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Inleiding 

Deze studie kadert in een langlopend project van Diversiteitsbarometers in drie belangrijke socio-

economische domeinen: werk (opgesteld in 2012), huisvesting (opgesteld in 2014) en onderwijs. 

Elke Barometer is een 'momentopname' en schetst een stand van zaken in verband met diversiteit 

en discriminatie in de hiervoor genoemde sectoren. Er wordt een cyclische herhaling na zes jaar 

voorzien die toelaat om te volgen hoe de discriminatiegraad en de situatie op het vlak van diversiteit 

zich in deze drie sectoren ontwikkelen. 

Deze studie zoomt in op het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap. Onderzoek toont aan dat 

bepaalde leerlingenpopulaties, die beantwoorden aan kenmerken die door de 

antidiscriminatiewetten zijn beschermd (raciale herkomst, handicap, gender, seksuele geaardheid, 

…) of die geconfronteerd worden met een zogenaamd zwakkere socio-economische situatie (SES), 

geconfronteerd worden met ongelijkheid en uitsluiting in het onderwijs. 

We maken een onderscheid tussen drie delen in deze studie. In een eerste deel wordt een 

analytische review gepresenteerd van bestaand onderzoek inzake diversiteit en discriminatie in het 

onderwijs. Dit gedeelte is te raadplegen in het Technisch Rapport Post 1. In een derde deel wordt 

specifiek ingegaan op de attestering en studiekeuze binnen het secundair onderwijs, en dit gedeelte 

is te raadplegen in het Technisch Rapport Post 3. 

 

In dit deel (Post 2) worden de resultaten besproken van een studie naar het gevoerde schoolbeleid 

en de praktijken om met diversiteit om te gaan in scholen uit het basis- en secundair onderwijs. 

Aangezien dit onderzoek de brede omgang met diversiteit wil vatten, wordt expliciet ingegaan op 

zowel genderthema’s als leerlingen met een migratieachtergrond, functiebeperking en uit zwakkere 

socio-economische situaties. Merk op dat de genderthematiek bestaat uit meerdere subthema’s die 

met elkaar verwant, maar toch verschillend zijn, zoals seksuele geaardheid, 

transseksualiteit/transgender, man-vrouw verhoudingen, en genderstereotypen. Tenzij anders 

vermeld door te refereren naar een specifiek subthema, verwijzen we naar de volledige breedte van 

de genderthematiek wanneer we het hebben over “genderthema’s”. 

Dit hoofdstuk valt uiteen in twee hoofonderdelen: ten eerste de bespreking van surveyanalyses en 

ten tweede, de bevindingen die focusgroepen met onderwijsprofessionals ons meegaven. Er wordt 

dus gebruik gemaakt van mixed method-design, waarbij zowel kwantitatieve als kwalitatieve 

onderzoeksmethodes ingezet worden. In de surveybevragingen gaan we allerlei relevante aspecten 

voor de omgang met diversiteit op school na: het beleid ter zake, de managementstijl van de 

directie, het communicatiebeleid en de inspraakmogelijkheden op school, de inspanningen omtrent 

toegankelijkheid, redelijke aanpassingen, persoonlijke meningen van het personeel, 

binnenklasdifferentiatie, bereidheid om diverse leerlingen in de klas op te nemen, competentie-

inschatting, enzoverder. Deze specifieke concepten werden geselecteerd op basis van inzichten uit 

de literatuurstudie van Post 1, waaruit bleek dat deze aspecten centraal staan in het creëren van 

algemeen kwalitatief onderwijs en bovendien belangrijke onderdelen zijn van de oorzaken op het 

systeem- en leerkrachtniveau. Aangezien deze concepten een belangrijke invloed kunnen hebben op 

de concrete omgang met diversiteit op school, zijn ze gekozen als centrale focus in dit onderzoek.  
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In de focusgroepen legden we aan middenveld- en onderwijsorganisaties de resultaten van het 

surveyonderzoek voor en vroegen hen naar herkenbaarheid vanuit hun expertise en ervaring. Zij 

formuleerden ook beleidsaanbevelingen en we nodigden hen uit ook na te gaan of de resultaten 

aanleiding tot zelfreflectie in de organisatie kunnen zijn. 

 

 



 

 

- DEEL 2 DIVERSITEITSBELEID EN –

PRAKTIJKEN IN SCHOLEN - 
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HOOFDSTUK 1 | VERKENNENDE FASE: HET SURVEYONDERZOEK  

1 |  Verkennende fase: het surveyonderzoek 

1.1 Methodologie  

1.1.1 Survey 

 

Via een gestandaardiseerde enquête (websurvey) bevragen we verschillende respondenten (leraren, 

directeurs, ondersteunend personeel, …) in het basis en secundair onderwijs en krijgen we een 

breder zicht op de mate waarin scholen een beleid inzake diversiteit ontwikkelen en inzetten, welke 

diversiteitspraktijken ze toepassen en in welke mate verschillende schoolse actoren menen dat de 

context waarin ze werken hen voldoende draagkracht biedt om met een diverse leerlingenpopulatie 

om te gaan.  

Meer specifiek gaan we in de survey allerlei relevante aspecten voor de omgang met diversiteit op 

school na: het beleid ter zake, de managementstijl van de directie, het communicatiebeleid en de 

inspraakmogelijkheden op school, de inspanningen omtrent toegankelijkheid, redelijke 

aanpassingen, persoonlijke meningen van het personeel, binnenklasdifferentiatie, bereidheid om 

diverse leerlingen in de klas op te nemen, competentie-inschatting, enzoverder. Deze specifieke 

concepten werden via een dubbel proces geselecteerd. Ten eerste gebeurde de selectie op basis van 

inzichten uit de literatuurstudie van Post 1, waaruit bleek dat deze aspecten centraal staan in het 

creëren van algemeen kwalitatief onderwijs en bovendien belangrijke onderdelen zijn van de 

oorzaken op het systeem- en leerkrachtniveau. Ten tweede gingen we de relevantie en 

herkenbaarheid van de geselecteerde concepten na via expertseminars. Hiervoor organiseerden we 

een consultatieronde bij diversiteitsprofessionals – professionals werkzaam in verschillende 

betrokken sectoren op vlak van diversiteit in de samenleving en in onderwijs. Er werden vier 

expertseminars, één seminar per beschermd criterium georganiseerd. De expertseminars werden 

georganiseerd op basis van de Delphi-methode (face-to-face) waarin via een iteratief proces 

(opeenvolgende discussierondes) een aanpak van complexe problemen wordt nagestreefd en een 

consensus rond centrale concepten bereikt werd.  

Naast de hierboven opgesomde centrale concepten, werden ook de nodige demografische 

achtergrondgegevens van de respondenten bevraagd zoals geslacht, functie, onderwijservaring, etc. 

In bijlage 2 kan u de gebruikte survey raadplegen. 

1.1.2 Steekproef en contactname 

Bij de selectie van de scholen voor de verschillende surveys (zowel voor deel 2 Diversiteit als Deel 3 

oriëntering) werd een gestratificeerde steekproef getrokken naar  

- Niveau (4): gewoon en buitengewoon lager onderwijs, gewoon voltijds en buitengewoon 

secundair onderwijs 

- Net (3): VGO, OGO en GO! 

- Sociale mix (9): % hoge SES leerlingen (3) gekruist met herkomstdiversiteit (3)  
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HOOFDSTUK 1 | VERKENNENDE FASE: HET SURVEYONDERZOEK 

De SES-indicator wordt gebaseerd op de individuele leerlingenkenmerken ‘diploma moeder’ en 

‘studietoelage’. Leerlingen met een hoge SES-status zijn die leerlingen die geen studietoelage 

ontvangen en waarvan de moeder minstens een diploma hoger secundair onderwijs heeft behaald. 

De volgende figuur geeft de populatieverdeling van de scholen weer naar aandeel hoge SES-

leerlingen. We zien een duidelijke rechts scheve verdeling wat betekent dat er veel meer scholen zijn 

met een hoog aandeel hoge SES-leerlingen. Voor de steekproeftrekking gebruiken we drie strata 

gebaseerd op de kwartielen: 

 Scholen behorend tot het laagste kwartiel  

 Scholen behorend tot de twee middelste kwartielen  

 Scholen behorend tot het hoogste kwartiel  

Figuur 1-1 Verdeling van de scholen naar aandeel hoge SES-leerlingen (schooljaar 2013-14, lager en 

secundair onderwijs) 

 

Wat de dimensie herkomst betreft, werden, op basis van de leerlingendatabank 7 herkomstgroepen 

onderscheiden op basis van de nationaliteit en de thuistaal van de leerling. 

 Leerlingen met Belgische nationaliteit en Nederlands als thuistaal 

 Leerlingen met Belgische nationaliteit, die het Nederlands niet als thuistaal hebben 

 Leerlingen met Nederlandse nationaliteit en Nederlands als thuistaal 

 Leerlingen met EU-15 nationaliteit of nationaliteit uit VS, Canda, Groenland, Australië of 
Nieuw-Zeeland 

 Leerlingen met nationaliteit uit de overige Europese landen (EU-13 of buiten EU) 

 Leerlingen met nationaliteit Turkse of Maghrebijnse landen 

 Leerling met Afrikaanse, Aziatische nationaliteit 

0.25 0.50 0.75

0
2

4
6

8
1

0

P
e

rc
e
n

t

0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1

% leerlingen met hoge SES (frc_ses)



17 

 

HOOFDSTUK 1 | VERKENNENDE FASE: HET SURVEYONDERZOEK  

Vervolgens wordt de herkomstdiversiteit van de schoolpopulatie uitgedrukt in de Herfindahl-index. 

Deze index weerspiegelt de variëteit naar herkomstgroepen en wordt berekend als 1 - som van de 

gekwadrateerde aandelen 

                   ∑  
 

 

   

  

Een waarde van 0 betekent dat er op die school geen enkele herkomstdiversiteit bestaat. Een 

waarde die 1 benadert, betekent een zeer grote diversiteit. De volgende figuur geeft de 

populatieverdeling van de scholen weer naar herkomstdiversiteit. We zien een duidelijke links 

scheve verdeling wat betekent dat er meer scholen zijn met een lage herkomstdiversiteit. Voor de 

steekproeftrekking gebruiken we drie strata gebaseerd op de kwartielen: 

 Scholen behorend tot het laagste kwartiel 

 Scholen behorend tot de twee middelste kwartielen  

 Scholen behorend tot het hoogste kwartiel  

Figuur 1-2 Verdeling van de scholen naar herkomstdiversiteit (schooljaar 2013-14, lager en secundair 

onderwijs) 

 
 

Om een netto-respons te bereiken van 100 scholen in het lager en voltijds gewoon secundair 

onderwijs en 10 scholen in het buitengewoon lager en secundair onderwijs werden in eerste 

instantie respectievelijk 200 scholen en 20 scholen gecontacteerd om mee te werken aan dit 

onderzoek. Omwille van een gebrek aan voldoende respons, werd dit aangevuld met een tweede 

steekproefronde.  

 

Scholen werden gecontacteerd via e-mail, in dezelfde week gevolgd door een telefonische 

contactname. Hierbij werd de directie gevraagd om een uitnodiging tot deelname aan een 

gestandaardiseerde enquête (websurvey) te bezorgen aan het onderwijzend en (pedagogisch) 
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ondersteunend personeel. In het gewoon lager en buitengewoon lager en buitengewoon secundair 

onderwijs werd aan de leerkrachten, directie en het pedagogisch ondersteunend personeel de 

survey diversiteit aangeboden. Hierbij wordt de bevragingslast per respondent beperkt door de 

surveyonderdelen te spreiden over de leerkrachten, de directie en het pedagogisch ondersteunend 

personeel. 

 

In het gewoon voltijds secundair onderwijs werd de bevragingslast per respondent beperkt door 

één survey aan te bieden samen met de vignetten. Ook binnen de survey diversiteit en oriëntering 

werd de bevragingslast per respondent verder beperkt door surveyonderdelen te spreiden over de 

leerkrachten, de klastitularissen, de directie en het pedagogisch ondersteunend personeel. 

Onderstaande tabel verduidelijkt dit. 

Tabel 1-1 Toewijzing van de surveys in het voltijds gewoon secundair onderwijs 

-  - Survey 
diversiteit 

- Survey 
oriënterin
g 

- Vignetten 

- Leerkrachten lj 1 - ja -  - ja 

- Leerkrachten lj 2 -  - ja - ja 

- Leerkrachten lj 3 - ja -  - ja 

- Leerkrachten lj 4 -  - ja - ja 

- Leerkrachten lj 5 - ja -  - ja 

- Leerkrachten lj 6 -  - ja - ja 

- Directie en ondersteunend personeel - ja - ja -  

1.1.3 Respons 

 

De volgende tabel geeft de beoogde en netto-respons weer voor de survey diversiteit. In het 

gewoon lager onderwijs ontvingen we respons van 164 scholen en 466 leden van de directie, het 

onderwijzend of (pedagogisch) ondersteunend personeel. In het gewoon voltijds secundair 

onderwijs werd de beoogde respons op schoolniveau niet gehaald. We ontvingen respons van 71 

scholen en 162 leden van de directie, het onderwijzend of (pedagogisch) ondersteunend 

personeel. In het buitengewoon lager en secundair onderwijs werd de beoogde respons op 

schoolniveau gehaald en namen respectievelijk 64 en 112 personeelsleden deel aan de survey 

diversiteit. 

 

In de laatste kolom geven we de volledige respons weer per onderwijsniveau. Hierbij zien we dat 

twee derden van de respondenten in het gewoon lager onderwijs de survey volledig invulden. In 

het gewoon voltijds secundair onderwijs vult bijna drie vierden van de respondenten de survey 

volledig in. In het buitengewoon lager en secundair onderwijs haken duidelijk meer respondenten 

af, daar halen respectievelijk 60% en 52% het einde van de survey. 
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Tabel 1-2 Beoogde, effectieve en volledige respons voor de survey diversiteit 

 Beoogde 
respons 
(scholen) 

Effectieve 
respons 
(scholen) ( 

Effectieve 
respons 
(individuen) 

Volledige 
respons 
(individuen) 

Gewoon lager onderwijs 100 164 466 302 (64,81%) 

Gewoon voltijds secundair 
onderwijs 

100 71 162 118 (72,84%) 

Buitengewoon lager onderwijs 10 23 64 38 (59,38%) 

Buitengewoon secundair 
onderwijs 

10 25 112 58 (51,79%) 

 

In figuur 1.3 vergelijken we de respons op schoolniveau met de kenmerken van de 

schoolpopulatie in het gewoon lager onderwijs naar net, verstedelijkingsgraad, schoolgrootte en 

kenmerken van de schoolpopulatie naar sociaal economische status en herkomst. Globaal 

gezien is de survey een goede weerspiegeling van de populatie. Naar net is er een 

ondervertegenwoordiging van de scholen in het vrij gesubsidieerd onderwijs. We zien daarnaast 

ook een lichte oververtegenwoordiging van scholen in de uiterste kwartielen van de verdeling 

naar hoge SES leerlingen en een oververtegenwoordiging van de scholen met een hoge graad 

van herkomstdiversiteit. 

Figuur 1-3 Kenmerken van de respons op de survey diversiteit in vergelijking met de populatie voor het 

gewoon lager onderwijs 
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HOOFDSTUK 1 | VERKENNENDE FASE: HET SURVEYONDERZOEK 

In figuur 1.4 vergelijken we de respons op schoolniveau met de kenmerken van de 

schoolpopulatie in het gewoon voltijds secundair onderwijs. Ook hier is de survey een goede 

weerspiegeling van de populatie. Naar net is er een oververtegenwoordiging van de scholen uit 

het GO!. Scholen die in de bovenbouw een aanbod hebben in ASO-TSO en BSO zijn licht 

oververtegenwoordigd. We zien daarnaast ook een oververtegenwoordiging van scholen in het 

hoogste kwartielen van de verdeling naar hoge SES leerlingen en een lichte 

oververtegenwoordiging van de scholen met ofwel een lage of hoge graad van 

herkomstdiversiteit. 

Figuur 1-4 Kenmerken van de respons op de survey diversiteit in vergelijking met de populatie voor het 

gewoon voltijds secundair onderwijs 

 
 

In figuren 1.5 en 1.6 vergelijken we de respons op schoolniveau met de kenmerken van de 

schoolpopulatie in het buitengewoon lager en buitengewoon secundair onderwijs. Ook hier is 

de survey een goede weerspiegeling van de populaties. Naar net is er een 

oververtegenwoordiging van de scholen buitengewoon lager onderwijs uit het vrije net en de 

scholen uit het officieel gesubsidieerd onderwijs in het buitengewoon secundair onderwijs. Ook 

scholen gelegen in centrumsteden zijn oververtegenwoordigd.  

In het buitengewoon lager onderwijs zijn scholen met de hoogste leerlingenaantallen wat 

ondervertegenwoordigd, in het buitengewoon secundair is dit het geval voor de scholen met de 

laagste leerlingenaantallen. We zien zowel in het buitengewoon lager als secundair ook een 

oververtegenwoordiging van de scholen met een hoge graad van herkomstdiversiteit. Enkel in 

het buitengewoon secundair onderwijs zijn ook de scholen met de hoogste aandelen hoge SES 

leerlingen oververtegenwoordigd.  
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HOOFDSTUK 1 | VERKENNENDE FASE: HET SURVEYONDERZOEK  

Figuur 1-5 Kenmerken van de respons op de survey diversiteit in vergelijking met de populatie voor het 

buitengewoon lager onderwijs 

 

Figuur 1-6 Kenmerken van de respons op de survey diversiteit in vergelijking met de populatie voor het 

buitengewoon secundair onderwijs 
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HOOFDSTUK 1 | VERKENNENDE FASE: HET SURVEYONDERZOEK 

 
In tabel 1.3 en figuur 1.7 splitsen we de effectieve respons op naar de personeelscategorieën 
directie, leerkrachten en pedagogisch ondersteunend personeel. Zo zien we dat in het gewoon 
voltijds secundair onderwijs en het buitengewoon lager onderwijs ongeveer evenveel 
respondenten uit de drie personeelscategorieën aan de survey hebben deelgenomen. In het 
gewoon lager onderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs hebben veel meer 
leerkrachten deelgenomen.  

