beschreven? Vinden jullie dit een probleem? 

 

Nadat alle leerlingen de nieuwsartikels doorgenomen hebben, mag elke groep klassikaal hun artikel 

toelichten. Hierna projecteert de leerkracht enkele quotes op het bord. De bedoeling hierbij is dat deze 

quotes besproken worden in de vorm van een klasgesprek. De artikels illustreren dat mensen kunnen 

verward zijn over hun identiteit en dat het soms moeilijk is om te kiezen tussen twee identiteiten 

(bijvoorbeeld Marokkaan of Belg). Hierbij wordt in een klasgesprek benadruk dat kiezen tussen een 

bepaalde identiteit niet noodzakelijk hoeft en dat het normaal is dat je hier als individu soms over 

nadenkt.  

 

Artikel 1 De Backer, P (28 maart, 2008). Ze voelen zich Belg, noch Marokkaan. Geraadpleegd op 10 

december op het World Wide Web: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dt1pug3v 

Quote 'Mocht ik woensdagavond de tijd gehad hebben om naar de wedstrijd op tv te kijken, dan 

had ook ik gesupporterd voor de Marokkanen', vertelt ze. 'Ja, je moet je integreren. Maar 

dat betekent niet dat je je wortels moet verloochenen. De Belgische Italianen vierden hier 

toch ook feest toen hun land wereldkampioen werd?' 

 

Artikel 2 N.N. (21 april, 2017). Turken keren België rug toe. Geraadpleegd op 10 december op het 

World Wide Web: https://www.standaard.be/cnt/dmf20170420_02843263 
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Quote ‘Ik heb ook gepraat met jongeren die al vertrokken waren. Eenmaal ter plekke bleek het 

beeld dat zij over Turkije hadden, niet met de realiteit te stroken. In België voelen ze zich 

niet als Belg aanvaard, maar ginds als Turk evenmin.’ 

 

Artikel 3 Ghijs, I. (23 november, 2009). Marokkanen en Turken voelen zich nauwelijks Vlaming. 

Geraadpleegd op 10 december op het World Wide Web: 

https://www.standaard.be/cnt/b42im4ih 

Quote ‘Marokkanen en Turken voelen zich in de eerste plaats verbonden met de stad waarin ze 

wonen. Veel minder met België. En de Vlaamse identiteit is hen helemaal vreemd.’  

 

Artikel 4 Messaoudi, Y. (22 februari, 2017). “Ik ben geen echte Belg, maar ook geen echte 

Marokkaan”. Geraadpleegd op 10 december op het World Wide Web: 

https://www.charliemag.be/wereld/yasmina-roots/ 

Quote ‘En zo heb ik me ook jaren gevoeld. Nergens echt thuis. In België een Marokkaan, in 

Marokko of bij familie in Molenbeek la belge. Maar ik begrijp nu wat hij bedoelt. Mijn 

identiteit is er eentje van velen. En dat maakt me zoveel rijker.’ 

 

3. De opdracht 

30 minuten 

 

De klasgroep wordt opgedeeld in groepjes van vier (maximum vijf) leerlingen. We gaan in deze workshop 

uit van vier groepen die bestaan uit vier leerlingen. Twee groepen van hen zullen exclusie moeten 

presenteren, de andere twee groepen inclusie. De opdracht staat eveneens uitgelegd in de bundel.  

 

Groep 1: exclusie 

De opdracht bestaat eruit dat de leerlingen een situatie moeten bedenken waarin jongeren met een 

migratieachtergrond zich niet volledig thuis voelen. Deze situatie mag geïnspireerd zijn door persoonlijke 

ervaringen. Om ervoor te zorgen dat de leerlingen een duidelijk startpunt hebben, wordt de situatie 

geconcretiseerd:  
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• Groep A: de situatie moet zich afspelen binnen een schoolomgeving: in de klas, op de speelplaats, 

tijdens uitstap,...  

• Groep B: de situatie moet zich afspelen op een openbare plaats: het openbaar vervoer, bij het 

winkelen, tijdens het sporten,...  

 

Nadat ze de situatie uitgewerkt hebben, is het de bedoeling dat de groep een aantal rollen gaat verdelen. 

Ze moeten concreet nadenken wie het hoofdpersonage is in het verhaal. De bedoeling hierbij is dat de 

leerlingen eveneens stilstaan wat de mogelijke invloed zou kunnen zijn op de identiteitsontwikkeling van 

het hoofdpersonage.  

 

• Wat gebeurt er precies? 

• Hoe voelt die persoon zich daarbij? 

• Hoe ziet hij/zij zichzelf op dat moment? 

• Hoe denkt hij/zij dat anderen hem/haar zien op dat moment? 

• Wat is de invloed op de identiteit van het hoofdpersonage? 

 

Nadat ze dit hebben uitgewerkt, bestaat het opzet eruit dat ze deze situatie ook echt gaan naspelen. Zo 

moeten ze per groep een filmpje maken van maximum 1,5 minuten waarin ze de situatie toelichten en 

uitvoeren. Ze mogen dit filmpje met hun GSM maken en doorsturen naar de leerkracht via Smartschool.  

 

TIP 

Projecteer de verschillende belangrijke vereisten nogmaals op het bord: 

• Jullie krijgen 30 minuten de tijd voor de opdracht 

• Filmpje mag maximum 1,5 minuut duren 

• Link met identiteit (in relatie tot exclusie en inclusie) moet duidelijk zijn 

• Upload filmpje op Smartschool in MP4 versie!  

 

Loop rond en luister waar hulp nodig is.  
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Groep 2: inclusie 

De opdracht is hetzelfde als groep 1, met het enige verschil dat de leerlingen hierbij een situatie moeten 

bedenken waarin er sprake is van inclusie. Ze moeten met andere woorden een situatie bedenken waarin 

jongeren met een migratieachtergrond het gevoel hebben dat ze op een gelijke en eerlijke manier worden 

behandeld en worden aanvaard in een samenleving. Dit opnieuw binnen dezelfde twee contexten.  

 

4. Bespreking opdracht 

25 minuten 

 

TIP 

De klasindeling is hierbij van belang. Vorm daarom een cirkel met de banken zodat iedereen elkaar 

goed kan zien tijdens het klasgesprek. Dit maakt het ook gemakkelijker om te interageren met elkaar. 

 

In totaal zal de leerkracht vier filmpjes ontvangen. Hierbij is het de bedoeling dat de situaties van exclusie 

en inclusie naast elkaar worden gelegd zodat er een duidelijk verschil zichtbaar wordt:  

• Exclusie schoolcontext vs. inclusie schoolcontext 

• Exclusie openbare plaats vs. inclusie openbare plaats 

 

Klasgesprek  

Na elk filmpje is het de bedoeling dat er klassikaal besproken wordt wat er precies gebeurt en hoe we 

identiteit in deze situatie kunnen terugvinden. De leerkracht stelt zich hierbij onpartijdig op en zorgt voor 

een open en veilig klasklimaat waarin verschillende meningen aan bod kunnen komen. De leerkracht 

neemt hierbij de rol op als bemiddelaar en moderator.  

 

De bedoeling is dat de leerlingen de vragen uit de opdracht klassikaal overlopen:  

  

• Wat gebeurt er precies? 

• Hoe voelt die persoon zich daarbij? 

• Hoe ziet hij/zij zichzelf op dat moment?   

• Hoe denkt hij/zij dat anderen hem/haar zien op dat moment? 

o Waar liggen de verschillen en gelijkenissen tussen hoe de persoon zichzelf ziet en hoe de 

ander hem/haar ziet? 
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Optioneel 

Indien er tijd over is voor extra vragen:  

• Hoe zou jij reageren in zo’n situatie? Is dat een goede reactie, denk je? (Zo niet: Wat zou een 

betere reactie zijn?) 