Tabel 1-3 Effectieve respons naar personeelscategorie voor de survey diversiteit 

 Effectieve 
respons 
(individuen) 

Directie Leerkrachten Pedagogisch 
ondersteunend 
personeel 

Gewoon lager onderwijs 466 141 269 56 

Gewoon voltijds secundair 
onderwijs 

162 53 52 57 

Buitengewoon lager onderwijs 64 21 22 21 

Buitengewoon secundair 
onderwijs 

112 23 55 34 

Figuur 1-7 Effectieve respons op de survey diversiteit naar personeelscategorie en onderwijsniveau (%) 
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In tabel 1.4 en figuur 1.8 splitsen we de volledige respons op naar de personeelscategorieën directie, 

leerkrachten en pedagogisch ondersteunend personeel.  

Tabel 1-4 Volledige respons naar personeelscategorie voor de survey diversiteit 

 Volledige 
respons 
(individuen) 

Directie Leerkrachten Pedagogisch 
ondersteunend 
personeel 

Gewoon lager onderwijs 302 (64,81%) 89 (63,12%) 173(64,31%) 40(71,43%) 

Gewoon voltijds secundair 
onderwijs 

118 (72,84%) 36 (67,92%) 43( (80,77%) 40 (70,18%) 

Buitengewoon lager onderwijs 38 (59,38%) 14 (66,67%) 14 (63,64%)  10(47,62%) 

Buitengewoon secundair 
onderwijs 

58 (51,79%) 9 (39,13%) 30 (54,55%) 19 (55,88%) 

In het lager onderwijs is de kans op volledige respons hoger voor het pedagogisch ondersteunend 

personeel (71%) . Ongeveer twee derden van de directieleden en leden van het onderwijzend 

personeel hebben de survey volledig ingevuld. In het gewoon voltijds secundair onderwijs hebben 

iets meer dan twee derden van de directieleden en leden van het pedagogisch ondersteunend 

personeel de survey volledig ingevuld. Bij leerkrachten en titularissen bedraagt dit 81%.Ook in het 

buitengewoon lager onderwijs hebben ongeveer twee derden van de directieleden en de 

leerkrachten de survey volledig ingevuld. Bij leden van het pedagogisch ondersteunend personeel 

ligt dit net onder de helft. In het buitengewoon secundair onderwijs hebben dan weer weinig 

directieleden (40%) de survey volledig ingevuld. 

Figuur 1-8 Volledige respons als % van totale respons op de survey diversiteit naar personeelscategorie 

 

Op basis van deze responscijfers besluiten we dat het absolute aantal respondenten te beperkt is om 

uitspraken te onderbouwen over het diversiteitsbeleid in het buitengewoon lager en buitengewoon 

secundair onderwijs.  
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1.1.4 Respondenten  

 

Kijken we naar de persoonskenmerken van de personeelsleden in het gewoon lager en secundair 

onderwijs die de survey volledig ingevuld hebben dan zien we dat in de basisscholen ongeveer 85% 

van het personeel vrouwen blijkt te zijn. In het secundair ligt dit percentage iets lager (64%), maar 

nog steeds met een duidelijk overwicht aan vrouwen. We zien dat ongeveer 17% van het personeel 

in basisscholen beschikt over een masterdiploma. In het secundair onderwijs is dit een derde, en 

beschikt ruim de helft over een bachelor. In onze sample blijkt verder dat 30% van de leerkrachten 

uit het basisonderwijs les geeft in de eerste twee leerjaren. Een kwart van de sample geeft les in het 

3de en 4de leerjaar, en een kwart in het 5de en 6de leerjaar. Nog eens ruim 15% van de respondenten 

combineert les in meer dan 1 graad. In het secundair geeft 30% les in de derde graad, telkens ruim 

10% in de eerste en tweede graad, en combineert ruim 40% les in meerdere graden. 

 

Op vlak van leeftijd zien we dat onze bevraging erin geslaagd is om leerkrachten basisonderwijs uit 

iedere leeftijdscategorie te bevragen. De jongste respondent is 21 jaar oud op het moment van de 

bevraging, en de oudste respondent blijkt 61 jaar te zijn, met een gemiddelde leeftijd van 43 jaar. 

Wel zien we een kleine dip (zie figuur 1-9) bij de leeftijdscategorie van 45-jarigen. Dit suggereert dat 

leerkrachten basisonderwijs van deze leeftijd minder geneigd waren de vragenlijst in te vullen. We 

zien een gelijkaardige variatie in het secundair, waar de jongste respondent 24 jaar oud is en de 

oudste 66 (zie figuur 1-10). De gemiddelde leeftijd van de respondenten uit het secundair onderwijs 

bedraagt 45 jaar. Ook hier zien we in de grafiek een dip in respons bij de 45-jarigen, maar ook een 

bijkomende dip bij 35-jarigen.  

 

Verder zien we dat, ongeacht het onderwijsniveau, de gemiddelde respondent ongeveer 20 jaar 

ervaring in het onderwijs heeft opgebouwd, waarvan ongeveer 15 binnen zijn of haar huidige 

schoolgemeenschap. Opvallend is wel dat 40% van de respondenten uit het basisonderwijs en ruim 

de helft van de respondenten uit het secundair altijd op zijn of haar huidige school gewerkt heeft. 

In het basisonderwijs hebben zowel directies als het ondersteunend personeel in de sample 

gemiddeld 8 jaar ervaring in de huidige functie. In het secundair onderwijs hebben de directies in de 

sample gemiddeld 8 jaar ervaring als directeur, waar het ondersteunend personeel gemiddeld 13 jaar 

ervaring heeft in de huidige functie. Zowel bij directies als bij ondersteunend personeel zijn we erin 

geslaagd om mensen te bereiken met zowel een minimum als maximum aan ervaring. Zo stellen we 

vast dat bij directieleden, ongeacht het onderwijsniveau, een derde minder dan 5 jaar ervaring heeft. 

Op beide onderwijsniveaus heeft een kwart van de directies 12 jaar ervaring of meer.  Bij 

ondersteunend personeel heeft ongeveer een kwart van de bevraagden minder dan 4 jaar ervaring, 

ongeacht het onderwijsniveau. We zien in het secundair vaker ondersteunend personeel met een 

lange loopbaan, waardoor een kwart minimaal 20 jaar ervaring heeft, waar dit in het basisonderwijs 

ruim 13 jaar ervaring is. (in het basisonderwijs staat de persoon met de meeste ervaring reeds 35 jaar 

in de huidige functie, in het secundair 40 jaar). 
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Figuur 1-9 Leeftijdsverdeling bij respondenten basisonderwijs 

 

Figuur 1-10 Leeftijdsverdeling bij respondenten secundair 
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1.2 Beschrijvende analyses 

1.2.1 Diversiteitsbeleid 

We zijn bij de scholen nagegaan in welke mate zij een concreet beleid hebben m.b.t. diversiteit, 

door na te gaan hoe het schoolbeleid omgaat met concrete issues, zoals bijvoorbeeld het verbod op 

meertaligheid, het dragen van religieuze symbolen, het actief werken aan een holebisensitief klimaat, 

en de gevolgde procedures m.b.t. redelijke aanpassingen en schoolkostenbeleid. Hieruit blijkt dat 

basis- en secundaire scholen allebei ongeveer 2.8 scoren, op een schaal die loopt van 0 tot 4, wat 

aangeeft dat de meeste scholen inzetten op een aantal concrete beleidsmaatregelen m.b.t. diveristeit. 

Wat betreft de omgang met kansarmoede op school, lijkt het erop dat de meeste basis- en 

secundaire scholen proberen een consequent beleid te voeren. De meeste respondenten geven 

immers aan dat hun scholen sterk proberen de kosten binnen de maximumfactuur te houden (voor 

basisonderwijs), uitstappen betaalbaar te houden (voor secundair onderwijs), kinderen niet aan te 

spreken over onbetaalde rekeningen en een beeld te krijgen van de socio-economische situatie van 

de leerlingen. Zowel basis als secundaire scholen halen dan ook gelijkaardige scores voor deze 

subschaal, namelijk 3.3 à 3.5 op 4, en schatten hun school dus hoog in op het voldoen aan een 

aantal concrete beleidsmaatregelen m.b.t. de socio-economische achtergrond van de leerlingen. 

Op vlak van handicap echter, lijkt er minder eensgezindheid in het schoolbeleid te bestaan. Zo 

wordt enerzijds door ruim 80% van de scholen aangegeven dat een vaste procedure gevolg wordt 

voor de ondersteuning van een kind met functiebeperking. Anderzijds geeft ook een grote groep 

respondenten, ongeacht onderwijsniveau, aan dat de individuele leerkracht nog steeds bepaalt welke 

zorg en ondersteuning aan een kind met functiebeperking geboden wordt. Het mag duidelijk zijn 

dat deze twee uitspraken elkaar tegenspreken, wat suggereert dat veel scholen misschien een 

gestructureerd beleid hebben voor de omgang met functiebeperking, maar dat op de werkvloer veel 

leerkrachten zelf kunnen beslissen hoe dit precies aangepakt zal worden. Dit lijkt in 

overeenstemming te zijn met het gevoel van willekeur dat veel ouders en leerlingen met 

functiebeperking ervaren, wat naar voor kwam uit de literatuurstudie (Desoete, 2014; Vranken et al., 

2016) en de verdiepende fases (zie onder). 

Uit de analyses blijkt verder dat basisscholen een aantal dingen als niet van toepassing beschouwen 

voor hun specifieke context. Zo wordt het aanpassen van het lunchaanbod aan de religieuze 

voorschriften van de leerlingen, en het toelaten van religieuze symbolen door respectievelijk ruim 

25% en 10% van de respondenten basis- en secundair onderwijs als niet van toepassing beschouwd. 

Dit kan eventueel nog verklaard worden door de achtergrond van bepaalde scholen, waardoor zij 

bijvoorbeeld weinig religieuze leerlingen hebben. Anderzijds is het wel opvallend dat ruim een 

derde van de basisscholen werken aan een holebivriendelijk klimaat niet van toepassing vindt. Dit is 

opvallend aangezien holebi’s gelijkmatig verspreid zijn over het Vlaamse grondgebied en het 

argument dat deze leerlingen niet aanwezig zijn, dus niet kan worden gemaakt. Het idee dat de 

genderthematiek niet relevant zou zijn voor lagere school kinderen, dat mogelijks aan de grondslag 

ligt van dit hoge percentage, is echter problematisch. Juist doordat een andere seksuele geaardheid, 

genderstereotypen of andere gezinsvormen nooit besproken worden en erkenning van deze 

diversiteit compleet afwezig is in de dagelijkse sfeer, wordt het klimaat van heteronormativiteit 

ondersteund. Een dergelijke redenering lijkt echter wel aan de grondslag hiervan te liggen, gezien de 

situatie in het secundair onderwijs er opvallend anders uitziet. Zo geeft minder dan 1% van het 

secundair schoolpersoneel aan dat werken rond holebithematieken niet relevant zou zijn. Ook 

werken aan een klimaat waarin transgender leerlingen zich welkom voelen wordt door minder dan 

5% van het secundair schoolpersoneel als “niet van toepassing” beschouwd. Secundaire scholen 

scoren dan ook iets hoger  dan basisscholen wat betreft de inschatting van hun schoolbeleid m.b.t. 

de omgang met de holebithematiek. Ook op vlak van de omgang met etnische minderheden lijkt 

het gevoel dat bepaalde zaken niet van toepassing zouden zijn voor de school minder prevalent bij 



27 

 

HOOFDSTUK 1 | VERKENNENDE FASE: HET SURVEYONDERZOEK  

secundaire scholen dan bij basisscholen. Zo wordt het aanpassen van het lunchaanbod van de 

school hier door ongeveer 5% als niet van toepassing beschouwd, en het dragen van religieuze 

symbolen door minder dan 2%. Desalniettemin blijkt tegelijkertijd dat secundaire scholen 

doorgaans behoorlijk strikt staan ten opzichte van talige en religieuze minderheden. Zo geeft ruim 

60% aan dat het dragen van religieuze symbolen niet toegelaten is op school, waar dit in het 

basisonderwijs minder dan 40% is. Ook ongeveer 80% van de respondenten geeft aan dat 

leerlingen hun moedertaal niet binnen de les mogen spreken, wat 20 procentpunten lager ligt in het 

basisonderwijs. Ook in de gangen of op de speelplaats geeft ongeveer 40% van de respondenten 

secundair en basisonderwijs aan dat dit niet toegelaten is. Deze strikte houding, voornamelijk ten 

opzichte van het gebruik van de thuistaal, is in overeenstemming met de bevindingen uit het 

onderzoek van Van der Wildt (2016) en Pulinx en collega’s (2016) naar de omgang met 

meertaligheid in het Vlaamse onderwijs. We zien dan ook dat secundaire scholen zichzelf iets 

minder hoog inschatten wat betreft de concrete omgang met etnische diversiteit dan basisscholen 

(een verschil van 0.2 op de schaal). Zoals zal blijken uit de rest van het rapport zien we deze 

strengere houding ten opzicht van herkomstleerlingen terug in andere praktijken en attitudes van 

het secundair onderwijs, waar dit in basis minder een issue lijkt te zijn. 

1.2.2 Managementstijl van de directie 

Personeel van het basisonderwijs schat gemiddeld genomen de managementstijl van hun directie 

hoog in, waarbij de gemiddelde waarde 3.17 is op een schaal met range van 0 tot 4. Merk trouwens 

op dat bij deze schaal, de laagste score 1.64 is, wat erop wijst dat zelfs bij de slechtste inschatting 

van de directie, deze toch nog bijna de helft haalt. Personeel van het basisonderwijs lijkt over het 

algemeen genomen dus behoorlijk tevreden van hoe hun directeur leiding geeft aan zijn personeel. 

Het personeel van het secundair onderwijs lijkt daarentegen iets kritischer. Zij scoren gemiddeld 

2,63 op deze schaal, wat neerkomt op ongeveer een half punt lager (of ongeveer 12,5% minder 

tevreden) dan hun collega’s van het basisonderwijs. Dit verschil blijkt ook uit de antwoordpatronen, 

waarbij het personeel van het secundair onderwijs een grotere variatie laat zien. Dit betekent dus 

ook dat meer mensen hun directie negatiever inschatten, waarbij ongeveer een kwart zijn overste 

“gebuisd” heeft. 

1.2.3 Personeelsbeleid 

Uit de bevraging blijkt dat de diversiteit in de leerkrachtenkorpsen in Vlaanderen beperkt is. Zo 

reageert 40% van de respondenten uit het basisonderwijs met “niet van toepassing” op een vraag 

over holebi-leerkrachten en een gelijkaardige vraag over leerkrachten met een functiebeperking. 

Opnieuw lijkt het bewustzijn rond deze thema’s uitgesprokener te zijn bij secundair 

schoolpersoneel, aangezien hier telkens ongeveer slechts 3% deze vragen met “niet van toepassing” 

beantwoordde. Desalniettemin blijkt tegelijkertijd dat de respondenten uit zowel het basisonderwijs 

als het secundair het personeelsbeleid m.b.t. diversiteit op hun school gemiddeld heel hoog 

inschatten, met een gemiddelde score van 3 op een schaal van 0 tot 4.  

1.2.4 Beleid m.b.t. communicatie naar de ouders 

De respondenten werd gevraagd aan te duiden welke communicatiestrategieën hun school toepast 

in het contact met ouders. Uit de analyses blijkt dat de gemiddelde score op de schaal slechts 1.93 is 

bij basisscholen en 1.85 bij secundaire scholen (met een range op de schaal van 0 tot 4). Hieruit 

blijkt dat de meeste scholen bepaalde communicatiestrategiën slechts zelden toepassen. Zo blijkt 

bijvoorbeeld dat vooral de vertaling van schriftelijke communicatie, het gebruik van een tolk bij 
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oudercontacten, samenwerken met organisaties die kansarme ouders of allochtone ouders bereiken 

of ouders ontmoeten buiten de schoolpoorten moeilijk ligt. 

1.2.5 Inspraak van leerlingen en ouders 

De respondenten werd gevraagd aan te duiden op welke thema’s leerlingen en hun ouders inspraak 

krijgen op school en hoe diepgaand deze inspraak was. Op een schaal die loopt van 0 (leerlingen 

worden op geen enkel punt mee betrokken) tot 36 (leerlingen mogen mee beslissen over ieder 

punt), valt het op dat de maximale score 24 is en het gemiddelde bij basisonderwijs slechts rond 12 

ligt. In het secundair onderwijs stellen we een gelijkaardige maximale score vast (namelijk 23), maar 

ligt het gemiddelde wel iets hoger (nl. 14). We stellen ook een verschil vast in de minimale score 

tussen basisscholen en secundaire scholen, dat respectievelijk op 2 en 6 ligt. Dit betekent dus dat 

hoewel er doorgaans iets meer minimale leerlinginspraak bestaat in het secundair onderwijs (e.g., er 

zijn minder secundaire scholen met een heel beperkte vorm van inspraak dan basisscholen), 

behalen beide onderwijsniveaus toch opvallend eenzelfde maximale score. 

Een paar items waarop leerlingen doorgaans weinig inspraak hebben, is het schoolreglement en het 

pedagogisch project. Zo geeft tussen de 25 en 30% van de directeurs uit het basisonderwijs expliciet 

aan dat leerlingen hier niet bij betrokken worden. Wat betreft het pedagogisch project geeft zelfs 

maar één directeur uit het basisonderwijs aan dat leerlingen hierover mee mogen beslissen. 

Leerlingen mogen daarover op z’n best hun mening geven of worden geïnformeerd. Hoewel 

dezelfde thema’s ook in het secundair onderwijs minder opengesteld worden voor leerlinginspraak, 

zien we dat leerkrachten de ruimte voor leerlingbetrokkenheid hier toch iets hoger inschatten.  Zo 

worden leerlingen bij 1/10de van de scholen niet betrokken bij het pedagogisch project, en mogen 

in ongeveer 1 op de 10 scholen leerlingen mee beslissen over het schoolreglement. 

Thema’s waarbij leerlingen net meer zeggingskracht hebben, zijn beslissingen die een rechtstreekse 

impact hebben op de individuele student, zoals redelijke aanpassingen, aanpak van 

grensoverschrijdende incidenten, of straf-en beloningssystemen. Ongeveer 1/5de van de directeurs, 

ongeacht onderwijsniveau, geeft aan dat leerlingen mogen meebeslissen over redelijke aanpassingen. 

Ook bij het straffen en belonen van leerlingen, of de omgang met grensoverschrijdende incidenten 

of pestproblematieken geeft tussen 10 à 15% van de directeurs uit het basisonderwijs aan dat 

leerlingen mogen meebeslissen. Ook uitstappen, reizen of schoolprojecten behoren tot een van de 

thema’s waarop het meest leerlinginspraak gecreëerd wordt, met ruim 10% van de directeurs die 

aangeven dat leerlingen hierover mogen meebeslissen. Over de organisatie van toetsen en huiswerk, 

alsook van mogelijke uitstappen of schoolreizen geeft 10 à 17% van de secundaire directeurs aan 

dat leerlingen hierover mee mogen beslissen. In vergelijking met het basisonderwijs krijgen 

leerlingen in het secundair wel minder medebeslissingsrecht over disciplinaire maatregelen. Zo geeft 

minder dan 5% van de directeurs aan dat leerlingen mogen meebeslissen over het straffen en 

belonen van leerlingen, of de omgang met grensoverschrijdende incidenten of pestproblematieken.  

Hoewel al bij al de inspraak van leerlingen in het basis en secundair gelijkaardig lijkt te zijn, merken 

we toch een aantal nuanceverschillen op. Zo is de inschatting van het minimale niveau aan inspraak 

doorgaans iets hoger in een secundaire school dan in een basisschool. Dit wordt mogelijk 

veroorzaakt door het leeftijdsverschil van de leerlingen, waarbij scholen eerder geneigd kunnen zijn 

om oudere leerlingen meer ruimte voor inspraak te geven. Leerlingen in het secundair onderwijs 

lijken vooral meer inspraak te krijgen in de organisatie van huiswerk en toetsen (dit is bij basis 

tussen de 3 à 5% versus 13 à 17% in secundair) en bij het schoolbeleid (onder de vorm van het 

schoolreglement of het pedagogisch project). Desalniettemin lijken basisscholen meer open te staan 

voor leerlinginspraak op vlak van zorg- en disciplinaire maatregelen dan secundaire scholen.  

 

Over het algemeen genomen is de inspraak van ouders niet opvallend hoger dan de inspraak die 

van leerlingen toegelaten is. Wat betreft de inspraak van ouders, zien we dat ouders op een aantal 
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punten doorgaans niet betrokken worden. Dit is het geval in het basisonderwijs voor het 

schoolreglement en de organisatie van toetsen en examens (ruim 10% van de directeurs geeft aan 

dat ouders bij deze punten niet betrokken worden).  In het secundair onderwijs zien we 

gelijkaardige processen terug voor dezelfde thema’s. Zo mogen in geen enkele of slechts één 

bevraagde secundaire school ouders mee beslissen over de organisatie van toetsen of huiswerk, de 

aanpak van grensoverschrijdende incidenten of pestproblematiek, het straffen of belonen van 

leerlingen. 

De punten waarop ouders opvallend het meest betrokken worden, zijn zorggerelateerde aspecten, 

zoals redelijke aanpassingen en de begeleiding van het CLB; hiervan geeft respectievelijk ruim een 

kwart tot een derde  van de directeurs uit het basisonderwijs aan dat ouders hierover mee mogen 

beslissen. In het secundair onderwijs is dit voor beide aspecten ongeveer 20%. 

1.2.6 Klachtenprocedures en vertrouwenspersonen 

Net iets meer dan de helft van de basisscholen en 80% van de secundaire scholen heeft een 

klachtenprocedure voor grensoverschrijdende incidenten, zoals pesten, discriminatie, agressie, etc. 

Van de scholen die een dergelijke klachtenprocedure hadden, moest ruim 65% van de basisscholen 

en ruim 30% van de secundaire scholen deze procedure niet opstarten in het voorgaande 

schooljaar. Van de basisscholen die wel formele klachten behandeld hebben, handelden deze 

voornamelijk over algemeen pestgedrag of agressie. Formele klachten met betrekking tot 

homofobie, religieuze intolerantie, racisme, of functiebeperkingen kwamen voor, maar waren 

zeldzaam. In het secundair onderwijs kwamen klachten over algemeen pestgedrag het frequentst 

voor, gevolgd door seksisme/seksuele intimidatie en racisme, maar ook incidenten m.b.t.  

homofobie en functiebeperking werden gemeld.  

Hoewel ongeveer de helft van de basisscholen geen formele klachtenprocedure heeft, heeft toch 

ruim 85% een vertrouwenspersoon waar leerlingen terecht kunnen met vragen of klachten m.b.t. 

diversiteit of discriminatie. In het secundair onderwijs had iedere bevraagde school een 

vertrouwenspersoon ter beschikking. Van diegenen die een dergelijke persoon hebben, wordt deze 

bij ongeveer de helft van de basisscholen en ongeveer 55% van de secundaire scholen graad- of 

schoolbreed aangesteld. Ongeveer 30% van de basisscholen en 15% van de secundaire scholen staat 

toe dat leerlingen zelf hun vertrouwenspersoon kiezen. Verder heeft ongeveer een kwart tot een 

vijfde van de scholen een vertrouwenspersoon die zich specialiseert in specifieke 

problematieken/thema’s. Scholen die dergelijke gespecialiseerde vertrouwenspersonen voorzien, 

beschikken doorgaans over iemand die zich specialiseert in pestproblematieken, emotionele 

problemen en kansarme thuissituaties. Ook vertrouwenspersonen m.b.t. etnisch-culturele 

achtergrond, seksualiteit, genderthema’s en functiebeperking komen voor, maar zijn minder 

frequent voorhanden. 

1.2.7 Officiële ondersteuningsfuncties 

Scholen hebben verschillende manieren om extra ondersteuning binnen hun school aan te bieden 

om op betere en diepgaandere manieren met diversiteit om te gaan. Dit kan bijvoorbeeld door extra 

mensen in te zetten, met specifieke takenpakketten. We legden scholen dan ook een lijst voor met 

mogelijke extra ondersteuningsfuncties, waarbij zij konden aangeven of deze al dan niet aanwezig 

waren op school en of deze al dan niet intern of extern gefinancierd waren. Deze lijst omvat 

bijvoorbeeld persoonlijk assistenten, zorgleerkrachten, leerlingenbegeleiders, kinesisten, 

logopedisten, maatschappelijk werkers, etc Deze lijst omvat bijvoorbeeld persoonlijk assistenten, 

zorgleerkrachten, leerlingenbegeleiding, kinesist, logopedist, maatschappelijk werkers, etc. Zo blijkt 

dat ongeveer 10% van de scholen geen extra interne of extern gefinancierde kracht heeft. 

Desalniettemin blijkt tegelijk dat scholen altijd over minimaal een van deze bronnen beschikt (e.g., 
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minimaal óf een interne óf een externe kracht). Basisscholen beschikken gemiddeld over twee 

intern gefinancierde ondersteuningskrachten en ongeveer 3 extern gefinancierde krachten. 

Secundaire scholen beschikken gemiddeld over drie intern gefinancierde ondersteuningskrachten en 

doorgaans 1 à 2 extern gefinancierde krachten. Van de intern gefinancierde krachten zijn 

zorgleerkrachten en leerlingbegeleiders het meest voorkomend, ongeacht onderwijsniveau. Van de 

extern gefinancierde krachten zijn GON-begeleiders meest voorkomend, ongeacht 

onderwijsniveau. In het basisonderwijs zijn ook logopedisten vaak aanwezig als extern gefinancierde 

kracht. Functies die daarentegen doorgaans afwezig zijn, zijn persoonlijk assistenten, ION-

begeleiders, orthopedagogen en ergotherapeuten. Het moet echter opgemerkt worden dat de 

variatie hierin nogal groot is. Een aantal basisscholen geven aan ook op vrijwilligers te steunen voor 

extra zorg en ondersteuning, die bijvoorbeeld bestaan uit familieleden van leerlingen, (oud-

)leerkrachten of directieleden. In het secundair wordt meermaals opgemerkt dat leerkrachten 

vrijwillig extra taken opnemen, bijvoorbeeld als zorgcoördinator of in de begeleiding van Okan-

leerlingen (i.e., leerlingen die nieuw zijn in België en onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen 

volgen).  

Ook in het aantal uren dat deze ondersteuners intern gefinancierd worden, is een enorme variatie 

merkbaar, waarbij 10% van de basisscholen minder dan 28uur extra ondersteuning financieren, en 

10% meer dan 280 uur ondersteuning zelf financieren. In de secundaire scholen zijn deze 

verschillen nog meer uitgesproken, waarbij 10% van de scholen minder dan 11 uur extra 

ondersteuning zelf financiert, en 10% meer dan 300 uur zelf financiert. Deze uren worden 

voornamelijk toegekend aan zorgleerkrachten of leerlingbegeleiders, ongeacht onderwijsniveau. In 

het secundair onderwijs zien we dat een groot deel van de intern gefinancierde uren tevens 

toegewezen worden aan Okan-leerkrachten en Jo-Jo’s (i.e., laaggeschoolde jongeren die in een 

school aan de slag gaan als preventiemedewerker of onderhoudskracht). In buitengewone 

secundaire scholen komen daar ook nog logopedisten, orthopedagogen en maatschappelijk werkers 

bij. 

1.2.8 Inspanningen ter bevordering van schooltoegankelijkheid 

Wanneer we kijken in welke mate scholen inspanningen leveren om zich toegankelijk te maken 

voor het leren en participeren van diverse leerlingen, zien we dat veel scholen aangeven dat zij reeds 

veel acties ondernemen. Op een lijst van 18 mogelijke acties, schatten basisscholen in dat zij 

gemiddeld 12 acties en secundaire scholen dat zij reeds 10 acties ondernemen. Ongeveer 9% van de 

respondenten uit het basisonderwijs en 6% van de mensen uit het secundair geeft aan dat hun 

school zelfs alle opgesomde acties onderneemt. Wanneer we een nadere blik werpen op enkele 

items, valt op dat 95% van alle bevraagde basisscholen en ruim 85% van de secundaire scholen 

leerlingen opvolgt via een individueel leerlingendossier. Dit is dan ook de actie die blijkbaar het 

consequentst door scholen ondernomen wordt. Verder worden ook het voorzien van een zorg- en 

gelijke kansenbeleid, werken aan leerlingbetrokkenheid en samenwerking met ouders versterken, 

door respectievelijk ruim 80% en ruim 70% van de respondenten uit de basis en secundaire scholen 

aangehaald als een actie waar hun school op inzet. Tegelijkertijd blijkt dat een aantal acties veel 

minder frequent ondernomen worden door scholen. Zo zegt 30% en ruim 40% van de 

respondenten uit respectievelijk het basis en secundair onderwijs dat hun school de competenties 

van leerkrachten om met diverse leerlingen om te gaan niet versterkt. Ook samenwerking binnen 

het schoolteam wordt door 30% van de respondenten basisonderwijs en bijna 45% van de 

respondenten secundair aangegeven als een actie die niet ondernomen wordt. Verder is het 

opvallend dat een aantal acties die specifiek gericht zijn op de inclusie van leerlingen met een 

functiebeperking door een minderheid van de scholen aangepakt wordt. Dit omvat bv. extra 

ruimtes voorzien voor specifieke ondersteuning, budget vrijmaken voor het aanpassen van 

leermaterialen, ruimtes aanpassen naargelang de noden van de leerlingen en het schoolgebouw 
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toegankelijk maken. Desalniettemin geeft ook ruim 80% en bijna 70% van de respondenten uit 

respectievelijk het basis en secundair onderwijs aan dat hun school redelijke aanpassingen voorziet 

voor leerlingen.  

Hoewel basis en secundaire scholen ietwat verschillen in de mate waarin ze op bepaalde acties 

inzetten (doorgaans scoort het secundair onderwijs hier iets lager op), merken we wel op dat 

dezelfde punten consequent het meest of het minst ondernomen worden. Dit suggereert dat zowel 

basis als secundaire scholen de nadruk leggen op dezelfde acties om het leren en participeren in hun 

school toegankelijk te maken, terwijl bepaalde andere acties (zoals die gericht op de inclusie van 

leerlingen met een functiebeperking of het professionaliseren van het leerkrachtteam) doorgaans 

moeilijker liggen.  

1.2.9 Redelijke aanpassingen 

Wanneer we bekijken hoeveel aanvragen tot redelijke aanpassingen een school gekregen heeft in de 

loop van het schooljaar 2016-2017, stellen we vast dat dit bij basisscholen gemiddeld rond 6 

aanvragen gaat en bij secundaire scholen 10. Tegelijkertijd moet opgemerkt worden dat hier een 

grote variatie kan vastgesteld worden tussen scholen. Zo geeft ruim 30% van de scholen aan geen 

enkele aanvraag tot redelijke aanpassingen ontvangen te hebben. Scholen die wel een aanvraag tot 

redelijke aanpassingen ontvangen hebben, ontvangen doorgaans slechts 1 of 2 aanvragen. 

Desalniettemin stellen we vast dat 10% van de basis- en bijna 20% van de secundaire scholen meer 

dan 10 aanvragen ontvangen heeft. 

Wanneer we nagaan of scholen bepaalde aanvragen tot redelijke aanpassingen weigeren, zien we dat 

slechts één basis- en twee secundaire scholen aangeven een bepaalde aanvraag tot redelijke 

aanpassingen niet te hebben goedgekeurd. Tegelijkertijd merkte een directielid op dat het moeilijk 

was om het aantal aanvragen goed in te schatten gezien “vaak leerlingen worden ingeschreven 

zonder specifieke vraag om redelijke aanpassingen, maar dat gaandeweg deze nood wel duidelijk 

wordt”. 

1.2.10 Persoonlijke ideeën m.b.t. diversiteit: “attitudes t.a.v. diversiteit” 

Wanneer we peilen naar de individuele ideeën met betrekking tot diversiteit, zien we dat het 

schoolpersoneel over het algemeen genomen een redelijk positieve attitude heeft t.a.v. diversiteit op 

school. Zo scoren zij in het basisonderwijs gemiddeld genomen 2.78 en in het secundair 2.61 op 

een schaal van 0 tot 4, die peilt naar hun ideeën over diversiteit in het onderwijs. Wanneer we deze 

algemene schaal echter gaan uitsplitsen naar de verschillende deeldimensies, zijnde herkomst, 

gender, handicap en socio-economische achtergrond, merken we een aantal interessante verschillen. 

Zo valt bijvoorbeeld op dat het schoolpersoneel opvallend positiever denkt over holebi’s en 

genderthema’s dan over de andere dimensies. Op de genderschaal scoren zij in het basisonderwijs 

namelijk gemiddeld 3.23 en in het secundair 3.14. Ook het algemene antwoordpatroon is beduidend 

positiever op deze schaal, waardoor de laagste score in het basisonderwijs 1.8 op 4 en in het 

secundair 1.20 is.  

Op beide onderwijsniveaus liggen de ideeën van het schoolpersoneel m.b.t. de andere vormen van 

diversiteit dichter bij elkaar. Zo stellen we in het basisonderwijs minder dan 0.3 punt en in het 

secundair 0.4 punt variatie vast tussen de subschalen m.b.t. herkomst, functiebeperking of SES.  

Het moet echter opgemerkt worden dat de standaardafwijking voor de handicapschaal tevens het 

grootst is (0.9 versus bv. 0.47 bij gender). Dit geeft aan dat, hoewel de gemiddelde attitude bij het 

schoolpersoneel ten opzichte van handicap minder positief is, er tegelijkertijd wel meer variatie is in 

de antwoorden van de respondenten. Dit betekent dus dat bepaalde mensen meer uitgesproken 

negatief of positief zijn ten opzichte van leerlingen met een handicap, terwijl ten opzichte van 

gender het schoolpersoneel een meer uniforme mening heeft. In het secundair onderwijs zien we 
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gelijklopende antwoordpatronen op de schaal rond handicap, met een gemiddelde score van rond 

2.5. Ondanks de beperkte verschillen tussen de subschalen, lijken de meningen van het secundair 

schoolpersoneel het negatiefst te zijn ten opzichte van herkomst, waarvoor zij gemiddeld 2 scoren. 

In het basisonderwijs scoort men voor deze schaal 2.34, wat 1/3de punt hoger is dan in het 

secundair. Opvallend is wel dat de schaal m.b.t. herkomst de enige schaal is in het secundair waarbij 

niemand maximaal positief scoort. Bij de andere schalen is er telkens minimaal 1 persoon die een 4 

scoort (dat wil zeggen, alle items zo positief mogelijk ingeschat heeft), terwijl bij de schaal mbt 

herkomst dit maximum plafonneert op 3.67. De individuele meningen van het schoolpersoneel ten 

aanzien SES in het onderwijsveld lijken een tussenpositie in te nemen met beperkte verschillen 

tussen de onderwijsniveaus, met respectievelijk gemiddeld 2.28 in het basisonderwijs en 2.09 in het 

secundair als score. 

We merken in het basis en secundair dus gelijklopende attitudes ten opzichte van holebi’s en 

genderthema’s die op beide niveaus behoorlijk positief benaderd worden. Ook de houding ten 

opzichte van SES-problematieken en functiebeperking vertoont gelijkenissen in het basis en 

secundair onderwijs. Personeel in het secundair lijkt het negatiefst staat ten opzichte van herkomst.  

1.2.11 Moeilijke gespreksonderwerpen: “Hete hangijzers” 

We peilden naar de mate waarin bepaalde gevoelige topics m.b.t. diversiteit bespreekbaar zijn in de 

klassen, zoals bijvoorbeeld homobashing, radicalisering, transseksualiteit, discriminatie, enzovoort. 

Hierbij geeft ongeveer een derde van de leerkrachten basisonderwijs en secundair aan dat deze 

topics moeilijk zijn om over in gesprek te gaan. Bepaalde topics zijn merkelijk gevoeliger om over te 

discussiëren in de klas dan andere. Van de leerkrachten die aangaven dat ze over bepaalde 

onderwerpen moeilijk met de leerlingen in dialoog kunnen gaan, blijkt ruim 60% van de 

leerkrachten basisonderwijs  en ruim 55% van de leerkrachten secundair aan te geven dat homo-of 

biseksualiteit moeilijk bespreekbaar is. Ook andere gendergerelateerde zaken blijken moeilijk 

bespreekbaar. Zo geeft bijna de helft van de leerkrachten basisonderwijs en ongeveer 40% van de 

leerkrachten secundair aan dat discussies over de verhouding tussen man en vrouw of het 

bespreken van seksistische beledigingen moeilijk ligt. Transseksualiteit wordt door ruim 70% van de 

leerkrachten basisonderwijs als een problematisch gespreksonderwerp aangeduid. Dit maakt dat in 

het basisonderwijs transseksualiteit het bij uitstek moeilijkste onderwerp blijkt te zijn van alle 

aangegeven thema’s. In het secundair onderwijs staat transseksualiteit op een gedeelde eerste plaats 

met gesprekken over seksuele geaardheid, aangezien ook hier net geen 60% aangeeft dat dit een 

moeilijk toegankelijk thema is. Verder geeft ruim een vijfde van de leerkrachten basisonderwijs en 

ongeveer 40% van de leerkrachten secundair aan dat ook gevoelige thema’s m.b.t. 

levensbeschouwelijke diversiteit moeilijk ligt. Dit omvat bijvoorbeeld gesprekken over religieuze 

symbolen of aanslagen voor religieuze redenen, maar leerkrachten secundair gaven ook aan in de 

opmerkingen dat de evolutieleer of het spanningsveld tussen wetenschap en religie moeilijk lag. Van 

de opgelijste thema’s, blijkt functiebeperking door ruim 90% van de leerkrachten basisonderwijs en 

80% van de leerkrachten secundair als een weinig problematisch onderwerp gezien te worden. Ook 

het bespreken van ongelijkheid en armoede wordt door ongeveer 90% van de leerkrachten 

basisonderwijs en 80% van de leerkrachten secundair als een toegankelijk onderwerp beschouwd. 