• Hoe had de situatie beter kunnen verlopen? 

• Wie herkent zo’n situatie?  

 

Bij de contexten die vallen onder exclusie, is het de bedoeling dat er klassikaal wordt nagedacht over 

welke gevolgen deze situaties kunnen hebben op de identiteit en hoe dit eventueel voor verwarring kan 

zorgen binnen de identiteit van het hoofdpersonage. Hierbij is het belangrijk dat de leerlingen ook 

nadenken over hoe dit kan voorkomen worden.  

  

Hiernaast bestaat het opzet eruit dat de leerlingen open kunnen zijn over hun ervaringen, en in een 

veilige omgeving kunnen vertellen welke situaties zij reeds hebben meegemaakt die een soort van gevaar 

vormden voor hun identiteit. De leerlingen denken hierbij kritisch na over hoe bepaalde reacties en 

situaties een invloed kunnen uitoefenen op de identiteit van een individu, en denken aan mogelijke 

mentale mechanismen die deze invloed kunnen beperken. Ze leren hierbij dat identiteiten van elkaar 

kunnen verschillen.  

  

Bij contexten die vallen onder inclusie, is het de bedoeling dat er klassikaal wordt benadrukt dat 

identiteiten eveneens sterk op elkaar kunnen lijken. De leerlingen mogen hierbij klassikaal situaties 

toelichten waarbij zij ervaarden dat hun identiteit aanvaard werd en niet in gedrang kwam. Ze bespreken 

hierbij de positieve invloed die dit kan hebben op de identiteitsontwikkeling.  

 

Vergelijkende vragen tussen 2 contexten: 

• Wat zijn nu de verschillen tussen de situaties in de filmpjes die jullie maakten waarin inclusie 

voorkomt en de situaties waarin exclusie voorkomt? [Indien niet meteen antwoord:] “Denk aan 

wat we besproken hebben…” 

• Eventueel: wat zou er moeten gebeuren om de exclusieve situatie om te vormen in een 

inclusieve? 
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De leerkracht kan indien er nog tijd overschiet samen met de leerlingen conclusies formuleren die uit het 

klasgesprek naar boven kwamen, die ze kunnen noteren in de leerlingenbundel. 

 

5. Slot 

De leerkracht benadrukt dat identiteiten van elkaar kunnen verschillen, maar dat dit niet hoofdzakelijk 

negatief hoeft te zijn. Er wordt aangegeven dat mensen en culturen vaker meer op elkaar lijken dan dat ze 

van elkaar verschillen, en dat ‘identiteit’ iets is wat continu in ontwikkeling is (Eidhof, 2019). Het is 

belangrijk om hierover te reflecteren. Hiernaast wordt geconcludeerd dat een pluriforme maatschappij 

verschillende kansen biedt en dat dit een absolute meerwaarde is.  

 

Extra mogelijkheden handleiding 

Wat de verschillen betreft in het toepassen van deze les naargelang de onderwijsvorm waarin het wordt 

gegeven, kunnen deze uitdrukken in twee facetten: (1) het reflectievermogen dat verwacht wordt van de 

leerlingen en (2) het abstractieniveau van de kennis die wordt aangereikt en van de vragen die worden 

gesteld. Wat dit laatste betreft, zal bijvoorbeeld bij de theoretische inleiding vooral aan de hand van 

voorbeelden worden gewerkt in de beroepsrichtingen, terwijl bij TSO en vooral bij ASO-klassen een 

woordenschat zal worden ontwikkeld die sterker abstraheert – met termen zoals deelidentiteiten en 

hybride identiteiten die hier wel kunnen worden gehanteerd - mits er ook steeds een terugkoppeling is 

naar concrete voorbeelden. Daarnaast zou er binnen het ASO ook een duidelijke link kunnen worden 

gemaakt naar begrippen zoals acceleratie, migratie, assimilatie enzoverder.  

Ook kan er verder uitgeweid worden over de mate waarin verschillende deelidentiteiten naar boven 

komen naargelang de context en over identiteiten met verschillende grootteordes. In BSO-klassen wordt 

meer vertrokken van de ervaringen en meningen van de leerlingen dan van theoretische kaders. 

Voorbeelden van abstractere vragen worden gegeven bij de bespreking van de filmpjes: 

o Eventueel: wat zou er moeten gebeuren om de exclusieve situatie om te vormen in een 

inclusieve? 

o Zijn er verschillen in de context van de inclusieve en de exclusieve situaties die werden afgebeeld? 

(bijvoorbeeld klas versus speelplaats) 
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Ook qua reflectievermogen en moeilijkheid van toepassing van kennis liggen de verwachtingen hoger bij 

TSO- en vooral bij ASO- klassen. Het groter reflectievermogen zit vervat in onder meer de volgende vragen 

die kunnen worden gesteld na de bespreking van de filmpjes die de leerlingen maakten: 

o Baseren jullie zich soms op oppervlakkige/uiterlijke kenmerken om een oordeel te vellen over 

iemand? [tijd geven, en ondertussen voorbeelden opsommen:] Op kledij bijvoorbeeld, op de 

haarstijl,... 

o Hoe had de situatie beter kunnen verlopen? 

 

De lessen kunnen uiteraard aangepast worden voor andere redenen dan de onderwijsvorm of het niveau 

van de klas. Een filmpje maken en op de pc zetten om het te kunnen projecteren, is enkel mogelijk als de 

technologie ervoor beschikbaar is, en er genoeg ruimte en tijd is om dit tot een goed einde te brengen. 

Indien aan deze voorwaarden niet is voldaan kan gekozen worden voor een andere aanpak. Als een 

filmpje niet kan worden afgespeeld, kan dit vervangen worden door een kort toneelstuk van de 

leerlingen. Dit raden we echter minder aan, aangezien mediagebruik vandaag de dag een belangrijk 

gegeven is. Daarnaast kan het filmpje eventueel buiten de lesuren gemaakt worden, wat het mogelijk 

maakt voor de leerlingen om hun creativiteit te laten botvieren door op locatie te gaan, de video in 

stukken op te nemen, etc. Dit kan ook een optie zijn om meer tijd beschikbaar te maken voor de 

bespreking ervan. Tenslotte kan geopteerd worden voor het meer of minder strak afbakenen van het 

onderwerp en de locatie van de filmpjes (inclusie of exclusie; openbare plaats of school), naargelang de 

leerkracht de indruk heeft dat de creativiteit van de leerlingen zal worden geprikkeld, en het verloop van 

het klasgesprek zal worden bevorderd. 
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EXTRA MUROS-ACTIVITEIT 
 
Vakoverschrijdende eindtermen 
Gemeenschappelijke stam 

(open en constructieve houding) 

ü 16 houden rekening met ontwikkelingen bij zichzelf en bij anderen, in samenleving en wereld 

(zelfbeeld)  

ü 22 ontwikkelen een eigen identiteit als authentiek individu, behorend tot verschillende groepen 

(zorgzaamheid) 

ü 26 gaan om met verscheidenheid  

 

Inleiding 
 
Indien er tijd voor kan worden vrijgemaakt, kunnen de twee lesuren over identiteit worden aangevuld 

met een extra-murosactiviteit. Qua activiteiten/uitstappen is er met betrekking tot ons onderwerp ook 

een tekort aan aanbod, net zoals het geval was voor de lessen over ons onderwerp. Daardoor zien we ons 

genoodzaakt om de extra-murosactiviteit over een andere boeg te gooien. De uitstap die we uitwerkten 

bouwt niet verder op de psychologische en sociologische inzichten die werden ontwikkeld over identiteit, 

desondanks blijft de focus wel liggen op de identiteitsontwikkeling van de leerling. Tijdens de extra-

murosactiviteit willen we via een historische weg migratie en culturele verschillen benaderen, om aan te 

tonen dat het tijdloze mechanismen zijn, en dat deze niet leiden tot onoverkomelijke problemen. Tegelijk 

kan geïllustreerd worden dat de ongemakken die individuen tussen twee ‘culturen’ of tussen twee 

‘identiteiten’ ervaren, ook niet nieuw zijn. Heimwee en nostalgie vermengden zich vroeger ook al met 

hoopvolle aspiraties bij migranten; en in het gastland waren levensomstandigheden vaak hard(er dan 

verwacht) en werd vaak gesteund op het sociaal netwerk van reeds gevestigde landgenoten (mensen met 

dezelfde origine). 

 

Uiteraard zullen in een superdiverse klas leerlingen zijn die uiteenlopende verhouding hebben tot de 

migratiegeschiedenis, gaande van zelf gemigreerd zijn tot 3de of 4de generatie (en gemengde herkomst). 

Deze superdiversiteit in achtergronden hoeft geen nadeel te zijn, in het tegendeel. Leerlingen (2de of 3de 

generatie) van vreemde origine hebben soms negatieve attitudes tegenover nieuwkomers, en deze 

attitudes zouden ze wellicht beter nuanceren, indien ze geconfronteerd werden met de gelijkenissen 
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tussen de levensgeschiedenis van deze nieuwkomers en deze van (bijvoorbeeld) hun grootouders. Deze 

bedenkingen worden concreter uitgewerkt na het beschrijven van de hele extra-murosactiviteit. 

 

Het feit dat het een activiteit betreft buiten de klasruimte, brengt noodzakelijk met zich mee dat er lokale 

verschillen zijn naargelang de school qua haalbaarheid (bereikbaarheid) van de activiteit evenals qua 

relevantie. Er zijn in Vlaanderen meerdere multiculturele steden die elk een verschillende etnische 

samenstelling en een andere migratiegeschiedenis hebben. Het leek ons daarom interessant om een 

neutralere activiteit uit te werken, die niet focust op migratie van verschillende bevolkingsgroepen naar 

België, maar migratie vanuit België. Dit maakt overigens deze extra-murosactiviteit zelfs relevant voor 

klassen met weinig of geen leerlingen van vreemde origine. 

 
Museumbezoek 
 
De activiteit bestaat uit een klassikaal bezoek aan het Red Star Line Museum. Dit museum werd genoemd 

naar een scheepvaartmaatschappij die meer dan tienmiljoen Europese migranten heeft overgezet naar 

Amerika vanuit Antwerpen. Aan dit bezoek wordt ook een persoonlijke opdracht gekoppeld. De leerlingen 

moeten op voorhand bedenken wie ze in hun dichte kring zouden willen interviewen over hun 

migratieverleden. Dat kan een familielid zijn, een vriend of een kennis. Hierna kunnen ze dat verhaal 

komen vertellen voor de klas. Het museumbezoek moet hen hierbij inspiratie geven voor de vragenlijst. 

Daarom is het ook belangrijk dat ze schrijfgerief meenemen, bladen en een klembord om ter plaatse 

notities te kunnen nemen. In de volgende paragrafen worden de verschillende etappes van de activiteit 

en van de opdracht meer in detail beschreven. 

 

De rondleiding verloopt grotendeels gelijklopend met wat er wordt aangeraden door het museum2. Door 

het museum werd een programma uitgewerkt voor etnisch diverse klassen uit het secundair. Daarin 

wordt duidelijk aangetoond dat Antwerpen reeds lange tijd multicultureel is, doordat het een grote 

havenstad is. Het was het vertrekpunt voor vele (Europese) migranten die onderweg waren naar Amerika. 

Wij stellen voor om bij de rondleiding de volgorde te respecteren die wordt aangeraden, mits een aantal 

inhoudelijke wijzigingen.  

 

 
2 Zie website: https://redstarline.be/sites/redstarline/files/Rondleiding_NT2.pdf 
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Ten eerste wordt het bezoek niet meteen voorafgegaan door een les of door een voorbereiding die de 

leerlingen hebben gemaakt, want ze moeten reeds na het bezoek veel huiswerk verrichten en er zal ook 

voldoende lestijd aan gespendeerd worden. Ten tweede wordt tijdens het bezoek niet telkens 

teruggekoppeld naar hun eigen leven (zie Halte 3 in de rondleiding: “Vraag de cursisten wanneer zij zijn 

vertrokken.”), omdat dit voor slechts een deel van de klas een geldige vraag is, en omdat het niet de 

bedoeling is om de leerlingen zelf te essentialiseren als ‘migranten’. Dit zou hen kunnen ongemakkelijk 

maken. Deze suggesties bij de rondleiding zijn echter gepast om leerlingen vragen te laten ontwikkelen 

voor hun interview. Zo kunnen bij halte 6 (het reisbureau) bijvoorbeeld in samenwerking met de 

leerlingen vragen ontwikkeld worden over de redenen tot migratie, over de kostprijs van de reis/tocht en 

of familieleden eventjes gescheiden waren, aan halte 11 (de overtocht in derde klasse) vragen over de 

duur en de omstandigheden van de reis qua vervoersmiddelen en voorzieningen, e.d. Aan halte 14 (De 

Amerikaanse droom) vragen over waarom naar België migreren en over aanpassingsmoeilijkheden bij 

aankomst. Het vertellen van de verhalen die het museum voorziet, is zeker relevant. Deze geven namelijk 

een beeld van welk soort informatie of anekdotes wordt verwacht van de leerlingen. Bovendien geven ze 

de kans om het ook te hebben over de briefuitwisseling tussen familieleden, waarop deze anekdotes zijn 

gebaseerd. De leerlingen kunnen tijdens hun interview ook vragen of ze per brief communiceerde met 

achtergebleven kennissen; er kan ook even stilgestaan worden bij het verschil met de huidige situatie 

waarin het via sociale media en telefoon veel gemakkelijker is om contact te houden (en een 

transnationale gemeenschap of transnational community te vormen).  

 

Kortom, we leggen andere klemtonen dan de handleiding voorschrijft, met een grotere focus op 

migratiemotieven, op familiale banden, op verschillen tussen herkomstland en gastland en op de 

aanpassingssituatie bij aankomst. De rondleiding zelf en de verhalen die ermee gepaard gaan zijn wel zeer 

geschikt voor het beoogde doel. Het museum voorziet zelf ook in een bijkomstig document3 om 

bijkomstige migratieverhalen te vergaren. Het leek ons echter interessanter om de leerlingen zelf een 

dergelijke vragenlijst te laten ontwikkelen, op basis van de thematische nadrukken die de leerkracht 

legde, en op basis van de interesse van de leerling zelf. Wat zijn de vragen die de leerling zich zélf stelt 

over zijn of haar familielid? In dit opzicht is het museumbezoek ook een manier om dergelijke 

nieuwsgierigheid op te wekken bij de jongeren. 

 

 
3 Bijkomstig document: https://redstarline.be/sites/redstarline/files/kopieerbladen.pdf 
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Interview en presentatie 
 
Alvorens het interview daadwerkelijk plaatsneemt, is het aangewezen om als leerkracht feedback te 

geven bij de vragenlijst die de leerling uitwerkte (bijvoorbeeld een week na het museumbezoek). Zo kan 

de leerkracht er ook op toezien dat belangrijke zaken niet onbesproken blijven tijdens het interview, zoals 

aanpassing(sproblemen), reden tot migratie, sociaal netwerk ter plaatse, pull-factoren migratie (waarom 

België?), communicatie met mensen in herkomstland, gevoelens over verlaten land, enzovoort. De 

leerlingen krijgen veel vrijheid over wie ze willen interviewen. Ze mogen een koppel interviewen, ze 

mogen dat via skype doen en het mag geanonimiseerd worden. In verband met dat laatste, moet er 

meermaals op worden gehamerd dat de leerling de persoon moet inlichten dat hij diens verhaal aan de 

klasgroep zal vertellen (eventueel kan het tekenen van een documentje voor informed consent opgelegd 

worden). De leerlingen dienen ook te interviewen in functie van hun presentatie: voorwerpen en 

beeldmateriaal zijn heel handig om een presentatie mee op te bouwen, anekdotes zijn boeiender als ze 

de nodige contextuele informatie bevatten, enz. Leerlingen krijgen na het museumbezoek ongeveer een 

maand alvorens te moeten presenteren. Tegelijk dienen ze een vragenlijst in met per vraag een 

samenvatting van het antwoord dat werd gegeven of een uitleg waarom er geen antwoord werd gegeven. 