De meest aangehaalde reden bij leerkrachten uit de basisschool waarom dergelijke onderwerpen 

moeilijk bespreekbaar zijn, is dat de leerlingen voor dergelijke thema’s te jong zouden zijn. Bij 

leerkrachten secundair was de meest aangehaalde reden (bijna 50%) dat de situatie escaleert 

wanneer dergelijke onderwerpen aangesneden worden. Ook een kwart van de leerkrachten 

secundair geeft aan bepaalde topics te mijden om bepaalde leerlingen in de klas niet te kwetsen. 

Verder geeft ook ruim een vijfde van de leerkrachten basisonderwijs en 15% van de leerkrachten 

secundair aan zich niet bekwaam genoeg te voelen om deze thema’s bespreekbaar te maken. Ook 

10% van de leerkrachten basisonderwijs geeft aan het oordeel van ouders of collega’s te vrezen. Dit 
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lijkt geen issue te zijn in het secundair, gezien geen enkele bevraagde leerkracht van het secundair 

onderwijs aangeeft onderwerpen te mijden vanwege het oordeel van ouders of collega’s. Ongeveer 

10 à 15%, ongeacht het onderwijsniveau, geeft echter ook aan dat dergelijke thema’s niet behoren 

tot de lesonderwerpen, en daarom niet bespreekbaar gemaakt worden in de klas. 

1.2.12 Diversiteit in het curriculum 

We bevroegen leerkrachten in welke mate bepaalde diversiteitsthema’s aan bod kwamen in de klas. 

Deze thema’s omvatten diversiteit in geloofsovertuigingen,  in talen, etnisch-culturele diversiteit, 

transseksualiteit, diversiteit in seksuele geaardheid, verhoudingen tussen mannen & vrouwen, 

functiebeperkingen, of armoede en ongelijkheid. Een tiende tot 15%van de leerkrachten gaf aan al 

deze thema’s behandeld te hebben, terwijl bij ongeveer 5% van de leerkrachten geen enkel van deze 

thema’s aan bod kwam in de klascontext. De meeste leerkrachten basisonderwijs hadden 3, 5 of 6 

thema’s behandeld (respectievelijk ongeveer 15, 20 en 25%). De meeste leerkrachten secundair 

onderwijs hadden 7, 6 of 4 verschillende thema’s behandeld (respectievelijk ongeveer 20, 15 en 

15%). Sommige respondenten uit het basisonderwijs haalden in de opmerkingen nog andere 

diversiteits-gerelateerde  thema’s aan die op hun school behandeld waren, zoals diversiteit in 

gezinsvormen, eetgewoontes, talenten, of omgang met pestgedrag. 

We bevroegen ook de manier waarop deze onderwerpen aan bod gekomen waren. Zo gaf ongeveer 

een derde van de leerkrachten basisonderwijs aan dat 3, 4 of 5 thema’s gepland stonden als een vast 

deel van het curriculum, en in het secundair onderwijs gaf een kwart aan dat twee topics gepland 

stonden. De topics die het vaakst gepland werden als deel van het curriculum in het basisonderwijs 

waren armoede (4/10) en functiebeperking (1/3). Ook in het secundair werd armoede bij ruim 4 op 

10 van de leerkrachten behandeld als gepland deel van het curriculum, gevolg door man-

vrouwverhoudingen (1/3) en geloofsovertuigingen (3/10). Een paar leerkrachten onderwijs gaven 

in de opmerkingen aan dat diversiteitsthema’s het vaakst behandeld werden in het kader van de les 

godsdienst of zedenleer. In het basisonderwijs werd ook de les Nederlands of wereldoriëntatie 

vermeld, terwijl in het secundair ook gewag gemaakt werd van het vak geschiedenis. Desalniettemin 

gaf bijna de helft van de leerkrachten basisonderwijs en bijna 4 op 10 van de leerkrachten secundair 

aan dat wanneer diversiteitsthema’s behandeld werden, deze niet gepland stonden als deel van het 

curriculum. Thema’s werden vaak spontaan aangebracht, in het kader van de actualiteit of naar 

aanleiding van een vraag van de leerlingen. Zo gaf ongeveer een derde van de leerkrachten 

basisonderwijs aan dat 1 à 2 topics op deze manier spontaan naar voor kwamen, terwijl een derde 

van de leerkrachten secundair op deze manier 1 tot 3 thema’s behandelde. De thema’s die het 

vaakst besproken werden aan de hand van de actualiteit waren op beide onderwijsniveaus etnisch-

culturele diversiteit, diversiteit in geloofsovertuigingen en armoede. Een derde van de leerkrachten 

basisonderwijs gaf aan dat diversiteit in taal en etnisch-culturele diversiteit spontaan door leerlingen 

aangebracht werd of besproken werden naar aanleiding van een voorval op school. Ook een vijfde 

van de leerkrachten basisonderwijs gaf aan dat functiebeperking en armoede op die manier 

besproken werden in de klascontext. De analyse toont dat grotendeels dezelfde thema’s leerlingen 

in het secundair onderwijs beroeren, aangezien ook daar diversiteit in geloofsovertuigingen, etnisch-

culturele diversiteit en functiebeperkingen het meest besproken werden.  Een aantal respondenten 

preciseerde in de opmerkingen de manieren waarop dit voorviel, bijvoorbeeld naar aanleiding van 

een —racistisch— incident op de speelplaats, door de aanwezige diversiteit in taal, socio-

economische achtergrond, functiebeperking of etnische achtergrond op school. Een leerkracht 

basisonderwijs gaf bijvoorbeeld ook aan dat man-vrouw verhoudingen besproken werden toen een 

aantal jongens weigerden op te ruimen gezien zij dit “vrouwenwerk” vonden. Desalniettemin gaf 

ook een kwart van de leerkrachten, ongeacht onderwijsniveau, te kennen dat diversiteitsthema’s 

nooit op een dergelijke spontane manier naar voor kwam in hun klas. Ook in het kader van 

projecten, uitstappen of themadagen werden soms bepaalde thema’s behandeld, doch minder 
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frequent dan spontaan of als deel van het geplande curriculum. De topics die het frequentst op een 

dergelijke projectmatige manier behandeld werden, waren in het basisonderwijs diversiteit in 

geloofsovertuigingen en armoede, en etnisch-culturele diversiteit in het secundair.  

Al bij al kunnen we stellen dat van alle opgegeven thema’s, migratie-gerelateerde thema’s, zoals 

diversiteit in geloofsovertuigingen, taal en cultuur, het vaakst besproken worden in de klascontext. 

Zo komen bij ongeveer 50% van de leerkrachten, ongeacht het onderwijsniveau, deze thema’s twee 

à driemaal aan bod. Desalniettemin geeft ook 10% van de leerkrachten basisonderwijs en 20% van 

de leerkrachten secundair aan dat in het voorbije schooljaar deze topics geen enkele keer aangehaald 

werden. Ook armoede en ongelijkheid lijkt een meer toegankelijk topic, gezien bijna 70% van de 

leerkrachten, ongeacht het onderwijsniveau, aangeeft dat dit thema één à tweemaal behandeld werd 

in het voorbije schooljaar. Functiebeperking en genderthema’s komen daarentegen bij bijna  40% 

van de leerkrachten basisonderwijs op geen enkele manier aan bod. Binnen de genderthematiek 

zorgt voornamelijk bespreking van de verhouding tussen man en vrouw ervoor dat de 

genderthematiek aan bod komt in de klascontext van het lager onderwijs. Wanneer we alleen de 

trans- en holebithematiek beschouwen, zien we dat respectievelijk ongeveer 85 en 60% van de 

leerkrachten aangeeft dat deze thema’s nooit aan bod komen in de basisschool. In het secundair 

zien we dat dit een beetje anders ligt. Hoewel ook hier bijna de helft van de leerkrachten aangeeft 

dat functiebeperking niet aan bod kwam in het voorbije schooljaar, werden genderthema’s slechts 

bij een minderheid (ongeveer 15%) helemaal niet behandeld. Seksuele geaardheid en manvrouw-

verhoudingen werd namelijk bij ruim de helft van de leerkrachten in het secundair onderwijs 

eenmaal behandeld in het voorbije schooljaar, en dit gold ook voor de transthematiek bij ongeveer 

40% van de respondenten. Het is dan ook opvallend dat in secundaire scholen genderthema’s het 

vaakst gekozen worden voor een themadag of week (aangezien zowel seksuele geaardheid als man-

vrouwverhoudingen door een vijfde tot een kwart van de respondenten aangegeven werd). Zelfs de 

transgenderthematiek werd even vaak uitgekozen voor een themadag als etnisch-culturele diversiteit 

en geloofsovertuiging (nl. 13%). 

1.2.13 Binnenklasdifferentiatie  

Over het algemeen scoren leerkrachten behoorlijk hoog op de mate waarin zij aan 

binnenklasdifferentiatie doen in hun lessen. Zo scoren ze gemiddeld 3,18 op een schaal van 0 tot 4 

in het basisonderwijs, en 2.89 in het secundair. Het is dan ook opvallend dat de minimale waarde in 

het basisonderwijs op deze schaal 2 is, wat betekent dat iedere leerkracht zichzelf minimaal als 

“geslaagd” beschouwt. Wanneer we de verschillende subdimensies beschouwen (de schaal bestaat 

uit de mate waarin leerkrachten zorgen voor positieve interacties tussen de leerlingen, ruimte maken 

voor inbreng van de leerlingen in de les en aan heterogene groepsvorming doen) valt op dat 

leerkrachten zichzelf voornamelijk hoog inschatten op het creëren van positieve interacties tussen 

leerlingen. Ruim de helft van de leerkrachten basisonderwijs en net geen kwart van de leerkrachten 

secundair geeft zichzelf hier zelfs de maximale score, hierbij aangevend dat zij maximaal inzetten op 

empathie, conflictoplossing en de acceptactie van buitenbeentjes. Op vlak van de mate waarin 

leerlingen een inbreng mogen doen in de lessen, zien we dat er veel meer variatie optreedt in de 

antwoorden van de leerkrachten. Sommige leerkrachten geven aan dat ze zichzelf minder dan 1 

punt op 4 geven voor dit aspect. Uit nadere analyses blijkt dat in het basisonderwijs voornamelijk 

leerlingen de lessen laten evalueren zelden gebeurt, terwijl leerlingen vaker inspraak krijgen in 

lesonderwerpen en leerkrachten de talenten van hun leerlingen benutten in de les. Hier zien we 

opvallende verschillen met het secundair onderwijs, waar ruim 40% van de leerkrachten aangeeft 

dat leerlingen wel de lessen mogen evalueren. Ook in de manier waarop leerkrachten 

groepsvorming toepassen in de les, bijvoorbeeld door taken te geven waarbij leerlingen onderling 

afhankelijk zijn of heterogenesamenstelling te gebruiken op basis van prestaties of 

diversiteitscriteria, zien we verschillen tussen de onderwijsniveaus. Zo schatten leerkrachten 
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secundair onderwijs zichzelf ruim een half punt lager in op deze schaal dan hun collega’s van het 

basisonderwijs (met respectievelijk 2.51 versus 3.15). Toch blijft het opvallend dat op deze 

competentie leerkrachten op beide niveaus zichzelf gemiddeld genomen als ruim “geslaagd” 

beschouwen, en iets minder dan 15% zichzelf zelfs maximaal inschat. 

1.2.14 Bereidwilligheid om diverse leerlingen op te nemen in de klas 

Uit de literatuurstudie bleek reeds dat leerkrachten vaak bepaalde ideeën hebben over welke “types” 

leerlingen makkelijker op te nemen zijn in hun dagdagelijkse klasgebeuren. . We legden leerkrachten 

daarom een lijst voor met beschrijvingen van leerlingen en vroegen hen hoe haalbaar ze het zagen 

om deze leerlingen in hun huidige klas op te nemen. In de diversiteitsbarometer bekijken we wat 

gedetailleerder hoe leerkrachten hier tegenover staan. Uit de analyses blijkt dat leerkrachten niet 

zozeer denken volgens de vooropgestelde types die in het buitengewoon onderwijs onderscheiden 

worden, maar dat zij een eigen indeling maken naargelang de type problemen die zij aan een 

bepaalde leerling koppelen. Zo blijkt dat leerkrachten leerlingen voornamelijk indelen op basis van 

de volgende criteria: het al dan niet hebben van een motorische of sensoriële handicap, leerlingen 

die moete hebben met sociaal contact, en leerlingen met een leerstoornis of leerachterstand. Het 

blijkt dat leerkrachten het meest haalbaar vinden om leerlingen met een leerstoornis of 

leerachterstand op te nemen in hun huidige klassen, terwijl leerkrachten basisonderwijs het 

opnemen van leerlingen met een fysieke handicap het minst haalbaar inschatten, waar dit voor 

leerkrachten secundair leerlingen die moeite hebben met sociaal contact is. Al bij al moet het 

opgemerkt worden dat het hier wel om een klein verschil gaat, waarbij leerkrachten uit het 

basisonderwijs gemiddeld 2.25 scoren op de schaal voor leerachterstand en 1.95 op de schaal voor 

fysieke beperkingen. Leerkrachten secundair scoren 2.25 op de schaal voor leerrachterstand en 2.01 

op de schaal voor sociaal contact Aangezien deze schalen van 0 tot 3 lopen, betekent dit dat 

leerkrachten de opname van deze leerlingen over het algemeen genomen “eerder wel” zien zitten.  

Binnen de groep van leerlingen met een motorische of sensoriële beperking, vinden leerkrachten 

het vooral moeilijk om blinde leerlingen op te nemen in hun huidige klassen. Zo ziet ongeveer 60 

van de leerkrachten het moeilijk haalbaar om een blinde leerling die vooral behoefte heeft aan 

materiële ondersteuning op te nemen. Ter vergelijking, een slechthorende leerling die behoefte 

heeft aan een doventolk wordt door “slechts” 35% van de leerkrachten als onhaalbaar beschouwd, 

een verschil van ongeveer 25 procentpunten met blinde leerlingen. Binnen deze groep blijkt dat 

voornamelijk leerlingen met fysieke beperking waardoor zij in een rolstoel moeten plaatsnemen, als 

makkelijk integreerbaar worden beschouwd. Zo vindt doorgaans slechts een tiende tot een kwart 

van de leerkrachten basisonderwijs, en 15 tot 20% van de leerkrachten secundair onderwijs het 

onhaalbaar om deze leerlingen op te nemen in hun huidige klassen. Ook leerlingen die vaak afwezig 

zijn wegens een chronische ziekte worden in deze “minst problematische” groep geplaatst. 

Uit de analyses blijkt dat leerlingen die moeite hebben met sociaal contact niet alleen leerlingen met 

angststoornissen of weinig sociale vaardigheden omvatten, ook niet-Nederlandstalige leerlingen of 

minderjarige asielzoekers worden onder deze groep gerekend. Opvallend is wel dat beschrijvingen 

die wijzen op een minder gegoede thuissituatie of de aandacht trekken naar de herkomst van de 

leerling (via een verwijzing naar taal of migratiestatus), door leerkrachten doorgaans als veel 

haalbaarder beschouwd worden voor opname in het gebruikelijke klasgebeuren dan leerlingen met 

een functiebeperking. Voor deze herkomst en SES-gerelateerde items geeft bv. slechts tussen de 1 

en 7% van de leerkrachten basisonderwijs aan dat ze het niet haalbaar beschouwen om deze 

leerlingen op te nemen. Anderzijds loopt dit percentage op tot 90% voor leerlingen met een 

functiebeperking. Wel is het opvallend bij leerkrachten secundair dat, hoewel zij het opnemen van 

SES-leerlingen heel haalbaar vinden (slechts 3% vond dit niet haalbaar), zij wel veel sceptischer 

staan ten opzichte van herkomstleerlingen dan leerkrachten basisonderwijs. Zo schatte ongeveer 
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een kwart van de leerkrachten secundair het als niet haalbaar in om een minderjarige asielzoeker op 

te nemen, en bijna 40% vond het onhaalbaar om een niet-Nederlandstalige leerling op te nemen.  

Verder blijkt dat binnen leerlingen met moeilijke sociale contacten, de leerlingen die eerder als type 

3 (e.g., ernstige emotionele en/of gedragsproblemen) kunnen geclassificeerd worden een aparte 

groep lijken te vormen. Het is namelijk zo dat leerlingen die zich soms agressief of uitdagend 

opstellen, door leerkrachten vaak als problematisch beschouwd worden. Afhankelijk van de 

specifieke beschrijving, ziet een kwart tot ruim de helft van de leerkrachten basisonderwijs en 15 tot 

45% van de leerkrachten secundair het niet zitten om dergelijke leerlingen op te nemen. 

Binnen al deze categorieën, zijn er een aantal leerlingen die er van tussenuit springen. Zo blijkt dat 

heel weinig leerkrachten het zien zitten om een leerling met verschillende problematieken of zware 

comorbiditeit op te nemen. Op de vraag in welke mate ze het haalbaar zagen om een slechtziende 

leerling met een rolstoel en verstandelijke beperking te laten participeren in de klas, gaf bijvoorbeeld 

65 tot 80% van de leerkrachten aan dit niet te zien zitten. Dit is dan ook de gevalsbeschrijving 

waarvoor het minst leerkrachten aangaven bereid te zijn deze leerling in hun klas op te nemen. Ook 

voor een leerling met het syndroom van Down geeft ongeveer 55% tot 65% van de leerkrachten 

aan dat zij het niet haalbaar achten deze leerling te laten participeren in de klas. Daar staat tegenover 

dat bepaalde leerlingen beschouwd worden als veel makkelijker integreerbaar in de huidige 

klasstructuur. Zo ziet minder dan 7% van de leerkrachten secundair en minder dan 3% van de 

leerkrachten basisonderwijs het niet zitten om een leerling met een ernstige rekenstoornis op te 

nemen.  

Tegelijkertijd gaven een aantal respondenten op het eind van de vragenlijst (open vraagstelling) aan 

dat zij de opvang van diverse leerlingen heel waardevol vinden, maar dit tegelijk in de huidige 

context niet haalbaar zien. Deze respondenten verwezen allen naar te grote klassen, waardoor 

leerkrachten het moeilijk hebben om hun aandacht en zorg te verdelen. Zoals een respondent 

schreef: “Indien er voldoende middelen en extra ondersteuning binnen de klas zouden zijn, denk ik 

dat het wel mogelijk is om kinderen met een beperking/handicap zoveel mogelijk te integreren, 

maar met de huidige middelen is dit niet mogelijk. De leerkracht wordt extra belast en dit komt 

niemand ten goede, noch de kinderen in de klas, noch het kind met beperking, noch de leerkracht 

die overwerkt geraakt en naar burn out stevent.” “je kan als leerkracht maar op 1 plaats tegelijk zijn 

en bepaalde leerlingen hebben echt nood aan persoonlijke begeleiding.  Soms sta ik echt wel met de 

handen in het haar omdat ik niet weet hoe ik de diverse, dagelijkse problemen moet aanpakken.”  

“Er zijn om bepaalde items goed te kunnen uitvoeren ruimere klassen nodig, het kan niet dat een 

inrichtende macht 25 leerlingen toelaat in piepkleine klassen. hoe kan bvb. een rolstoel hierin 

passen? er zouden minder onderzoeken, gelden nodig zijn voor al die zorg als een leerkracht zich 

kan ontfermen over een kleinere groep” 

1.2.15 Competentie-inschatting 

Over het algemeen schatten leerkrachten hun eigen competentie om om te gaan met diversiteit in 

de klas behoorlijk hoog in. Gemiddeld genomen scoren leerkrachten en het ondersteunend 

personeel op beide onderwijsniveaus 1.9 op deze schaal, die loopt van 0 tot 3. Met andere woorden, 

schoolpersoneel schat zichzelf doorgaans “eerder competent” in in het omgaan met diversiteit in de 

klas. 

Wel zien we variatie in de antwoorden van leerkrachten, afhankelijk van het specifieke 

diversiteitsonderwerp dat bevraagd wordt. Op twee subaspecten schatten leerkrachten 

basisonderwijs zichzelf doorgaans heel hoog in: omgaan met leerstoornis-gerelateerde 

problematieken en algemene didactische kwaliteit (wat dingen omvat zoals krachtige 

leeromgevingen creëren waarin leerlingen maximaal kunnen bijleren, samenwerken met ouders en 

externen, alsook omgang met pesten). De gemiddelde score van leerkrachten basisonderwijs op 

deze aspecten ligt ongeveer tussen 2.3 en 2.5. Gezien de schaal een maximale score heeft van 3, wil 
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dit zeggen dat leerkrachten zichzelf hier bijna maximaal competent inschatten. Dit is ook duidelijk 

uit de variatie in de antwoordpatronen, waarbij de leerkrachten die zichzelf hier het slechtst 

inschatten nog steeds ongeveer 1.5 scoren. 

Wat betreft de omgang met kansarmoede of met leerlingen met een migratieachtergrond, schatten 

leerkrachten basis- en secundair onderwijs zichzelf “eerder competent” in (voor beide competenties 

scoort men ongeveer 2 op 3). Wel moet het hierbij opgemerkt worden dat de omgang met 

anderstalige nieuwkomers als een afzonderlijk issue beschouwd wordt. Ongeveer  1/3 van de 

leerkrachten, op beide onderwijsniveaus, schat zichzelf hier immers niet competent in. Tegelijk 

voelt ook ongeveer 3 op 10 van de leerkrachten basisonderwijs zich niet competent in het omgaan 

met haat tegenover religies (bv. islamofobie of antisemitisme), terwijl dit voor de omgang met 

racisme of talige diversiteit al gauw 15 procentpunten lager ligt. Secundair onderwijspersoneel schat 

zich voor deze aspecten iets competenter in, aangezien slechts ongeveer 1/10de tot 1/3de zich 

hiervoor niet competent inschat.  

Daarentegen blijkt dat leerkrachten basisonderwijs zichzelf als minder competent zien voor de 

omgang met genderthema’s of met leerlingen met een functiebeperking. Voor deze laatste schat 

men zichzelf gemiddeld 1.6 in, waarbij men dus halfweg zit tussen “eerder of minder competent”. 

Bij genderthema’s valt de onzekerheid m.b.t. transgenderthematiek op. Waarbij 1/3de van de 

leerkrachten basisonderwijs aangeeft zich niet competent te weten in de omgang met homofobie of 

met holebi-leerlingen, geeft de helft van de leerkrachten aan niet te weten hoe om te gaan met 

transgender-leerlingen. Deze thema’s lijken iets vertrouwder bij leerkrachten secundair, maar ook 

hier stellen we eenzelfde patroon vast. Bij secundair schoolpersoneel schat tussen 1/8ste  en 1/10de 

zich niet competent in voor de omgang met homofobie of holebi-leerlingen, en 1/3de  voor de 

omgang met transgenderleerlingen. Opvallend is ook dat genderdoorbrekend werken en omgaan 

met seksisme of seksuele intimidatie bij de helft van de leerkrachten basisonderwijs, en een kwart 

tot een derde van het secundair schoolpersoneel vragen oproept.  

Bij de omgang met functiebeperking blijkt voornamelijk de omgang met fysieke en sensoriële 

beperkingen veel vragen op te roepen bij personeel in het basisonderwijs, aangezien ongeveer 5 à 6 

op 10 van de leerkrachten zichzelf hier minder of niet competent inschat. Bij secundair 

schoolpersoneel schat ongeveer 3 à 4 op 10 zich minder of niet competent in wat betreft de 

omgang met psychische, verstandelijke, zintuigelijke en fysieke beperkingen.  

 

Een verschil tussen de leerkrachten basisonderwijs en secundair is dat de competentie-inschatting 

van leerkrachten basisonderwijs meer variatie vertoont. Bij leerkrachten secundair zijn de 

verschillen tussen de verschillende competentie-inschattingen kleiner. Desalniettemin blijkt ook hier 

dat de inschatting voor de omgang met handicap het laagst ligt, en net zoals bij basisonderwijs een 

gemiddelde score van ongeveer 1.6 vertoont. Op de twee subaspecten waarop leerkrachten 

basisonderwijs zichzelf het hoogst inschatten, namelijk de omgang met leerstoornissen en algemene 

didactische competenties, schat het secundair schoolpersoneel zich ongeveer 0.3 punt minder goed 

in. Hierdoor zijn deze subaspecten niet de subcompetenties waarop secundair schoolpersoneel 

zichzelf het hoogst inschat, maar de omgang met kansarmoede. Desalniettemin moet ook 

opgemerkt worden dat secundair schoolpersoneel zich competenter inschat dan mensen in het 

basisonderwijs wat betreft de omgang met genderthema’s. Men schat zichzelf hier ongeveer 1.9 in 

(basisonderwijs ongeveer 1.6), waardoor men zich maar net iets minder competent inschat voor de 

omgang met deze thema’s dan met leerstoornis, herkomstleerlingen of algemene didactische 

kwaliteit. 

Algemeen kunnen we dus stellen dat alle leerkrachten, ongeacht het onderwijsniveau, zich het minst 

competent inschatten voor de omgang met handicap. De omgang met kansarmoede, daarentegen, 

lijkt iets te zijn waarop men op beide onderwijsniveaus veel vertrouwen in heeft. De belangrijkste 

verschillen tussen basis en secundair lijken zich te situeren op het vlak van genderthema’s, waar 

secundair schoolpersoneel zich competenter inschat, en op vlak van leerstoornissen en algemene 
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didactische kwaliteit, waar medewerkers uit het basisonderwijs zichzelf dan net weer competenter 

op inschatten. 

1.3 Verdiepende analyses 

1.3.1 Samenhang tussen variabelen: correlaties op het individuele niveau 

We gingen de verbanden na tussen de leeftijd van het schoolpersoneel en hun attitudes ten opzichte 

van diversiteit in de onderwijscontext, hun mate aan differentiatie in de klascontext, mate waarin 

leerlingen een inspraak krijgen in de klascontext, mate waarin men de integratie van bepaalde 

leerlingen haalbaar acht in de klascontext, de inschatting van de eigen competentie om om te gaan 

met diversiteit, de inschatting van de directeursstijl en de mate waarin hete hangijzers bespreekbaar 

waren in de klas. 

Hieruit bleek dat op beide onderwijsniveaus de leeftijd van een leerkracht geen impact had op deze 

variabelen. Ook naar geslacht blijken er weinig tot geen significante verschillen te zijn. We zien 

alleen bij het secundair personeel op vlak van persoonlijke ideeën m.b.t. diversiteit in de 

onderwijscontext (attitudes t.a.v. diversiteit) een trend naar meer openheid bij vrouwen (r=-0.246, 

p<0.001. 

Verder stellen we een samenhang tussen bepaalde variabelen vast. Zo zien we dat leerkrachten die 

positiever staan ten opzichte van diversiteit in het onderwijs, , ongeacht onderwijsniveau, ook de 

integratie van bepaalde types leerlingen (zoals leerlingen met een functiebeperking) meer haalbaar 

zien in hun klas (rbasis= 0.505; rsecundair=0.368p<0.001). Deze leerkrachten schatten zichzelf ook 

competenter in in het omgaan met diversiteit op school (rbasis=0.231, rsecundair = 0.303 p< 

0.001). Leerkrachten basisonderwijs die positiever staan ten opzichte van diversiteit in het 

onderwijs, hebben daarnaast ook iets meer aandacht voor binnenklasdifferentiatie (r= 0.299, 

p<0.01) en leerlinginspraak in de klas (r=0.241, p< 0.001). 

1.3.2 Patronen in de data: regressie-analyses 

1.3.2.1 Schoolverschillen in het diversiteitsbeleid 

Wanneer we kijken welke invloed schoolkenmerken hebben op het diversiteitsbeleid dat de school 

voert, valt op dat er weinig systematische effecten lijken te zijn. Zo heeft het onderwijsnet waartoe 

de school behoort geen invloed, evenmin als de verstedelijkingsgraad in de omgeving van de 

school, noch de schoolgrootte in termen van het aantal leerlingen, noch de aanwezige 

herkomstdiversiteit onder de leerlingen. Wel merken we een relatief groot effect van het percentage 

SES-leerlingen op school (een half punt). In bassischolen waar er een groot aandeel leerlingen met 

een lagere SES-achtergrond aanwezig zijn, voert de school een iets progressiever beleid. We stellen 

echter in secundaire scholen geen effecten van het aandeel SES-leerlingen op school.  

Wanneer we gaan controleren voor de attitudes van het personeel, zien we dat de effecten van 

schoolcompositie iets groter en robuuster worden in basisscholen. Dit suggereert dat scholen met 

een groot aandeel SES-leerlingen een iets progressiever beleid voeren dan je op basis van scholen 

met een gelijkaardig competent korps zou verwachten. Bij secundaire scholen stellen we een klein 

effect vast van het schoolnet wanneer we controleren voor het aandeel SES-leerlingen of de 

attitudes van het personeel. Dit suggereert dat GO-scholen een iets progressiever beleid voeren dan 

VGO-scholen met een korps met gelijkaardige denkbeelden of een gelijkaardige aandeel SES-

leerlingen. verder stellen we belangrijke, positieve effecten vast van de competentie-inschatting en 

attitudes t.a.v. diversiteit van het korps, alsook een klein effect van de leeftijd. Dit suggereert dat 

iets oudere leerkrachten, of leerkrachten die zichzelf progressief of competent inschatten in de 
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omgang met diversiteit geneigd zijn om het diversiteitsbeleid op school iets positiever in te schatten. 

Een alternatieve interpretatie is dat deze leerkrachten iets meer lesgeven in scholen die een iets 

progressiever beleid voeren, wat kan wijzen op een mild aanzuig- of beïnvloedingseffect. Dit 

suggereert enerzijds dat leerkrachten die positief denken over diversiteit op school aangetrokken 

zijn tot scholen waar een progressief diversiteitsbeleid gevoerd wordt. Anderzijds is het ook 

mogelijk dat leerkrachten met positieve denkbeelden over diversiteit erin slagen om na verloop van 

tijd het diversiteitsbeleid van hun school in positieve zin te beïnvloeden. Toekomstig onderzoek 

moet uitwijzen of het hier gaat om een inschattings-, aanzuig- of beïnvloedingseffect.     

1.3.2.2 Patronen in hoe schoolpersoneel denkt over diversiteit 

Wanneer we ons focussen op de persoonlijke ideeën dat het schoolpersoneel erop na houdt wat 

betreft diversiteit in het onderwijs, wat we hierna attitudes t.a.v. diversiteit zullen noemen, zien we 

een aantal interessante verschijnselen. Zo stellen we vast dat mannelijke leerkrachten, ongeacht het 

onderwijsniveau, altijd iets minder progressief denken over diversiteit in het onderwijs dan 

vrouwen. Deze bevinding komt overeen met voorgaand Belgisch en internationaal onderzoek dat 

vaststelt dat mannen doorgaans minder progressief zijn dan vrouwen. Verder stellen we vast dat 

opleiding en leeftijd geen significant effect hebben op de attitudes van het personeel in het basis- 

noch in het secundair onderwijs.  

Wanneer we bijkomend schooleffecten gaan beschouwen, stellen we ook een aantal 

schoolgebaseerde verschillen vast in de attitudes van het personeel. In basisscholen met een hoog 

niveau aan herkomstdiversiteit, stellen we een trend vast waarbij iets  negatiever wordt gedacht over 

diversiteit in het onderwijs dan in scholen met een lager niveau aan herkomstdiversiteit. De 

verstedelijkingsgraad in de regio van de school en de schoolgrootte, noch het percentage SES-

leerlingen op school hebben een effect op de attitudes t.a.v. diversiteit van het personeel.  

In het secundair stellen we geen effecten vast op de wijze waarop het personeel denk over 

diversiteit van schoolstructuur naar schoolgrootte of de urbanisatiegraad, noch van het aantal SES-

leerlingen, noch van de mate aan herkomstdiversiteit binnen de school, noch naar de hoeveelheid 

vrouwelijke leerlingen. Wel stellen we hier een effect vast van het net. Het personeel van het OGO 

lijkt iets progressiever te zijn dan deze van het VGO, terwijl mensen van het GO net iets minder 

progressief lijken te denken. Deze effecten verschijnen en verdwijnen echter wanneer we 

controleren voor de compositie van de scholen, wat suggereert dat deze effecten voornamelijk 

gedreven zijn door bepaalde instroomverschillen tussen de netten. Bovendien is het zo dat deze 

schooleffecten, ongeacht het onderwijsniveau, verdwijnen wanneer we controleren voor 

competenties van de leerkrachten om om te gaan met diversiteit in de klas. Dit suggereert dat 

leerkrachten die zich competent voelen in de omgang met diversiteit in de klas ook positievere 

attitudes hebben ten opzichte van diversiteit. Het is hierbij wel belangrijk op te merken dat de 

causaliteit van dit verband onduidelijk is. Het is uit onze data onmogelijk af te leiden of mensen die 

competent zijn in de omgang met diversiteit daarom ook positiever over diversiteit denken, of net 

dat mensen die positief denken over diversiteit misschien meer geneigd gaan zijn zich competent te 

voelen in de omgang hiermee, bijvoorbeeld omdat zij meer openstaan voor nascholingen in 

verband met deze thema’s. Gezien de schooleffecten verdwijnen bij controle voor competentie, 

suggereert de data dus dat de gepercipieerde competentie van secundaire leerkrachten uit het OGO 

zich net iets hoger is voor de omgang met diversiteit in de klas, waardoor deze leerkrachten ook 

positievere attitudes gaan rapporteren. Tegelijkertijd stellen we vast dat in basisscholen met een 

matige herkomstdiversiteit leerkrachten zich meer competent voelen in de omgang met diversiteit 

dan in scholen met hoge herkomstdiversiteit, waardoor zij daar positievere attitudes rapporteren. 

Dit zijn belangrijke bevindingen aangezien een school doorgaans minder vat heeft op diens 

compositie- en structuurkenmerken. Hoewel scholen voor een stuk hun in-, door- en uitstroom 

controleren en beïnvloeden (zie Post 3 voor een gedetailleerde bespreking van deze mechanismes), 

is deze ook deels bepaald door bijvoorbeeld het studieaanbod of ligging van de school. Ook de 
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structuurkenmerken die hier beschouwd werden (net, urbanisatiegraad en schoolgrootte) zijn 

aspecten waar scholen weinig tot geen vat hebben. Een directie heeft daarentegen wel de hefbomen 

om rechtstreeks in te werken op de competenties van zijn team. Competentie om met diversiteit in 

het onderwijs om te gaan kunnen dus wel opgekrikt worden, met mogelijk positieve gevolgen voor 

de attitudes van het personeel. Of omgekeerd: werken aan de attitudes van het personeel, kan er 

ook toe leiden dat zij meer (bereid zijn om) competenties (te) ontwikkelen in de omgang met 

diversiteit in de klas. 

 

1.3.2.3 Patronen in de bereidheid om diverse leerlingen op te nemen in de klas 

Wanneer we kijken in welke mate leerkrachten het haalbaar achten om diverse leerlingen, en dan 

voornamelijk leerlingen met een functiebeperking, in hun klas op te nemen, stellen we een aantal 

patronen vast. Vooreerst lijken demografische kenmerken van de leerkracht zelf, zoals geslacht, 

leeftijd of opleiding, geen invloed te hebben op hun haalbaarheidsinschatting, ongeacht het 

onderwijsniveau. Wel stellen we vast dat leerkrachten, ongeacht het onderwijsniveau, die meer 

positieve attitudes hebben ten opzichte van diversiteit en zichzelf meer competent inschatten in de 

omgang met diversiteit in de klas, tevens de integratie van diverse leerlingen in hun klas haalbaarder 

achten. In het secundair onderwijs stellen we vast dat gerapporteerde competentie in het omgaan 

met diversiteit in de klas een belangrijke invloed heeft op de mate waarin leerkrachten het haalbaar 

achten om diverse leerlingen op te nemen in hun klas. Dit effect schommelt tussen een derde en 

een half punt op de haalbaarheidsschaal, wat dus inderdaad een groot effect mag genoemd worden. 