 

Vervolgens moet elke leerling een migratieverhaal aan zijn/haar klasgenoten presenteren. Het museum 

vormt een illustratie van hoe ze dit kunnen doen, aan de hand van verhalen en beeldmateriaal. De vorm 

waarin gepresenteerd wordt is vrij, maar het is beter om als leerkracht voorbeelden te geven. Ze kunnen 

eenvoudigweg een PowerPoint voorbereiden. Ze zouden ook een tijdlijn kunnen maken met foto’s op de 

voorste banken en bij elke foto iets vertellen. Het is ook toegestaan om te focussen op één anekdote, die 

slechts even wordt gekaderd binnen de migratiecontext. Elke leerling krijgt 5 à 10 minuten de tijd. Nadat 

alle presentaties voorbij zijn, kan de leerkracht aanvullen met het historisch kaderen van de verhalen 

binnen de migratiegeschiedenis in België en in Europa. Vooral de verschillende golven van arbeidsmigratie 

en de ontwikkeling van de wetgeving rond vluchtelingen, met name het Verdrag betreffende de status 

van vluchtelingen, zijn hierbij van belang. De leerkracht heeft hierbij de mogelijkheid om de verschillende 

lessen (inclusief deze over identiteit), de opdracht en de uitstap te verbinden tot één verhaal en aan de 

leerlingen mee te geven wat hierbij moet gekend zijn.  
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Verantwoording opdracht 
 
Het museumbezoek en het interview geven een ander perspectief op culturele identiteit, via een indirecte 

weg. Terwijl de lessen eerder gefocust waren op het heden, kadert de extra-murosactiviteit eerder binnen 

herinneringseducatie die voor de leerlingen heel relevant is. Het doel is dat leerlingen gelijkaardige 

kenmerken zullen ontdekken bij de migratieverhalen van verschillende bevolkingsgroepen en in 

verschillende periodes. Ook is het de bedoeling dat deze verhalen niet als losstaand worden gezien van de 

Belgische geschiedenis, aangezien migratie België heeft helpen vormgeven. De activiteit verduidelijkt dat 

migratie van alle tijden is, dat er overeenkomsten zijn in de drijfveren om te migreren en in de 

moeilijkheden die ermee gepaard gaan zowel onderweg als ter plaatse. Vaak is er sprake van (al dan niet 

tijdelijke) scheiding van familieleden, moeilijke werksituatie, culturele aanpassingsmoeilijkheden en het 

gedeeltelijk behouden van de gewoontes uit het herkomstland. Dit kan de leerlingen helpen hun eigen 

situatie te relativeren en eventueel ook de identiteit ‘Belg’ te nuanceren, aangezien veel ‘Belgen’ enige 

migratieachtergrond hebben. 

 

De uitstap en de opdracht leggen dus de link tussen de geschiedenis van België en eigen familie- of 

levensgeschiedenis. Door migratie te kaderen binnen de Belgische geschiedenis kunnen verschillende 

identiteiten met elkaar verzoend worden tot een multiculturele mix. Bovendien wordt een veelheid aan 

vaardigheden ontwikkeld. De leerlingen moeten historische parallellen trekken, een interview 

ontwikkelen en afnemen; voor een groep leeftijdsgenoten een presentatie of verhaal voorbereiden op 

een creatieve manier, enz. 

 

Alternatieve activiteiten  
 
Naar onze mening is het museumbezoek vooral interessant en relevant in combinatie met opdracht. 

Uiteraard kan de leerkracht deze wijzigen volgens de noden van zijn en klas en de tijd die ter beschikking 

is: een verkorte versie van de opdracht worden uitgewerkt of kan volledig weggelaten worden. Naast het 

museumbezoek kan de leerkracht ook andere activiteiten overwegen. De leerkracht kan zijn leerlingen 

laten deelnemen aan het initiatief ‘Belg in de klas’4. Dit is een activiteit waarbij leerlingen uit het (hoger) 

secundair in gesprek gaan met jonge anderstalige nieuwkomers over ‘relevante en laagdrempelige 

thema’s’; waardoor de verwantschap qua waarden en normen tussen jongeren van verschillende origine 

 
4 ‘Belg in de klas’: https://in-gent.be/evenementen/ontmoeting/belg-de-klas 
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tot uiting moet komen (deze informatie komt voort uit een gesprek met een personeelslid van In-Gent). 

Deze activiteit is misschien eerder geschikt voor ‘witte’ klassen of in klassen met leerlingen die 

vooroordelen hebben tegenover nieuwkomers. Een nadeel is het klein aantal leerlingen dat ontvangen 

kan worden. Om meer informatie te bekomen, wordt best contact opgenomen met de organisatie, want 

er is geen volledige omschrijving van de activiteit online beschikbaar.  

 

Een andere optie voor scholen in het Gentse is een alternatieve rondleiding in het stadscentrum, die 

gebaseerd kan zijn op het initiatief ‘blijven plakken’ van het STAM in 20145. Dit project weet aan de hand 

van ‘blikvangers’ en ‘audioroutes’ plaatsen en gebeurtenissen aan te duiden die een licht werpen op de 

multiculturele geschiedenis van de stad. De (meer dan) 50 jaar migratie naar Gent wordt belicht door te 

kijken naar de sporen die migratie heeft nagelaten in de ruimte of door op locatie oude foto’s te 

vergelijken met het huidige straatbeeld. Het is mogelijk dat deze activiteit te veel gefocust is op sommige 

reeds gevestigde gemeenschappen, waardoor recente nieuwkomers uit de boot vallen; nochtans hebben 

net deze leerlinge meer nood aan een inclusieve activiteit. In contrast hiermee, is de neutraliteit van het 

bezoek aan het Red Star Line museum (doordat de situatie wordt omgekeerd: de Europeanen emigreren!) 

net misschien de meerwaarde van deze activiteit die we uitwerkten. 

 

  

 
5 ‘Blijven plakken’: https://stamgent.be/nl_be/evenementen/blijven-plakken 



 33 

BRONNENLIJST 
 
Erikson, E. H. (1950). Growth and crises of the "healthy personality." In M. J. E. Senn (Ed.), Symposium on 

the healthy personality (p. 91–146). Josiah Macy, Jr. Foundation. 

 

Eidhof, B. (2019). Handboek burgerschapsonderwijs: voor het voortgezet onderwijs. (1e Ed). Den Haag: 

ProDemos.  

 

Fadil, N. (2002). Tussen Marokkaanse en Moslim: over de etnische en religieuze identiteit van 

Marokkaanse adolescente meisjes. Tijdschrift voor sociologie, 23(2), 115-138. 

Jenkins, R. (1996). Social identity. Routledge. 