In het basisonderwijs blijken attitudes t.a.v. diversiteit iets zwaarder door te wegen dan 

competentie-inschatting, waarvan het effect tevens rond een half punt schommelt. Dit geeft aan dat 

voor leerkrachten secundair hun vertrouwen in hun competenties belangrijker is dan in de 

basisschool, waar we eerder een invloed zijn van hoe men denk over diversiteit in de klas. 

desalniettemin geldt voor beide onderwijsniveaus dat een mix van attitudes en vaardigheden een 

belangrijke bijdrage leveren aan de mate waarin leerkrachten het haalbaar zien om leerlingen met 

een functiebeperking op te nemen in de klas. 

Op het schoolniveau blijken er weinig verschillen tussen de haalbaarheidsinschatting van 

leerkrachten te bespeuren te zijn. Zo heeft op beide onderwijsniveaus de schoolgrootte, het net 

waarin de leerkracht tewerk gesteld is, noch de urbanisatiegraad van de regio een impact. Ook de 

compositie van de school naar het aandeel vrouwelijke leerlingen of de diversiteit aan 

herkomstleerlingen lijkt geen invloed te hebben op de haalbaarheidsinschatting van leerkrachten. 

Wel stellen we een trend vast waarbij leerkrachten tewerk gesteld in scholen met een grotere 

proportie aan SES-leerlingen de integratie van diverse leerlingen, en dan vooral leerlingen met en 

functiebeperking, minder haalbaar achten. Het gaat hier om een effect tot een half punt, wat als een 

behoorlijk groot effect kan omschreven worden. Deze effecten verdwijnen echter wanneer we 

controleren voor de competenties en attitudes van het leerkrachtkorps, wat aangeeft dat men in 

dergelijke scholen vaak net heel positief denkt over en zich competent voelt in de omgang met 

diversiteit in het onderwijs. In secundaire scholen, maar niet in basisscholen, stellen we een invloed 

vast van de mate waarin de school al inspanningen geleverd heeft om het leren toegankelijk te 

maken voor diverse leerlingen, bv. door leerkrachten te professionaliseren, redelijke aanpassingen te 

voorzien, de school structureel klaar te maken voor leerlingen met een functiebeperking, te werken 

aan een goed uitgebouw zorgbeleid, etc. Hoewel dit een klein effect is, en dus duidelijk 

ondergeschikt is aan de invloed van de vaardigheden en denkbeelden in het korps, is het toch 

belangrijk een dergelijk structureel effect te melden.  
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1.4 Conclusies over het surveyonderzoek 

1.4.1 Hoe scholen omgaan met socio-economische achtergrond 

Scholen hebben het gevoel dat zij op vlak van de omgang met SES-thematiek doorgaans ver staan. 

Zo schatten zij zich van alle bevraagde diversiteitsthematieken het hoogst in op het 

diversiteitsbeleid m.b.t. dit topic, hebben zij het vaakst een vertrouwenspersoon gespecialiseerd in 

kansarme thuissituaties, scoren zij betrekkelijk positief op attitudes m.b.t. kansarmoede in het 

onderwijs, vinden zij het betrekkelijk makkelijk om dit thema te bespreken in de klas, plannen zij 

het vaak expliciet als deel van het curriculum, vindt slechts een minderheid het onhaalbaar om 

kansarme leerlingen te integreren in hun huidige klas, en voelen zij zich competent in de omgang 

met kansarmoede in de klas. 

Gezien de grote sociale ongelijkheid in het Belgisch onderwijs, lijken we hier echter te stoten op de 

beperkingen van survey-onderzoek. Mogelijke verklaringen voor deze opvallende discrepantie 

kunnen gevonden worden in sociale wenselijkheid, verkeerde inschatting van het klas- en 

schoolgedrag door onbewuste discriminatieprocessen, of dat schoolpersoneel het gevoel heeft 

weliswaar de ses-thematiek te kunnen managen zonder fundamenteel iets aan de processen van 

ongelijkheid te kunnen veranderen. Deze opvallende bevindingen werden meegenomen in de 

verdiepende fase en voorgelegd aan de middenveldsorganisaties en onderwijsprofessionals, waar ze 

diepgaand besproken worden (zie onder). 

1.4.2 Hoe scholen omgaan met functiebeperking  

Op vlak van functiebeperking scoren scholen doorgaans betrekkelijk slecht. Zo zijn de attitudes ten 

opzichte van handicap doorgaans niet zo positief. Ook op vlak van competentie-ontwikkeling lijkt 

er nog werk aan de winkel, gezien op beide onderwijsniveaus men zich het minst competent inschat 

voor de omgang met functiebeperking. Ook zien we een grote variatie in hoe haalbaar leerkrachten 

de integratie van verschillende types leerlingen in hun klas zien. Zo lijken leerkrachten voornamelijk 

de integratie van leerlingen met een leerstoornis of leerachterstand als haalbaar te zien binnen hun 

huidige klascontext. Dit matcht met de inschatting van competentie, waarbij leerkrachten, 

voornamelijk in het basisonderwijs, zichzelf doorgaans behoorlijk competent zien in de omgang 

met leerstoornissen. Andere leerlingen die als vlot integreerbaar gezien worden zijn kinderen met 

een chronische ziekte of met een rolstoel. Tegelijkertijd wordt de integratie van andere leerlingen als 

veel minder haalbaar gezien in de huidige klascontext. Zo worden kinderen met een sensoriële 

handicap, type 3-problematiek (e.g., ernstige emotionele en/of gedragsproblemen), down of sterke 

comorbiditeit als (zeer) moeilijk integreerbaar gezien in de huidige klascontext. Deze onzekerheid 

m.b.t. sensoriële handicap wordt ook weerspiegeld in de competentie-inschatting, waarbij op beide 

onderwijsniveaus dit aspect bij ongeveer de helft van de leerkrachten vragen oproept. 

Deze zaken worden dan ook weerspiegeld in het beleid van de scholen, waarbij er geen 

consequente aanpak lijkt te bestaan in de omgang met functiebeperking (zie diversiteitsbeleid). 

Verder is het opvallend dat een aantal inspanningen voor schooltoegankelijkheid die specifiek 

gericht zijn op de inclusie van leerlingen met een functiebeperking door een minderheid van de 

scholen aangepakt wordt. Dit omvat bv. extra ruimtes voorzien voor specifieke ondersteuning, 

budget vrijmaken voor het aanpassen van leermaterialen, ruimtes aanpassen naargelang de noden 

van de leerlingen en het schoolgebouw toegankelijk maken.  

We merken echter een splitsing op tussen functiebeperking in de praktijk en functiebeperking in 

theorie. Wanneer we peilen naar de concrete omgang met leerlingen met functiebeperking, stellen 

we vast dat scholen doorgaans nog niet zo ver staan op vlak van beleid en concrete klaspraktijken. 

Tegelijkertijd geven leerkrachten, ongeacht onderwijsniveau, echter wel aan dat zij functiebeperking 

een toegankelijk thema vinden om te bespreken in de klascontext en wordt dit vaak ook expliciet 
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gepland als deel van het curriculum (vnl. in het basisonderwijs). Er lijkt dus geen taboe of probleem 

te bestaan rond het thema functiebeperking, maar de effectieve omgang met leerlingen met een 

functiebeperking lijkt een andere zaak te zijn. 

 

Daarnaast stellen we echter wel vast dat basisscholen doorgaans iets verder staan in de omgang met 

functiebeperking. Zo worden in basisscholen leerlingen en ouders doorgaans meer betrokken bij 

zorgaspecten en de regeling van redelijke aanpassingen dan in het secundair, wordt het thema 

functiebeperking vaker expliciet gepland als deel van het curriculum, worden redelijke aanpassingen 

frequenter voorzien, en voelt men zich competenter in de omgang met leerstoornissen. 

1.4.3 Hoe scholen omgaan met gender en seksuele geaardheid 

Een opvallend verschil tussen basis- en secundaire scholen is dat men in het secundair verder lijkt 

te staan wat betreft de omgang met gender en seksualiteitsthema’s. Uit de analyses (van het beleid) 

blijkt bv. dat veel basisscholen deze thema’s als “niet van toepassing” beschouwen, en bij het 

bespreken van deze thema’s in de klas vinden ook veel leerkrachten basisonderwijs de leerlingen 

hiervoor te jong. Het idee dat genderthema’s niet relevant zouden zijn voor lagere school kinderen, 

dat mogelijks aan de grondslag ligt van dit hoge percentage, is echter problematisch. Juist doordat 

een andere seksuele geaardheid of andere gezinsvormen nooit besproken worden en compleet 

afwezig zijn in de dagdagelijkse sfeer, wordt het klimaat van heteronormativiteit ondersteund.  

 

Los van deze verschillen tussen basis- en secundaire scholen zien we een aantal opvallende 

processen, namelijk een tweedeling tussen attitudes en praktijken. Zo denkt het schoolpersoneel 

aan de ene kant heel positief over de holebi- en genderthematiek (zoals aangegeven wordt in de 

attitudes t.a.v. diversiteit), maar tegelijkertijd weten zij op praktisch en concreet vlak weinig wat ze 

met dit thema aan moeten. Dit werd bijvoorbeeld duidelijk uit het feit dat leerkrachten, ongeacht 

onderwijsniveau, aangaven dat zij seksuele geaardheid, gender- en transthematiek de bij uitstek 

moeilijkste topics vinden om met leerlingen over in gesprek te gaan (zie hete hangijzers). Dit wordt 

ook weerspiegeld in de mate waarin deze thema’s aan bod kwamen in de klascontext en het feit dat 

leerkrachten basisonderwijs zich het minst competent inschatten voor deze thema’s. Dit lijkt dus te 

suggereren dat, hoewel de attitudes en ideeën van het schoolpersoneel over deze thema’s behoorlijk 

progressief lijken te zijn, zij tegelijkertijd op vlak van vaardigheden en skills weinig ontwikkeld zijn. 

Een bijkomende opmerking hierbij is dat van de gender- en holebithema’s, de transthematiek het 

moeilijkst lijkt te liggen. Dit thema werd door leerkrachten basisonderwijs gezien als het bij uitstek 

moeilijkste thema om met leerlingen over in gesprek te gaan, en stond in het secundair op een 

gedeelde eerste plaats met geaardheid. Ook op vlak van competentie-inschatting zien we, ongeacht 

het onderwijsniveau, dat leerkrachten zich weinig competent inschatten in de omgang met 

transleerlingen. 

1.4.4 Hoe scholen omgaan met migratieachtergrond 

Een opvallend verschil tussen basis- en secundaire scholen is het feit dat men in het secundair 

strikter lijkt om te gaan met herkomstleerlingen. Het beleid is strenger dan in de basisscholen, de 

attitudes zijn minder positief, en men vindt het veel onhaalbaarder om niet-Nederlandstalige 

kinderen of asielzoekers op te nemen in de huidige klas. Desalniettemin voelt men zich algemeen 

genomen niet minder competent voor de omgang met herkomstthema’s in het secundair dan in het 

basisonderwijs. Een mogelijke verklaring voor deze verschillen tussen basis en secundair onderwijs 

wat betreft de omgang met etniciteit kan misschien gevonden worden in de ontwikkelingen die 

leerlingen doormaken op deze schoolniveaus. Zo zijn leerlingen meer bezig met 

identiteitsontwikkeling en groepslidmaatschap tijdens de puberteit. Het kan zijn dat door deze 
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algemene psychologische ontwikkelingsprocessen, herkomstleerlingen zichtbaarder worden voor 

personeel in het secundair onderwijs, waardoor zij ook meer problemen in de omgang hiermee gaan 

rapporteren.  

Los van de verschillen tussen basis- en secundaire scholen, stellen we een aantal problemen vast in 

de concrete omgang met dit thema in het klaslokaal. Zo blijken een aantal subthema’s m.b.t. 

etniciteit scholen voor specifieke uitdagingen te plaatsen. De omgang met anderstaligheid enerzijds 

en religiositeit anderzijds blijkt vaak problematisch. Zo geven zowel leerkrachten basis- als 

secundair aan dat zij moeilijk in gesprek kunnen gaan met hun leerlingen over gevoelige thema’s 

m.b.t. levensbeschouwelijke diversiteit, zoals religieuze symbolen, het spanningsveld tussen 

wetenschap en religie en aanslagen voor religieuze redenen. (zie hete hangijzers). Ook de 

gepercipieerde competentie in de omgang met islamofobie ligt betrekkelijk laag. Dit is opvallend 

gezien tegelijkertijd aangegeven wordt dat etnische diversiteit wel frequent gepland wordt als deel 

van het curriculum, en ook vaak spontaan besproken wordt of gekozen als thema voor een project. 

Ook het gerapporteerde gebrek aan competentie in de omgang met anderstalige kinderen op beide 

onderwijsniveaus, en de striktheid op vlak van taalbeleid is opvallend. Hoewel binnen dit onderzoek 

de attitudes en praktijken m.b.t. herkomst zich vaak eerder in de middenmoot situeren ten opzichte 

van de andere diversiteitsdimensies, tonen deze specifieke issues wel aan dat er nog steeds veel 

onzekerheid en vragen in de Vlaamse scholen bestaan, en dan zeker in de secundaire scholen, m.b.t. 

het beste plan van aanpak voor deze thema’s. Dit is zeker relevant gezien de dominante methodes 

in het onderwijs, bijvoorbeeld m.b.t. taaldiversiteit, vaak een discrepantie vertonen met de huidige 

kennis in het wetenschappelijk veld. 

1.4.5 Verschillen tussen scholen 

1.4.5.1 De invloed van onderwijsniveau 

We stellen vast dat op de schalen waar we verschillen tussen de onderwijsniveaus vaststellen, deze 

doorgaans in het nadeel zijn van secundaire scholen. Dit kan een mogelijke antwoordbias zijn 

(waarbij personeel van secundaire scholen gewoon kritischer staat of minder geneigd is extreem 

positief te antwoorden).  Gezien het feit dat voor beide onderwijsniveaus op bepaalde schalen wel 

heel gelijkaardige scores gevonden worden en de antwoordpatronen en variaties doorgaans 

gelijkaardig zijn, is het misschien logischer om te stellen dat op bepaalde vlakken er nog meer werk 

aan de winkel is in secundaire scholen. 

Zo stellen we bijvoorbeeld vast dat op vlak van de omgang met herkomstdiversiteit secundaire 

scholen een strenger beleid voeren. Ook de attitudes en de bereidheid om herkomstleerlingen te 

integreren in de huidige klascontext is er negatiever. Ook op vlak van de omgang met 

functiebeperking lijken secundaire scholen iets meer achterop te hinken. Zo laten basisscholen 

doorgaans meer inspraak van ouders en leerlingen toe bij de aanpak van redelijke aanpassingen of 

andere zorgaspecten dan in het secundair, wordt het thema functiebeperking vaker expliciet gepland 

als deel van het curriculum, worden redelijke aanpassingen frequenter voorzien, en voelt men zich 

competenter in de omgang met leerstoornissen. 

Verder schat het personeel van secundaire scholen ook de managementstijl van hun directie, het 

personeelsbeleid m.b.t. diversiteit, de communicatie naar de ouders en de inspanningen m.b.t. 

schooltoegankelijkheid wat negatiever in dan personeel van basisscholen. Ook de gemiddelde score 

op attitudes t.a.v. diversiteit en binnenklasdifferentiatie ligt wat lager in het secundair dan in het 

basisonderwijs. Hoewel secundaire scholen iets meer diversiteitsthema’s bespreken in de 

klascontext, moet hier tegelijkertijd bij opgemerkt worden dat deze minder vaak gepland staan als 

deel van het curriculum dan in het basisonderwijs. (Dat deze thema’s gemiddeld genomen vaker 

besproken worden in het secundair wordt dan voornamelijk veroorzaakt doordat deze meer 

spontaan aangebracht worden door leerlingen of projectmatig behandeld worden.) Op vlak van een 
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aantal didactische kwaliteiten, zoals het creëren van positieve interacties in de klas of heterogene 

groepssamenstelling, schatten leerkrachten uit het basisonderwijs zichzelf doorgaans wat beter in 

dan leerkrachten secundair. Ook op vlak van algemene didactische kwaliteit, zoals de omgang met 

pestproblematieken, samenwerking met ouders en externen en het creëren van krachtige 

leeromgevingen, schatten leerkrachten basisonderwijs zich competenter in.  

 

Desalniettemin zijn er ook een aantal vlakken waarop secundaire scholen verder staan dan 

basisscholen. Zo zijn zij eerst en vooral meer bezig met gender- en holebithema’s. We merken 

immers op dat in de basisscholen het idee leeft dat deze thema’s voor hun leerlingen minder 

relevant zouden zijn, waarbij frequent naar de jonge leeftijd van de leerlingen wordt verwezen. 

Hierdoor geven basisscholen frequenter aan dan secundaire scholen dat schoolbeleid m.b.t. gender- 

en holebithematiek “niet relevant” zou zijn, worden deze onderwerpen minder opgenomen in het 

curriculum of het thema van een projectdag, en schatten leerkrachten secundair zich competenter 

in in de omgang met holebi- en genderthematiek. 

Verder stellen we ook vast dat op vlak socio-emotionele begeleiding secundaire scholen doorgaans 

iets verder staan. Zo hebben zij vaker een formele klachtenprocedure en een vertrouwenspersoon 

waar leerlingen terecht kunnen. Een mogelijke verklaring is echter dat secundaire scholen meer 

inzetten op formele procedures, waar dergelijke ondersteuning op basisscholen meer informeel 

geboden wordt. 

 

Daarnaast zijn er een aantal thema’s waarop basis en secundaire scholen een gelijkaardig profiel 

vertonen. Zo behalen scholen, ongeacht het onderwijsniveau, doorgaans eenzelfde gemiddelde 

score op de inspraak die van leerlingen en ouders toegelaten wordt (hoewel er wat 

nuanceverschillen liggen op de thema’s. Zo worden leerlingen meer betrokken bij het schoolbeleid 

en de organisatie van toetsen of examens in het secundair, terwijl leerlinginspraak vaker voorkomt 

op op vlak van zorg- en disciplinaire maatregelen in basisscholen.) Verder scoren zowel basis- als 

secundaire scholen even hoog op de inschatting van het diversiteitsbeleid (opnieuw met 

nuanceverschillen, waarbij secundaire scholen verder staan op vlak van gender & holebi’s, en 

basisscholen progressiever zijn op vlak van herkomstthema’s), en geven leerkrachten aan dezelfde 

thema’s moeilijk of net makkelijk te vinden om over in gesprek te gaan in de klascontext. Ook op 

vlak van competentie-inschatting, zien we dat leerkrachten basis en secundair zich gemiddeld 

genomen ongeveer even competent voelen (hoewel we opnieuw nuances zien in de subaspecten). 