 

IN-Gent (2018). Belg in de klas. Geraadpleegd op 27 december 2019 via: https://in-

gent.be/evenementen/ontmoeting/belg-de-klas 

 

Red Star Line Museum (2019). Het Red Star Line Museum. Over miljoenen mensen en één droom. Een 

bewogen reis in het voetspoor van de landverhuizers. Geraadpleegd op 27 december 2019 via: 

https://www.redstarline.be/nl 

 

STAM (2014). Blijven plakken: meer dan 50 jaar migratie naar Gent. Op 29 december 2019 geraadpleegd 

via: https://blijvenplakkeningent.be/nl.html 

 

Steunpunt Diversiteit & Leren (2019). Culturele diversiteit en integratie. Geraadpleegd op 11 november 

2019 op het World Wide Web: http://www.steunpuntdiversiteitenleren.be/themas/culturele-diversiteit-

integratie 

Van Alstein, M. (2018). Omgaan met controverse en polarisatie in de klas. Kalmthout: Pelckmans Pro. 

 

Van Kerckem, K. (2011). To be or not to be… Ethnic boundary perception, sense of exclusion and 

identification among Turkish Belgians. In 6th Global Conference Multiculturalism, Conflict and Belonging. 

Inter-disciplinary. net. 

 



 34 

Van Kerckem, K., & Van de Putte, B. (2013). Boundary perception and self-identification among Turkish 

Belgians: from perceived exclusion to an inclusive identity. In American Sociological Association Annual 

Meeting 2013: Interrogating Inequality. 

 

Van Kerckem, K., Van de Putte, B. & Stevens, P. (2013). On Becoming 'too Belgian': analyzing confomity 

pressure in two Turkish communities in Belgium. In American Sociological Association Annual Meeting 

2013: Interrogating Inequality. 

 

Verkuyten, M. (2004). The social psychology of ethnic identity. Psychology Press. 

 

Vzw Zijn (2018). Genderstereotypen en relaties: samen met jongeren mythes doorbreken en geweld 

voorkomen. Geraadpleegd op 15 november 2019 via: 

http://www.vzwzijn.be/upload/docs/Handboek%20Equi-x.pdf 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 35 

BIJLAGEN 
 
Bijlage 1: PPT-presentatie 
 
Bijlage 2: Werkbundel 
 
Bijlage 3: Krantenartikelen  
 

 



7/01/20

1

IDENTITEIT IN RELATIE TOT DIVERSITEIT

DOELEN VAN VANDAAG 
• De leerling:

okan reflecteren over zijn eigen culturele iden0teit
o leert dat mensen in de knoop kunnen liggen wat betreG hun idenJteit
o ziet in dat elk individu een unieke combinaJe van kenmerken en van 

idenJteiten beschikt, en dat de ene of de andere idenJteit wordt benadrukt 
naargelang de context

o raakt vertrouwd met de termen ‘inclusie’ en ‘exclusie’ in relaJe tot diversiteit 
en idenJteit

okan culturele verschillen relaJveren en ziet ook gelijkenissen tussen 
idenJteiten / culturen.

INLEIDING

WAT IS 
IDENTITEIT?
• IdenJteit = datgene wat iemand 

maakt tot wat hij is en wat hem 
onderscheidt van anderen
• Samenhangende waarden, doelen 

en ideeën die weergeven wie jij 
bent

• IdenJteit is het antwoord op de 
vraag ‘wie ben ik?’ 

• Een soort van ‘ui’ met 
verschillende lagen
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OPDRACHT

WIE IS HET?

CONCLUSIE
‘Elke persoon bestaat uit een combina4e van kenmerken die elk individu 

uniek maken, en samen de iden4teit vormen. Die kenmerken kunnen 
naargelang de context benadrukt worden.’

• IdenJteit is veelzijdig! 
• Met 1 kenmerk zal je niet kunnen raden wie het is

• ATankelijk van de context 
• School vs. thuis

INCLUSIE & EXCLUSIE 
Inclusie 
Achtergestelde groepen (kansarmen, 
allochtonen, gehandicapten,...)  
insluiten in de samenleving door ze 
dezelfde rechten en plichten te bieden.

Exclusie
Uitsluiten van bepaalde groepen. 
Mensen bestaan uit een combinaJe van 
kenmerken of deelidenJteiten –
bijvoorbeeld je bent muzikant én een 
Gentenaar én van gemengde origine–
toch zien sommige mensen slechts één 
van je kenmerken. Als ze bovendien nog 
een slecht beeld hebben van dat ene 
kenmerk, dan kan dat zijn dat ze jou 
daarvoor uitsluiten. CULTURELE IDENTITEIT
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FOCUS OP CULTURELE IDENTITEIT
• Geen eenduidige defini0e
• IdenJteit die tot stand komt uit culturele, verworven elementen zoals bv. 

religie, taal en gewoontes 
• Voortdurend in ontwikkeling: geen vast gegeven

• Diversiteit binnen onze samenleving neemt toe 
• Meer aanraking met mensen met verschillende culturele bagage

• ProblemaJek
• Sommigen willen de culturele idenJteit van anderen veranderen 
à Leidt tot verliezen van grip op eigen iden0teit 

à Belangrijk om in te zien dat culturele idenJteit een absolute meerwaarde is voor de samenleving! 

OPDRACHT

• Ga in groepen van 4 zi\en
• Lees individueel jouw toegewezen

arJkel
• Denk na in groep over volgende

vragen: 
• Over wat gaat het arJkel?
• Hoe komt idenJteit binnen dit arJkel 

naar boven?
• Herkennen jullie het gevoel dat in de 

arJkels wordt beschreven? 

QUOTE 1
(DE BACKER, P (28 MAART, 2008)

'Mocht ik woensdagavond de 4jd gehad 
hebben om naar de wedstrijd op tv te kijken, 

dan had ook ik gesupporterd voor de 
Marokkanen', vertelt ze. 'Ja, je moet je 

integreren. Maar dat betekent niet dat je je 
wortels moet verloochenen. De Belgische 

Italianen vierden hier toch ook feest toen hun 
land wereldkampioen werd?'

QUOTE 2
N.N. (21 APRIL, 2017)

‘Ik heb ook gepraat met jongeren die al 
vertrokken waren. Eenmaal ter plekke bleek 

het beeld dat zij over Turkije hadden, niet met 
de realiteit te stroken. In België voelen ze zich 

niet als Belg aanvaard, maar ginds als Turk 
evenmin.’
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QUOTE 3
GHIJS, I. (23 NOVEMBER, 2019).

‘Marokkanen en Turken voelen zich in de 
eerste plaats verbonden met de stad waarin ze 

wonen. Veel minder met België. En de 
Vlaamse iden4teit is hen helemaal vreemd.’ 

QUOTE 4
MESSAOUDI, Y. (22 FEBRUARI, 
2017). 

‘En zo heb ik me ook jaren gevoeld. Nergens 
echt thuis. In België een Marokkaan, in 

Marokko of bij familie in Molenbeek la belge. 
Maar ik begrijp nu wat hij bedoelt. Mijn 

iden4teit is er eentje van velen. En dat maakt 
me zoveel rijker.’

OPDRACHT

OPDRACHT: 
WANNEER VOELDE JIJ 
JOU (NIET) THUIS? 

• Groep 1 & 2: exclusie
A. Schoolomgeving
B. Openbare plaats

• Groep 3 & 4: inclusie
A. Schoolomgeving 
B. Openbare plaats

à Zie lesbundel! 
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OPGELET!

• Jullie krijgen 30 minuten de Jjd voor 
de opdracht
• Filmpje mag maximum 1,5 minuut

duren
• Link met iden0teit (in relaJe tot 

exclusie en inclusie) moet duidelijk 
zijn
• Upload filmpje op Smartschool in 

MP3 versie! BESPREKING OPDRACHT 

CONCLUSIE

CONCLUSIE
• IdenJteiten kunnen van elkaar verschillen
• Wat een meerwaarde biedt voor de maatschappij

• Veel gelijkenissen tussen verschillende idenJteiten & culturen 

• IdenJteit is voortdurend in ontwikkeling
• Belangrijk om hierover te reflecteren

• Niet abnormaal als je af en toe in de knoop ligt met jouw idenJteit!
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 1 

IDENTITE IT   

[de leerlingenbundel wordt gegeven na het eerste spel]1 

Wat betekent identiteit? 

Korte definitie: Antwoord op de vraag “Wie ben ik?” 

[Optioneel: schrijf een aantal woorden op uit de woordenwolk die verband hebben met het woord 

‘identiteit’:  

- ... 

- ... 

- ... ] 

 

Elk individu bestaat uit een combinatie van kenmerken die samen beschrijven wie je bent. 

De identiteit van een individu kan opgedeeld worden in verschillende deelidentiteiten, gebaseerd 

op: 

o Uiterlijke kenmerken, vb.: ... [blond], [latina] 

o Persoonlijkheidskenmerken, vb.: ... [grappig] 

o Nationale / etnische origine (culturele identiteit) , vb.: ... [Amerikaan] 

o Beroep/bezigheid, vb.: ... [kapper], [zanger] 

o Associaties, vb.: ...  

o Sociale klasse, vb.: ... [rijk] 

o ... 

è Het belang van deelidentiteiten verschilt volgens de context 

 
1 Informatie tussen vierkante haakjes dient verwijderd te worden uit het document alvorens het voor de 
leerlingen af te drukken. 
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è In deelidentiteiten zijn er ook verschillende grootteordes, vb.: Gentenaar --> Belg --> 

Europeaan 

Inclusie vs. exclusie 

o Inclusie 

- Inclusie wijst erop dat je achtergestelde groepen (kansarmen, allochtonen, 

gehandicapten,...) gaat insluiten in de samenleving door ze dezelfde rechten en plichten 

te bieden. Dit kan in verschillende contexten (school, werk, vrije tijd).  

 

o Exlcusie 

- Ondanks het feit dat alle mensen bestaan uit een combinatie van kenmerken of 

deelidentiteiten – bijvoorbeeld je bent muzikant én een Gentenaar én van gemengde 

origine, enzovoort – zien sommige mensen toch slechts één van je kenmerken. Als ze 

bovendien nog een slecht beeld hebben van dat ene kenmerk, dan kan het gebeuren dat 

ze jou daarvoor uitsluiten. Dan is er sprake van exclusie. Bijvoorbeeld, iemand denkt op 

basis van je uiterlijk te weten dat je homoseksueel bent, en is homofoob. Dan zal deze 

persoon de neiging hebben om niet met je te willen omgaan. Dit kan ook gebeuren met 

huidskleur, wanneer mensen een huidskleur linken met negatieve kenmerken. 

ACTUALITEIT 

Vragen bij krantenartikel:  

o Waarover gaat het artikel?  

 

 

o Hoe komt identiteit binnen dit artikel naar boven? 

 

 

o Herkennen jullie het gevoel dat in de artikels wordt beschreven? Vinden jullie dit een 

probleem? 
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DE OPDRACHT 

!! Deze bundel is bedoeld voor een leerling die een situatie van exclusie moet afbeelden!! 

Voor deze opdracht moeten jullie een situatie bedenken waarin een jongere met een 

migratieachtergrond zich niet volledig thuis voelt. Deze situatie mag geïnspireerd zijn door 

persoonlijke ervaringen. Afhankelijk van de groep waarin jullie zitten werden jullie een situatie 

toegewezen: 

• Groep A: de situatie moet zich afspelen binnen een schoolomgeving: in de klas, op de 

speelplaats, tijdens uitstap,...  

• Groep B: de situatie moet zich afspelen op een openbare plaats: het openbaar vervoer, bij 

het winkelen, tijdens het sporten,...  

Jullie bedenken een kort ‘verhaaltje’ en verdelen de acteerrollen onder de groepsleden. Belangrijk is 

om stil te staan bij volgende vragen met betrekking tot de situatie die jullie bedachten:  

• Wat gebeurt er precies? 

• Hoe voelt die persoon zich daarbij? 

• Hoe ziet hij/zij zichzelf op dat moment? 

• Hoe denkt hij/zij dat anderen hem/haar zien op dat moment? 

• [Optioneel] Wat is de invloed op de identiteit van het hoofdpersonage? 

Nadat jullie dit hebben uitgewerkt, gaan jullie deze situatie ook echt gaan naspelen. Per groep maken 

jullie een filmpje van maximum 1,5 minuten waarin jullie de situatie toelichten en uitvoeren. Jullie 

mogen dit filmpje met jullie GSM maken en doorsturen naar de leerkracht via Smartschool in MP4-

versie. Hiervoor krijgen jullie 30 minuten de tijd.  

è Als je vragen hebt over de opdracht, spreek de leerkracht aan! 
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KLASSIKALE BESPREKING 

Besluiten die voortvloeiden uit het klasgesprek: 

... 

... 

... 

... 

... 
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Tegenstrijdige gevoelens na zege van Marokko tegen
Rode Duivels

'Ze voelen zich Belg noch
Marokkaan'

28/03/2008 om 00:00  door Peter De Backer - Print - Corrigeer (mailto:redactienbo@nieuwsblad.be?subject=Correctie%20-
%20'%27Ze%20voelen%20zich%20Belg%20noch%20Marokkaan%27'&body=https://www.nieuwsblad.be/cnt/dt1pug3v)

Dolle vreugdetaferelen in de straten van Brussel: de Marokkaanse gemeenschap vierde
de overwinning tegen de Rode Duivels wel heel uitbundig. 'Wij reageren niet anders dan
de Italianen', zegt SP.A-kamerlid Meryame Kitir. 

Kitir is geboren in België en woont in Maasmechelen, maar wil haar Marokkaanse afkomst niet wegcijferen.
'Mocht ik woensdagavond de tijd gehad hebben om naar de wedstrijd op tv te kijken, dan had ook ik
gesupporterd voor de Marokkanen', vertelt ze. 'Ja, je moet je integreren. Maar dat betekent niet dat je je
wortels moet verloochenen. De Belgische Italianen vierden hier toch ook feest toen hun land
wereldkampioen werd?'

'Ik ga nog altijd naar Marokko op vakantie en heb er familie. Logisch dat je je verbonden voelt met je land
van origine. Tenslotte ben ik hier in België als Marokkaanse opgevoed. Ik ben er dus wel fier op dat Marokko
gewonnen heeft.'

Partijgenote en Vlaams parlementslid Anissa Temsamani denkt er anders over: 'Ik zou eerder voor de Rode
Duivels supporteren. Ik heb ook de dubbele nationaliteit, maar ik kan me niet indenken dat ik in het
Marokkaanse parlement zou zetelen. Dat is voor mij vanzelfsprekend. Bij mij speelt dat nationaal gevoel dus
helemaal niet.'

Standardspeler Marouane Fellaini, ook van Marokkaanse afkomst maar niettemin Rode Duivel, werd tijdens
de match regelmatig uitgefloten. 'Door domme supporters', relativeert Kitir. Anissa Temsamani ziet in Fellaini
net een positief rolmodel: 'Fellaini voelt zich hier zo goed in zijn vel dat hij voor de Rode Duivels heeft
gekozen, ten bewijze dat hij echt voor dit land heeft gekozen. Dat hij wordt uitgefloten, vind ik zeer flauw.'

Toch begrijpt ook Temsamani de vreugdetaferelen: 'Dat gevoel van nationalisme is even sterk bij
Marokkanen als bij Turken. Heel veel van die feestende Marokkaanse supporters hebben weinig
toekomstperspectief. Ze voelen zich Belg noch Marokkaan. Woensdagavond hadden ze eens de

© Het Nieuwsblad / www.nieuwsblad.be.