Hoewel secundaire scholen iets lager scoren op inspanningen voor schooltoegankelijkheid, valt ook 

hier op dat beide onderwijsniveaus dezelfde accenten leggen om het leren en participeren in hun 

school toegankelijk te maken, terwijl bepaalde andere acties (zoals die gericht op de inclusie van 

leerlingen met een functiebeperking of het professionaliseren van het leerkrachtteam) doorgaans 

moeilijker liggen. Ook zien we een grote overeenstemming in welke ondersteuningsfuncties, al dan 

niet intern of extern gefinancierd, extra voorzien worden op school. 

Ook op vlak van de omgang met SES lijken basisscholen en secundaire scholen een grotendeels 

gelijklopend beleid te voeren en vertoont het personeel gelijkaardige ideeën en attitudes.  

1.4.5.2 De invloed van structuur- en  compositiekenmerken 

Algemeen kunnen we stellen dat er weinig systematische structurele effecten, naar schoolnet, 

urbanisatiegraad van de regio of schoolgrootte, vastgesteld kunnen worden in de data. Ook op vlak 

van compositiekenmerken, zoals de mate aan herkomstdiversiteit op school, het percentage SES-

leerlingen, of het percentage meisjes kunnen we weinig systematische verschillen tussen scholen 

bespeuren. Waar er wel dergelijke verschillen vastgesteld worden, zijn de compositiegerelateerde 

effecten doorgaans groter dan de structurele. Binnen de compositiegerelateerde effecten lijkt 

voornamelijk ook het effect van het aandeel SES-leerlingen belangrijker en robuuster te zijn dan de 

mate aan herkomstdiversiteit op school. Een belangrijke opmerking bij al deze schoolgebaseerde 
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verschillen is echter dat deze effecten doorgaans verdwijnen (of net pas verschijnen) wanneer we 

controleren voor de attitudes ten opzichte van diversiteit van het schoolpersoneel of de 

competentie-inschatting van het leerkrachtenkorps.  

We stellen in onze data bovendien ook weinig consistente verschillen vast in de patronen die naar 

voor komen in het basis- en secundair onderwijs. Ondanks de gemiddelde verschillen die we 

vaststellen in competentie-inschatting, attitudes van het korps, concreet diversiteitsbeleid, etc (zie 

beschrijvende analyses), zien we dat de invloed van structuur, compositie en korpskenmerken 

sterke overeenkomsten vertoont. We stellen bijvoorbeeld namelijk op beide niveaus weinig 

consistente structuurverschillen vast naar net, ligging of schoolgrootte, merken op beide niveaus dat 

het percentage SES-leerlingen doorgaans zwaarder doorweegt dan de aanwezige herkomstdiversiteit 

op school, en dat zowel de structuur- als compositie-effecten grotendeels ondergeschikt zijn aan de 

invloed van attitudes en competenties van het leerkrachtkorps.  

Dit alles suggereert dat het de vastgestelde verschillen tussen scholen niet zozeer gaan om vaste, 

onveranderbare verschillen die vastgebeiteld zijn in de structuur van deze scholen. Deze resultaten 

lijken eerder te suggereren dat werken aan de competenties en de ideeën van het schoolpersoneel 

belangrijker kunnen zijn om scholen in Vlaanderen op een hoger niveau te krijgen wat betreft 

diversiteitsbeleid, attitudes en bereidheid om diverse leerlingen te integreren in hun klas. Dit is een 

belangrijke bevinding aangezien directies zelden de hefbomen hebben om de compositie- en 

structuurkenmerken van hun school te veranderen. Hoewel scholen voor een stuk hun in-, door- en 

uitstroom controleren en beïnvloeden (zie Post 3 voor een gedetailleerde bespreking van deze 

mechanismes), is deze ook deels bepaald door bijvoorbeeld het studieaanbod of ligging van de 

school. Ook de structuurkenmerken die hier beschouwd werden (net, urbanisatiegraad en 

schoolgrootte) zijn aspecten waar scholen doorgaans weinig tot geen vat hebben. Een directie heeft 

daarentegen wel de hefbomen om rechtstreeks in te werken op de competenties van zijn team om 

met diversiteit in het onderwijs om te gaan, met mogelijk positieve gevolgen voor de concrete 

omgang met diversiteit op onze scholen. 
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2 |  Verdiepende fase: de focusgroepen 

 

2.1 Methodologie  

2.1.1 Focusgroepen als methodiek 

We werkten met focusgroepen om de mening van middenveldorganisaties en onderwijsstakeholders 

over de huidige omgang met diversiteit in scholen te leren kennen. Een focusgroep is een 

“gestructureerde discussie onder een kleine groep van stakeholders (4 tot 12 personen), begeleid 

door een ervaren gespreksleider” (Mortelmans, 2011). Deze methode is ontworpen om informatie 

te verkrijgen over de voorkeuren en waarden van (uiteenlopende) mensen met betrekking tot een 

bepaald onderwerp en om te kunnen verklaren waarom ze die meningen hebben. Tijdens een 

focusgroep wordt een gestructureerde discussie van een interactieve groep in een tolerante, 

geruststellende omgeving geobserveerd. Een focusgroep kan dus gezien worden als een combinatie 

van een gericht interview en een discussiegroep. De doelstelling van de focusgroepen was om 

antwoord te kunnen bieden op de volgende zaken: 

 Vaststellen van de (mis)match tussen de bevindingen uit de verkennende fase (het 

surveyonderzoek) en de ervaringen en expertise van mensen uit het praktijkveld. 

 Verkrijgen van aanvullende duiding bij de resultaten uit de verkennende fase. 

 Het formuleren van en ontwikkelen van een consensus over beleidsaanbevelingen. 

 Een kritische reflectie rond hoe de eigen organisatie kan bijdragen aan een betere 

omgang met de diversiteit in het onderwijs. 

2.1.2 Respondenten  

De focusgroepen waren gericht op organisaties met expertise in diversiteit in het onderwijs. 

Concreet werden er afzonderlijke focusgroepsgesprekken georganiseerd met specifieke 

doelgroepen. Er werden 4 parallelle focusgroepen georganiseerd voor middenveldorganisaties die 

elk focussen op een specifiek diversiteitscriterium, 1 focusgroep voor onderwijsorganisaties gericht 

op het basisonderwijs en 1 voor onderwijsorganisaties gericht op het secundair onderwijs. Zoals in 

onderstaand schema vermeld, werden in totaal 37 organisatie-afgevaardigden betrokken bij de 

focusgroepen. Bij de selectie van de onderwijsorganisaties werd er steeds op gelet een afvaardiging 

vanuit verschillende onderwijskoepels te hebben. We merkten bij de contactname met 

middenveldorganisaties dat ervaringsdeskundigen (i.e., mensen die door doorleefde ervaring met 

beperking, armoede, uitsluiting, …, inzicht kunnen bieden in de problemen waarmee mensen in 

dergelijke situaties geconfronteerd worden) minder ingingen op de vraag deel te nemen aan een 

focusgroep.  
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Tabel 2-1 Overzicht deelnemers aan de focusgroepen 

Focusgroep Doelgroep Deelnemers Aanwezige organisaties  

1 
Middenveldorganisaties 

gericht op SES 
4 

Kompanjon VZW, Netwerk tegen 

armoede, Samenlevingsopbouw 

Vlaanderen, VZW Jong 

2 
Middenveldorganisaties 

gericht op functiebeperking 
5 

Adviescommissie gebarentaal, Gezin & 

Handicap, Grip, Steunpunt voor Inclusie 

3 
Middenveldorganisaties 

gericht op etniciteit 
4 

Integratie & Inburgering, Intercultureel 

netwerk Gent, Minderhedenforum, 

Samenlevingsopbouw Vlaanderen  

4 
Middenveldorganisaties 

gericht op gender 
4 

Cavaria, Ella, Rosa, Wel jong niet hetero  

5 
Onderwijsorganisaties 

gericht op basisonderwijs 
11 

CLB, LOP, lerarenopleiding, 

onderwijsinspectie, pedagogische 

begeleidingsdienst 

6 

Onderwijsorganisaties 

gericht op secundair 

onderwijs 

9 

CLB, LOP, lerarenopleiding, 

onderwijsinspectie, pedagogische 

begeleidingsdienst 

2.1.3 Programma 

De focusgroepen verliepen via een vast scenario, hoewel iets meer tijd voorzien werd voor de 

onderwijsorganisaties dan de middenveldorganisaties. Deze beslissing werd genomen omdat de 

focusgroepen met onderwijsorganisaties vooreerst uit meer deelnemers bestonden, en er dus meer 

tijd nodig was om iedereen aan het woord te laten. Ten tweede werd ook iets meer tijd voorzien 

voor kritische zelfreflectie (bij de aflsuitende vraag – zie onder), gezien de grote betrokkenheid en 

belangrijke impact van onderwijsorganisaties op scholen.  

 

Het programma verliep als volgt voor de middenveldorganisaties: 

Tabel 2-2 Programma focusgroepen met middenveldorganisaties 

Volgorde  Beschrijving  Duur  

1 Verwelkoming met koffie 30 min. 

2 Voorstelling van de onderzoeksresultaten 1u 

3 Bespreking van de onderzoeksresultaten ahv stickermethodiek 1u 30 

4 Formuleren beleidsaanbevelingen ahv placemats 30 min. 

5 Kritische zelfreflectie 15 min. 

6 Middagpauze met broodjeslunch 45 min. 
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Het programma verliep als volgt voor de onderwijsorganisaties: 

Tabel 2-3 programma focusgroepen met onderwijsorganisaties 

Volgorde  Beschrijving  Duur  

1 Verwelkoming met koffie 30 min. 

2 Voorstelling van de onderzoeksresultaten 1u 

3 Bespreking van de onderzoeksresultaten ahv stickermethodiek 1u 30 

4 Formuleren beleidsaanbevelingen ahv placemats 50 min. 

5 Middagpauze met broodjeslunch 45 min. 

6 Kritische zelfreflectie 50 min. 

 

De focusgroepen werden opgenomen met gebruik van dictafoons om de verwerking te faciliteren. 

Deelnemers werd op het hart gedrukt dat een anonieme verwerking gegarandeerd wordt en dat 

alleen de onderzoeker toegang tot de geluidsopnames zou hebben. 

2.1.3.1 Bespreking van de onderzoeksresultaten ahv stickermethodiek 

De bedoeling van dit onderdeel was om met de organisatie-afgevaardigden in gesprek te gaan over 

de onderzoeksresultaten die in het voorgaande uur gepresenteerd werden. Op die manier kon 

nagegaan worden in welke mate deze resultaten al dan niet aansloten bij hun ervaring en expertise. 

Tevens kon nagedacht worden over onderliggende processen die de gevonden 

onderzoeksresultaten verklaren.  

Deze bespreking werd gestructureerd door gebruik te maken van de stickermethodiek. Bij deze 

methodiek worden fiches aangemaakt waarop de onderzoeksbevindingen opgelijst staan. Deze 

fiches worden op een zichtbare plaats bevestigd. Alle deelnemer krijgen 3 groene en 3 rode stickers 

die zij mogen kleven bij een onderzoeksbevinding. Deelnemers beoordelen de match met hun 

expertise door rode stickers te kleven bij verrassende of onverwachte resultaten, en groene stickers 

bij bevindingen die stroken met hun ervaring. De deelnemer mag kiezen of hij zijn bollen verdeelt 

of deze allemaal kleeft bij 1 bevinding. Nadat elke deelnemer dit individueel doet, worden de 

bevindingen gedeeld. Hierbij nemen alle deelnemers plaats rond de tafel en leidt de moderator het 

gesprek door te kijken naar de stickerverdeling van de groep, te peilen naar de keuze voor bepaalde 

onderzoeksbevindingen en te infomeren wat er volgens de organisatie-afgevaardigden hier 

onderliggend gaande is.  

2.1.3.2 Formuleren beleidsaanbevelingen ahv placemats 

De bedoeling van dit onderdeel was om een consensus te verkrijgen rond beleidsaanbevelingen die 

gebaseerd zijn op de besproken onderzoeksresultaten en de expertise van de organisatie-

afgevaardigden.  

Deze consensus werd verkregen door gebruik te maken van de placematmethodiek. Bij deze 

methodiek worden de deelnemers in groepjes van 3 of 4 deelnemers opgedeeld. Ieder groepje krijgt 

een zogenaamde placemat (zie bijlage 1), waarbij iedere deelnemer een individuele top 3 van 

beleidsaanbevelingen opschrijft in een hoek van de pagina. Nadat iedere deelnemer dit gedaan 

heeft, wordt binnen de groep iedere individuele top 3 besproken en probeert men tot een 

consensus van 3 beleidsaanbevelingen te komen. Deze consensus wordt vervolgens neergeschreven 

in de cirkel centraal op het blad. Aangezien de focusgroepen met onderwijsorganisaties uit meer 

deelnemers bestond, lichtte ieder groepje hun beleidsaanbevelingen toe en probeerde men opnieuw 

tot een finale consensus te komen. 



49 

 

HOOFDSTUK 2 | VERDIEPENDE FASE: DE FOCUSGROEPEN  

2.1.3.3 Kritische zelfreflectie 

De bedoeling van dit onderdeel was de deelnemers te laten nadenken over wat ze door de 

diversiteitsbarometer en de discussies geleerd hadden. Meer specifiek werd gepeild wat de 

deelnemers meenemen naar hun eigen organisatie, en of ze eventueel hun aanpak m.b.t. bepaalde 

zaken zouden aanpassen (bv. professionalisering, verleggen focus, samenwerking met andere 

organisaties, doelgroepen, scholen, …).  

Deze reflectie werd bereikt door mensen hierover in groep te laten overleggen. Om dit overleg te 

laten aansluiten bij de specifieke organisatiestructuur, overlegden mensen steeds met mensen in 

gelijkaardige organisaties (bv. de mensen van de pedagogische begeleidingsdiensten overlegden hier 

samen over). De inzichten waartoe men gekomen was, werden vervolgens gedeeld met de volledige 

groep en reflecties hierover werden verwelkomd. 

2.1.4 Verwerking  

Het verslag werd opgesteld door de onderzoeker die de focusgroepen begeleidde. Als data voor dit 

verslag werd voortgegaan op de notities die de onderzoeker en diens assistenten maakten tijdens de 

focusgroepen, de papieren die door de deelnemers van de focusgroep gebruikt werden (bestickerde 

onderzoeksbevindingen, placemats, …), en de geluidsopnames. 

Bij de analyse zijn verschillende strategieën meegenomen om een overzicht te krijgen van de 

verzamelde data (Mortelmans, 2011):  

- het tellen van meningen: enerzijds op basis van frequentie (nagaan hoe vaak meningen aan 

bod komen), anderzijds op basis van verspreiding (hoeveelheid mensen die een bepaald 

onderwerp aanbrachten); 

- aandacht voor de conversatiecontext: enerzijds de intensiteit (waarmee bepaalde mensen 

uitspraken doen), anderzijds de specificiteit van wat verteld wordt (worden ervaringen 

gebruikt of algemene standpunten?) 

2.2  Resultaten 

2.2.1 Bespreking van de bevindingen op basis van de Survey Diversiteitsbarometer 

2.2.1.1 Socio-economische achtergrond 

Uit de analyse van de surveyresultaten bleek dat scholen aangeven een consequent beleid te voeren, 

leerkrachten zich behoorlijk competent voelen in de omgang met kansarmoede, open staan om 

leerlingen met een minder begoede achtergrond op te nemen in hun klas en behoorlijk positieve 

denkbeelden hebben over leerlingen en ouders uit minder gegoede situaties.  

Deze resultaten riepen consequent veel reactie op gedurende de focusgroepen. Zo werden in de 

focusgroepen met de onderwijsorganisaties de resultaten m.b.t. socio-economische achtergrond 

doorgaans het meest bestickerd, wat aangaf dat men dit opvallende resultaten vond waarover men 

verder in discussie wilde gaan. Het idee dat scholen een consequent beleid zouden voeren m.b.t. de 

omgang met kansarmoede werd ook steevast onder “verrassende resultaten” gecategoriseerd. Uit de 

discussie over dit resultaat blijkt tegelijkertijd dat, hoewel dit in eerste instantie in contrast staat met 

de huidige sociale ongelijkheid in het Vlaamse onderwijs, de afgevaardigden uit 

onderwijsorganisaties begrijpen waar scholen dit inzicht op baseren. Zo geven de respondenten van 

zowel middenveld- als onderwijsorganisaties aan dat er doorgaans reductionistisch gedacht wordt, 

waarbij de omgang met kansarmoede gereduceerd wordt tot een financieel beleid. Als scholen een 

financieel beleid voeren, dan hebben zij het gevoel dat zij goed aan de slag gaan met kansarmoede. 
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Tegelijkertijd werd bij de onderwijsorganisaties opgemerkt dat het wetgevende kader scholen oplegt 

om met deze zaken rekening te houden. Bijgevolg zouden veel surveyrespondenten aangeven dat 

hun school hierop inzet, want hun school is immers wettelijk verplicht om hierop in te zetten. De 

afgevaardigden van de onderwijs- en middenveldorganisaties plaatsten bij dit alles de belangrijke 

kanttekening dat schoolbeleid niet altijd gevolgd wordt door elke individuele leerkracht. Bovendien 

wordt er ook zelden nagegaan of een bepaald beleidsinitiatief het verhoopte effect realiseert, 

waardoor de illusie blijft voortleven dat men aan een bepaald probleem werkt en op goede weg is. 

Hier wordt ook bij opgemerkt dat sinds de ontkleuring van de middelen (i.e., waarbij middelen 

flexibel ingezet kunnen worden en niet toegewezen zijn aan bepaalde deelthema’s, zoals middelen 

voor leerlingen in de klas, voor ondersteuning, …) in het basisonderwijs er een stap achteruit gezet 

werd. Door het GOK-beleid werden scholen verplicht om expliciet aandacht te hebben voor een 

aantal mechanismes van ongelijkheid en hieraan te werken. De afgevaardigden van 

onderwijsorganisaties geven aan dat sinds de middelen “verdwijnen in de grote pot”, het 

voornamelijk scholen zijn met veel SES-leerlingen die nog inzetten op kansarmoede, terwijl anderen 

hier minder bekommerd om lijken te zijn. Tegelijk geven de afgevaardigden van de 

middenveldorganisaties aan dat het belangrijk is om school per school te kijken, waarbij sommige 

scholen net heel sterk hun best doen. Hierbij wordt ook opgemerkt dat sinds 2003, en dan vooral 

sinds de crisis van 2008, er meer bewustzijn bij scholen gekomen is rond financiële problemen en 

kansarmoede. 