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dt1pug3v#
mailto:redactienbo@nieuwsblad.be?subject=Correctie%20-%20'%27Ze%20voelen%20zich%20Belg%20noch%20Marokkaan%27'&body=https://www.nieuwsblad.be/cnt/dt1pug3v


26/12/19 17(07'Ze voelen zich Belg noch Marokkaan' - Het Nieuwsblad

Pagina 2 van 2https://www.nieuwsblad.be/cnt/dt1pug3v

gelegenheid om zich positief te bevestigen. Ze konden zich als één groep achter een gemeenschappelijk
doel scharen. Maar eigenlijk worstelen ze met hun identiteit.'

Corrigeer (mailto:redactienbo@nieuwsblad.be?subject=Correctie%20-
%20'%27Ze%20voelen%20zich%20Belg%20noch%20Marokkaan%27'&body=https://www.nieuwsblad.be/cnt/dt1pug3v)
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 (/Zoeken)

Turken keren België rug toe
21/04/2017 om 04:30 door Yves Delepeleire

Het aantal Turken dat vanuit België emigreert, is de voorbije tien jaar sterk
gestegen. Jongeren koesteren de droom om het in Turkije te maken.

In 2015 zijn 1.351 Turken vanuit ons land vertrokken, dubbel zo veel als vijftien jaar geleden.
Tegelijk is het aantal Turken dat naar België migreert de voorbije tien jaar steeds verder
gedaald. In die periode is het positieve migratiesaldo maar liefst vier keer kleiner geworden.
Dat blijkt uit de meest recente cijfers van de federale overheidsdienst Economie.
Voorzichtigheid bij de interpretatie van de emigratiecijfers is nodig. Het gaat onder meer om
Turkse uitwisselingsstudenten, arbeiders met een tijdelijk contract, of huwelijkspartners die na
een scheiding terugkeren. Evengoed gaat het om Turken die naar een ander Europees land
migreren.

Foto: Kristof Vadino

https://www.standaard.be/
https://www.standaard.be/Zoeken
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Toch lijken de cijfers een veranderende migratiestroom tussen België
en Turkije bloot te leggen. Turkije is een steeds aantrekkelijker
immigratieland geworden, niet alleen voor de eerste generatie
migranten die met pensioen is en back to the roots wil, maar ook bij
de tweede of derde generatie. Jongeren die nog bij hun ouders wonen
en de stap zetten, zouden zich doorgaans zelfs niet laten uitschrijven,
waardoor ze niet eens in de statistieken opduiken.
Kwantitatief onderzoek over terugkeermigratie bestaat er niet. ‘Maar
binnen de Turkse gemeenschap leeft de droom sterk, zeker bij

jongeren’, bevestigt Zeynep Balci. Vier jaar geleden deed zij aan de Universiteit Antwerpen een
kwalitatief onderzoek, onder de titel ‘De betovering van een thuisland’. ‘Het was verbazend
makkelijk om jongeren te vinden die erover nadachten om naar Turkije te gaan, of al
voorbereidingen troffen.’

Het stemgedrag van de Turkse diaspora in ons land bij het Turks referendum toont aan dat de
aantrekkingskracht van Erdogan en het voorouderlijk thuisland sindsdien niet gedaald is. Of
dat zich in de emigratiecijfers van 2016 en 2017 vertaalt, valt af te wachten. Turkije zit in
woelige tijden. Mogelijk schrikken de spanningen daar af. Balci ziet wel enkele belangrijke
terug kerende factoren die jongeren uit België duwen en naar Turkije lokken.
‘De belangrijkste reden om te vertrekken, is dat ze hier nog altijd met discriminatie worden
geconfronteerd, in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Ze zijn vaak hoger opgeleid, maar
vinden moeilijk werk. Bovendien zijn hier onvoldoende culturele activiteiten die hen
aanspreken, zoals Turkse comedy. Het sociale leven beoordelen ze doorgaans ook als
monotoon.’
‘Typisch voor vrouwen is dat ze hier, in de eigen gemeenschap, te veel sociale controle
ondervinden. Ze denken dat ze zich in Turkije vrijer zullen voelen en dat ze er makkelijk een
partner zullen vinden die hen aanspreekt en op dezelfde golflengte zit.’
‘Tegelijk hebben ze de economische en politieke macht in Turkije zien groeien. Er liggen daar
heel wat sociaaleconomische kansen, die willen ze grijpen.’

Maar dromen zijn bedrog, ondervond Balci. ‘Ik heb ook gepraat met jongeren die al vertrokken
waren. Eenmaal ter plekke bleek het beeld dat zij over Turkije hadden, niet met de realiteit te
stroken. In België voelen ze zich niet als Belg aanvaard, maar ginds als Turk evenmin.
Connecties zijn er belangrijker dan een Europees diploma. Velen belanden er in callcenters,
onder hun niveau. Of doen geen ervaring op.’

‘Ongeveer de helft van de mensen die ik daar heb gesproken, is al naar België teruggekeerd’,
weet Balci. ‘Anderen willen terug, maar zitten er vast, omdat ze bijvoorbeeld al een partner of
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kinderen hebben. Slechts één iemand doet het echt goed.’
Dat is geen pleidooi om emigratie af te remmen of tegen te houden, zegt Balci. Maar het
ontbreekt jongeren aan ondersteuning en begeleiding, zodat ze een geïnformeerde beslissing
kunnen nemen. ‘Belgische bedrijven in Turkije zouden stageplaatsen kunnen aanbieden. Op die
manier is de kans om er te slagen groter.’
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Dit artikel is exclusief voor abonnees, maar we bieden het u gratis aan.

Marokkanen en Turken voelen zich
nauwelijks Vlaming
23 NOVEMBER 2009 OM 00:00 UUR | Inge Ghijs

Marokkanen en Turken voelen zich in de eerste plaats verbonden
met de stad waarin ze wonen. Veel minder met België. En de
Vlaamse identiteit is hen helemaal vreemd. 

Van onze redactrice

Marokkanen en Turken die in België wonen, voelen zich in de eerste plaats
Antwerpenaar, Gentenaar of Genkenaar. Veel minder Belg, en al helemaal geen
Vlaming. Dat blijkt uit onderzoek van Maarten Van Craen en Kris Vancluysen
(beiden Universiteit Hasselt) en het Steunpunt Gelijke Kansenbeleid, dat
tijdens een internationaal bevolkingscongres werd voorgesteld. Allochtonen
met een Marokkaanse en Turkse achtergrond die in Antwerpen, Gent en Genk
wonen, werden voor het onderzoek ondervraagd over hun identiteitsgevoel. 

‘We dachten dat ze zich in de eerste plaats Belg zouden voelen, want ze waren

https://www.standaard.be/
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toch naar hier gekomen in de jaren zestig en zeventig omdat dit het beloofde
land was. Maar dat klopt dus niet', stelt Van Craen vast. Dat komt volgens hem
door het politiek discours.

‘Politieke partijen zoals het Vlaams Belang, NV-A en ook een aantal mensen bij
CD&V plaatsen de Belgische of Vlaamse identiteit tegenover de Turkse of
Marokkaanse', legt Van Craen uit. ‘Ze zien de Turkse en Marokkaanse identiteit
als een bedreiging. Ze willen dat allochtonen assimileren en dat betekent per
definitie dat ze de Marokkaanse/Turkse identiteit moeten opgeven. Op lokaal
niveau speelt dat discours geen rol.'

Het heeft volgens Van Craen ook veel te maken met een aantal drempels die
niet gelden voor lokale identiteit, maar wel voor de Belgische en Vlaamse. Taal
bijvoorbeeld. Hoe beter allochtonen het Nederlands beheersen, hoe meer ze
zich Belg of Vlaming voelen. Op de lokale identiteit heeft dat geen invloed. En
dan is er nog het contact met de buren. ‘Wie veel contact heeft met Vlaamse
buren, voelt zich makkelijker Vlaming of Belg. Om zich Antwerpenaar,
Gentenaar of Genkenaar te voelen, is het belangrijk om contacten met de buren
te hebben, maar dat mogen ook allochtone buren zijn.'

Van Craen verwijst naar de campagnes zoals 't Stad is van iedereen, gelanceerd
door de stad Antwerpen in 2004 om een solidariteitsgevoel te creëren tussen
iedereen die in 't stad woont. En Allemaal Limburger, een campagne die de
provincie Limburg in 2007 startte. ‘Wat Antwerpen betreft heb ik er niet zo'n
zicht op, maar in Limburg heeft men de allochtone gemeenschappen en
verenigingen sterk bij de campagne betrokken', zegt Van Craen. 

Tot nu toe is men er altijd vanuit gegaan dat je integratie moet bewerkstelligen
door ervoor te zorgen dat allochtonen zich Belg of Vlaming voelen. Maar op
basis van zijn onderzoek besluit Van Craen dat je veel beter op lokaal niveau
aan integratie kunt werken, via de stad of de provincie. ‘De campagne die de
Franse president Nicolas Sarkozy voert, we zijn allemaal Fransman, is een veel
moeilijker proces. Lokale actie dicht bij de mensen is een stuk makkelijker en
efficiënter. Het is dus beter om daar in te investeren.'
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R O OTS  VA N  C H A R L I E

Onze redacteurs over hun roots

“Ik ben geen echte Belg, maar ook
geen echte Marokkaan”

ROOTS VAN CHARLIE  22.02.17  1
Door Yasmina El Messaoudi
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M

Een migrant is gewoon iemand die voordien op een andere plek zat,
pleegt Russell Brand te zeggen. En hoe je verder ook denkt over de
vluchtelingencrisis en migratie, de Engelse komiek heeft een punt.
Bij Charlie besloten we op zoek te gaan naar de roots van onze
redacteurs. Waar komen onze ouders en grootouders vandaan?

ijn moeder wandelt trots door het dorp waar ze al heel haar leven
woont. In de kinderwagen ligt mijn broer heerlijk te slapen.
Wanneer ze de buurvrouw kruist kijkt die nieuwsgierig in het

wiegje en zegt dan sussend: “Je ziet niet dat het van een vreemde is”. Waarop
mijn (heerlijke) moeder antwoordt: “Van mij mocht hij nog een paar tintjes
donkerder zijn.”

De anekdote is intussen 37 jaar oud, maar mijn moeder blijft het met evenveel
trots en strijdlust vertellen. Het typeert ook volledig de tijdsgeest van toen.
Het waren de jaren ’70. En mijn Vlaamse grootouders moesten nog bekomen
van het nieuws van hun oudste dochter, mijn moeder’s zus. Die was naar huis
gekomen met een Limburger. Stel je voor. Een jongen die niet eens uit
dezelfde provincie, laat staan uit het zelfde dorp kwam. En daar deed mijn
moeder, de jongste, nog een schepje bovenop door een Marokkaan mee te
brengen. Die ze op de koop toe in een discotheek had leren kennen. Ik ben
nog altijd verbaasd dat mijn grootouders toen geen hartaanval of op z’n minst
een beroerte kregen. Maar kijk, na héél veel praten en een ontmoeting met de
liefste man ter wereld, sloten ze hun nieuwe schoonzoon in hun hart. In ruil
trouwde mijn vader voor de kerk, om zijn katholieke schoonouders niet
compleet ten schande te brengen. Het zou later een waardevolle les worden
voor mijn broer en ik. Om compromissen te sluiten in de liefde. Water bij de
wijn te doen, ook al mag je die van je godsdienst niet drinken.
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1985, mijn ouders, broer en ik

Als compassie voor yin staat, dan humor voor yang. Mijn broer en ik vinden
het heerlijk om mijn vader te plagen. Dat Allah hem gaat straffen, als hij een
keertje het vrijdaggebed in de moskee overslaat, is intussen een klassieker
geworden. Of dat hij nooit naar het paradijs zal gaan omdat hij ooit per
ongeluk een stukje hamburger met varkensvlees heeft gegeten. Een tijdje
geleden zette ik het nummer ‘The Pope of Dope’ op. “Vole 20 euros à ta mère,
ou va travailler chez Ikea le dimanche pour t’acheter de la drogue”, komt er in
voor. Nadat mijn vader van de schok was bekomen, vroeg hij bloedserieus of
dat liedje van de koning op de radio mag komen. Ik kwam niet bij van het
lachen.

Ik ben een stukje puzzel dat in geen enkele vorm
past.

https://i0.wp.com/charliemag.be/assets/uploads/2017/02/1985-02.jpg
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Het is raar. Zo normaal als ons gemengd gezin voelt voor mij, zo vreemd is
het voor de buitenwereld. En net daar zit de moeilijkheid voor mij. Mijn
ouders hebben nooit ruzie gemaakt over hun geloof of cultuur. Omdat ze die
heel persoonlijk beleven. Ze hebben mijn broer en mij opgevoed met waarden
die zowel in de Islam als het Christendom terugkomen. Universele waarden
zoals liefde, respect en vergiffenis. Maar zo ziet de maatschappij het niet. Die
heeft het er moeilijk mee dat ik niet in één vakje pas. Want ik ben geen echte
Belg, en ook geen echte Marokkaan. Bovendien ben ik een Vlaming die ook
nog eens Frans spreekt. Ik snap dat hokjesdenken wel. In een constant
veranderende wereld heb je controle nodig, houvast. Maar helaas ben ik een
stukje puzzel dat in geen enkele vorm past.

1984, mijn vader Abdelhamid en ik

Daar heb ik het zelf lang moeilijk mee gehad. Als kind in een klein Vlaams

https://i0.wp.com/charliemag.be/assets/uploads/2017/02/1984-05-06-Yasmina-en-Abdelhamid.jpg
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dorpsschooltje wil je niet anders zijn. En als tiener al helemaal niet. Ik heb
mijn naam en donkere uiterlijk jaren vervloekt. Het voelde als een handicap.
Iets dat ik zo goed mogelijk probeerde te verstoppen en waar ik zo weinig
mogelijk over praatte. Gelukkig ben ik er later de rijkdom van gaan inzien.
Dankzij andere voorbeelden. Het nieuwe meisje in de klas dat half Spaans,
half Marokkaans was en daar gigantisch trots op was. De mediawereld die
heel open-minded is. De verhuis naar Brussel, dat eigenlijk één groot
lappendeken is. Nu ben ik trots op mijn gemengde achtergrond en uiterlijk.
Door mijn Europese trekken vermengd met mijn Marokkaanse kleurtje
kunnen mensen er vaak niet de vinger opleggen waar ik vandaan kom. Het
Zuiden, dat wel. Waardoor ik op vakantie altijd een beetje thuis ben. Ik ben
niet te definiëren, maar dat hoeft niet meer.

Mijn identiteit is er eentje van velen. En dat
maakt me zoveel rijker.

Een therapeut zei ooit tegen me: jouw identiteit is dat je er geen hebt. Dat
vond ik eerst triest. Alsof ik als een geest doorheen het leven dwaal. En zo
heb ik me ook jaren gevoeld. Nergens echt thuis. In België een Marokkaan, in
Marokko of bij familie in Molenbeek la belge. Maar ik begrijp nu wat hij
bedoelt. Mijn identiteit is er eentje van velen. En dat maakt me zoveel rijker.
Bovendien zijn er wél vakjes waar ik in pas. Dat van dochter, zus, tante,
vriendin en, mijn persoonlijke favoriet, dat van Yasmina.