Binnen een kansarmoedebeleid is niet alleen een financieel beleid, maar ook bewustzijn van meer 

subtiele uitsluitingsmechanismes belangrijk. Op vlak van onbewuste uitsluitingsmechanismen, zoals 

wie aan de beurt komt bij het opsteken van handen, de ongelijkheden die huiswerk creëert, de 

uitstappen die scholen organiseren, het doorverwijzingsbeleid, etc, zouden leerkrachten veel minder 

bewust zijn van wat er allemaal speelt. Hierbij wordt enerzijds gesteld dat er te weinig gestreefd 

wordt naar reflectie binnen het leerkrachtenberoep, waardoor er te weinig zelfinzicht is. Binnen de 

focusgroep secundair onderwijs wordt geopperd dat dit gedeeltelijk veroorzaakt wordt door de 

structuur van het beroep, waarbij leerkrachten alleen voor de klas staan en zelden geconfronteerd 

worden met evaluaties of samenwerking met peers. Ook in de focusgroep met de 

middenveldorganisaties wordt gesteld dat veel leerkrachten er alleen voor staan, zeker wanneer er 

weinig ruimte is voor professionalisering binnen het team of de school niet samenwerkt met 

externe actoren. Daarnaast wordt in alle focusgroepen ook gewezen op de typische referentiekaders 

bij leerkrachten, die nu eenmaal voornamelijk van blanke, middenklasse achtergrond zijn en zelf 

doorgaans hetero-vrouwen zonder functiebeperking zijn. Doordat leerkrachten in een bepaald 

milieu opgegroeid zijn, hebben ze ook minder oog voor de uitdagingen die gepaard gaan met 

andere contexten. Zeker de impact van opgroeien in kansarmoede op een leerling, in vergelijking 

met bijvoorbeeld een functiebeperking of een migratieachtergrond, zou door leerkrachten 

onderschat worden. Er wordt gesuggereerd dat de inzichten die een ervaringsdeskundige kan 

aanscherpen bij een bezoek aan de school heel waardevol zijn, waarbij opgemerkt wordt dat dit 

voor veel scholen vaak als “aha-erlebnis” ervaren wordt. Tegelijkertijd werd hier binnen de 

focusgroepen met de onderwijsorganisaties ook uitgeweid naar het thema van een divers 

lerarenkorps. Hierbij wordt verondersteld dat een divers lerarenkorps ook over verschillende 

referentiekaders zou beschikken, waardoor er meer begrip voor en inzicht zou zijn in de 

uitdagingen die leerlingen ervaren. Tegelijkertijd wordt ook gesteld dat deze leerkrachten een 

rolmodel-functie zouden kunnen opnemen, waardoor leerlingen een toekomst waarin ze verder 

studeren of leerkracht worden, zien als “iets dat mogelijk is voor mensen zoals mij”. Hierbij werd 

dan ook de in-, door- en uitstroom in academische opleidingen en de lerarenopleiding besproken. 

Merk op dat deze vaststelling van zogenaamde “futiliteit” of zinloosheid bij schoolinzet heel sterk 

aansluit met bevindingen uit voorgaand wetenschappelijk onderzoek, besproken in Post 1: 4.2.1 

(Leerling-leerkracht relaties m.b.t. migratieachtergrond) en 4.4.1 (Individueel niveau m.b.t. 

migratieachtergrond). 
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Een bijkomende opmerking die uit de focusgroepen naar voor kwam was het intersectionele 

perspectief. Zo werd bijvoorbeeld de grote verwevenheid tussen kansarme en migratieachtergrond 

opgemerkt. In dat licht werd de grotere competentie-inschatting die leerkrachten ervaren in de 

omgang met kansarmoede dan met etnisch-culturele diversiteit of functiebeperking, als minder 

betekenisvol gezien aangezien de realiteit doorgaans complex en veelgelaagd is. Tegelijkertijd wordt 

wel opgemerkt dat veel leerkrachten net proberen om alle leerlingen op eenzelfde manier te 

behandelen, ongeacht of deze uit een meer of minder gegoed gezin komen. Daar staat tegenover 

dat leerkrachten voor de omgang met anderstaligheid of functiebeperking wel meer de noodzaak 

aan didactische aanpassingen ervaren.  

 

2.2.1.2 Herkomst 

Uit de analyse van de surveyresultaten bleek dat de omgang met etnisch-culturele diversiteit “in de 

middenmoot” lijkt te scoren in vergelijking met de andere diversiteitscriteria. Het beleid, de 

denkbeelden en vaardigheden van het schoolpersoneel m.b.t. de omgang met leerlingen met een 

migratieachtergrond blijkt niet tot de beste te behoren, maar evenmin tot de slechtste in vergelijking 

met de omgang met kansarmoede, genderthema’s of functiebeperking. Voornamelijk de omgang 

met anderstaligheid en religie lijkt veel vragen op te roepen bij schoolpersoneel. Wel is er een 

opvallend verschil tussen basis- en secundaire scholen, waar secundaire scholen consequent minder 

positief staan ten opzichte van etnisch-culturele diversiteit in bijvoorbeeld hun schoolbeleid, 

attitudes of bereidheid om deze leerlingen in de klas op te nemen. 

Algemeen genomen lijken deze resultaten voornamelijk herkenning op te roepen bij de deelnemers 

aan de focusgroepen. De bevinding dat leerkrachten voornamelijk vragen hebben rond de omgang 

met anderstaligheid en levensbeschouwelijke thema’s strookt met de ervaringen van mensen uit 

onderwijs- en middenveldorganisaties. Zo vermelden zij dat ze voornamelijk de indruk hebben dat 

sinds 9/11 leerkrachten proberen op een genuanceerde manier met deze topics om te gaan, maar 

tegelijkertijd niet goed weten hoe. Hierbij wordt ook verwezen naar de —soms onbewuste— drang 

bij leerkrachten om bepaalde normen of moreel kader bij hun leerlingen over te brengen, wat 

voornamelijk bij pubers soms op verzet stoot. De drang om mondiger te worden, meer tegen te 

spreken, grenzen af te tasten, zwart-wit te denken, onafhankelijk te willen zijn of reacties uit te 

lokken werd door de leden van de focusgroepen als deel van het normale ontwikkelingsproces van 

jongeren gezien. Er werd echter gesteld dat deze normale gedragingen —zeker op het vlak van 

discussies over levensbeschouwing, terrorisme of seksuele geaardheid— bij leerkrachten echter 

vaak voor een schrikreactie zorgen. Een van de respondenten in de focusgroep rond secundair 

onderwijs stelde hierover: “het zijn geen geradicaliseerde jongeren, maar ze doen wel radicale 

uitspraken”. Tegelijk wordt gesuggereerd dat het strenger diversiteitsbeleid bij secundaire scholen 

dan basisscholen zou kunnen verklaard worden door de mondigheid van tieners, waardoor scholen 

getriggerd zijn om hun beleid sterker uit te werken. Gedurende de discussie over de gevoeligheid 

rond de topics levensbeschouwing of anderstaligheid, wordt meermaals verwezen naar de 

referentiekaders van het schoolpersoneel. Gezien de demografische compositie van de meeste 

schoolkorpsen zou er immers een gebrekkige vertrouwdheid met andere levensomstandigheden zijn 

(zie 2.2.1.1). 

Wat betreft de omgang met anderstaligheid, stellen de afgevaardigden van onderwijsorganisaties dat 

scholen al decennia lang dezelfde methodes toepassen, hoewel het wetenschappelijke en 

ondersteunende veld ondertussen andere praktijken adviseert. Men ziet verschillende oorzaken 

voor deze nadruk op Nederlandstaligheid en het verbod op gebruik van andere talen in de 

schoolcontext. Enerzijds wordt verwezen naar het huidige politieke klimaat, maar ook naar 

historische fenomenen zoals de Vlaamse strijd. Hierdoor zetten scholen —zeker in de Brusselse 

context— hard in op het promoten van Nederlands. Daarnaast wordt ook gesteld dat het verbod 

op andere talen voortkomt uit angst en onzekerheid bij het schoolpersoneel. Men begrijpt de taal 
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van de leerling niet, heeft schrik om op die manier controle over het klasgebeuren te verliezen en 

vreest kliekjesvorming onder de leerlingen. Tegelijkertijd wordt ook opgemerkt dat dit verbod op 

andere talen niet consequent is, aangezien het gebruik van bepaalde talen (voornamelijk Engels) wel 

getolereerd of zelfs gestimuleerd wordt op school. Deze verklaringen in het expertseminarie komen 

heel sterk overeen met de bevindingen uit het onderzoek van Pulinx en collega’s (2016) en Van Der 

Wildt (2016), besproken in Post 1: 4.2.1 (leerling-leerkracht relaties m.b.t. migratieachtergrond). Een 

belangrijke opmerking hierbij is dat dit onderzoek aangaf dat de bezorgdheden van leerkrachten 

m.b.t. kliekjesvorming en dergelijke grotendeels onterecht zijn. 

De medewerkers van de focusgroepen reiken verschillende verklaringen aan voor de verschillen 

tussen basis en secundaire scholen wat betreft de omgang met etnisch-culturele diversiteit. Zo 

wordt enerzijds verwezen naar de structuurverschillen tussen beide onderwijsniveaus, waarbij 

leerkrachten in het basisonderwijs verantwoordelijk zijn voor een klas, terwijl leerkrachten in het 

secundair verantwoordelijk zijn voor een vak. Ook de finaliteit van het onderwijs in basis- en 

secundair onderwijs ligt anders. Het secundair heeft als doel voor te bereiden op hoger onderwijs of 

de arbeidsmarkt, terwijl in de focusgroepen met de middenveldorganisaties gesuggereerd wordt dat 

het basisonderwijs bereid is soepeler met eindtermen om te gaan. Waar men in het basisonderwijs 

dus meer de reflex zou hebben om alle vormen van diversiteit in de klas op te nemen en meer de 

mogelijkheid heeft om subtiele signalen van leerlingen op te vangen, heeft men in het secundair 

eerder de neiging om te specialiseren, zorg te outsourcen en “moeilijke leerlingen” uit te stoten. De 

medewerkers in de focusgroepen verwijzen als illustratie voor dit proces onder andere naar de 

grotere doorverwijzing naar buitengewoon en OKAN-klassen in het secundair, het bestaan van het 

watervalsysteem, het meer baseren op handboeken en minder bereid zijn om mee te gaan in diverse 

leerstijlen en binnenklasdifferentiatie. Secundaire scholen hebben doorgaans ook meer formele 

procedures, terwijl basisscholen zaken vaker informeel aanpakken, bijvoorbeeld in 

leerlingbegeleiding of contact met ouders. Deze extra formele procedures moeten volgens de 

respondenten in de focusgroepen niet perse als een sterkte beschouwd worden, aangezien 

informele methodes vaak krachtiger werken. Er wordt opgemerkt dat de hierboven besproken 

verschillen tussen basis en secundair systematisch zijn, en dus ook de verschillen in de aanpak van 

functiebeperking kunnen verklaren (zie 2.2.1.3.). 

Een bijkomende opmerking die uit de focusgroepen naar voor kwam was het intersectionele 

perspectief (zie ook 2.2.1.1.). Zo werd de grote verwevenheid tussen kansarme achtergrond en 

migratieachtergrond opgemerkt, en de specifieke uitdagingen voor leerlingen met een 

migratieachtergrond én een functiebeperking. Hierbij wordt opgemerkt dat de problemen die in de 

omgang met leerlingen met een migratieachtergrond ervaren worden, vaak onterecht toegeschreven 

worden aan de culturele achtergrond van de leerlingen, terwijl dit eerder voortkomt uit de socio-

economische context van het gezin. De middenveldorganisaties vermelden dat deze blinde vlek er 

soms voor zorgt dat leerlingen niet de correcte zorg krijgen, aangezien niet verder gezocht wordt 

naar onderliggende problematieken (zoals bijvoorbeeld leerstoornissen). Deze zogenaamde 

culturalisering van problemen wordt door de middenveldorganisaties in connectie gebracht met een 

zeker deficitdenken bij schoolpersoneel. Hierbij zouden problemen met bepaalde leerlingen, 

bijvoorbeeld naar tuchtproblemen of leerachterstand, bij leerlingen met een migratieachtergrond 

sneller gezien worden als inherent en onveranderbaar dan bij leerlingen zonder 

migratieachtergrond. Zo wordt de vergelijking gemaakt tussen twee anderstalige leerlingen, de ene 

Waals, de andere met een migratieachtergrond. Hoewel deze leerlingen gelijkaardige uitdagingen 

meemaken naar taalachterstand, zou dit bij leerlingen met een migratieachtergrond sneller 

toegeschreven worden aan onderliggende leerproblemen dan bij Waalse kinderen. 

2.2.1.3 Functiebeperking 

Uit de analyse van de surveyresultaten bleek dat de meeste scholen nog niet zo ver staan op vlak 

van de omgang met functiebeperking. Zo geeft het schoolpersoneel aan zich weinig competent te 
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voelen in de omgang functiebeperking, lijkt men niet altijd over een consequent beleid te 

beschikken, zien leerkrachten het vaak weinig haalbaar om bepaalde types leerlingen in de klas op te 

nemen en zijn ook de attitudes ten opzichte van leerlingen met een functiebeperking niet altijd even 

positief.  

Hoewel de meeste bevindingen herkenning opriepen bij de medewerkers aan de focusgroepen, was 

hierop een belangrijke uitzondering. Zo werd enerzijds de bevinding dat bepaalde types leerlingen 

beschouwd worden als makkelijker op te nemen in de huidige klascontext (e.g., leerlingen met een 

leerstoornis, rolstoel of chronische ziekte) dan andere (e.g., sensoriële beperking, ernstige 

emotionele- of gedragsstoornis, down of comorbiditeit) aangegeven als iets dat strookte met de 

ervaring van zowel middenveld- als onderwijsorganisaties. Anderzijds was er toch verrassing dat 

leerkrachten zich voornamelijk weinig competent inschatten m.b.t. de omgang met sensoriële 

beperkingen. Zowel in de focusgroep met de middenveld- als met de onderwijsorganisaties riep dit 

verbazing op. Er werd aangegeven dat juist leerlingen met een sensoriële beperking vaak aanwezig 

zijn in gewone scholen, dit doorgaans ook vlot verloopt, en leerkrachten over een hele range aan 

technische hulpmiddelen beschikken die gebruikt kunnen worden bij de ondersteuning van deze 

leerlingen. Bij de onderwijsorganisaties werd een vergelijking gemaakt met type 3 leerlingen (e.g., 

ernstige emotionele en/of gedragsproblemen), die in hun ervaring vaak meer vragen oproepen bij 

leerkrachten net omdat hier geen technische hulpmiddelen voorhanden zijn en leerkrachten veel 

meer moeten vertrouwen op hun competenties in didactiek en klasmanagement. In de focusgroep 

met de middenveldorganisaties werd de vergelijking gemaakt met matige tot ernstige verstandelijke 

beperkingen, waar in hun ervaring meer vragen over bestaan. Bij deze leerlingen moeten 

leerkrachten immers ook veel vaker de eindtermen of curriculumdoelen loslaten en wordt vaker de 

vraag gesteld naar “het nut” van de integratie van deze leerlingen in het gewoon onderwijs. Een 

mogelijke verklaring voor deze discrepantie tussen de surveyresultaten en de ervaring in de 

expertseminaries is dat zowel de middenveld- als onderwijsorganisatie aangeven dat leerkrachten bij 

de start vaak veel vragen hebben over de opvang van leerlingen met een sensoriële beperking (bv. 

naar hoe de technische hulpmiddelen gebruikt kunnen worden), maar dat deze doorgaans snel 

opgelost worden. Gezien de leerkrachten die in de survey bevraagd werden een breed staal van het 

Vlaamse leerkrachtenkorps beslaat, is de kans reëel dat vele onder hen geen ervaring hebben met de 

omgang met sensoriële beperkingen en dus de onzekerheid van deze beginsituatie weerspiegelen. 

Wanneer het gaat over de bereidheid van leerkrachten om leerlingen met een functiebeperking op 

te nemen in de klas wordt opgemerkt dat competenties hierin een belangrijke factor zijn. 

Tegelijkertijd wordt, zowel door de middenveld- als de onderwijsorganisaties, verwezen naar de 

verwevenheid tussen competenties en denkbeelden. Een van de afgevaardigden van de 

onderwijsorganisaties stelde: “competentie-inschatting is ook een attitudeverhaal”. Hiermee wordt 

gerefereerd aan een selffulfilling prophecy waarbij mensen die positieve denkbeelden hebben over 

leerlingen met een functiebeperking, ook de mensen zijn die bereid zijn om dingen uit te proberen, 

vormingen te volgen en hulp te vragen. Vanuit deze positieve denkbeelden volgt dan ook een 

hogere competentie-inschatting en bereidheid om leerlingen op te nemen in de klas. De 

middenveldorganisaties vullen hierbij aan dat afhankelijk van de attitudes, competenties en ervaring 

van leerkrachten, de schoolloopbaan van een leerling met functiebeperking gemaakt of gekraakt kan 

worden. 

Een surveyresultaat dat aansloot bij de ervaringen van de organisatie-afgevaardigden was de 

vaststelling dat basisonderwijs doorgaans wat verder staat dan secundair in de omgang met 

leerlingen met een functiebeperking. Deze verschillen worden toegeschreven aan de meer 

holistische aanpak in het basisonderwijs, die op zijn beurt verklaard zou worden door 

structuurverschillen tussen beide onderwijsniveaus. Door deze structuurverschillen zouden 

leerkrachten in het basisonderwijs meer ervaring hebben in de omgang met een diverse klascontext 

dan in het secundair (zie bespreking 2.2.1.2.). Naast deze structuurverschillen, wordt ook de hogere 

ouderbetrokkenheid in het lager onderwijs als een mogelijke oorzaak gezien voor een positievere 
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omgang met functiebeperking in het lager onderwijs. Deze verschillen in ouderbetrokkenheid 

worden echter ook deels toegewijd aan de structuurverschillen tussen basis en secundair. Zo wordt 

gesteld dat, gezien één leerkracht verantwoordelijk is voor een klas in het basisonderwijs, waar dit in 

het secundair meerdere leerkrachten zijn, ouders een duidelijker aanspreekpunt hebben. Bovendien 

is het makkelijker om met 1 persoon tot overeenstemming te komen, dan met een compleet 

leerkrachtenteam. Naast de verschillen tussen basis en secundair onderwijs voor de omgang met 

functiebeperking, wordt een bijkomende bezorgdheid geformuleerd. Zo wordt opgemerkt dat 

inclusief onderwijs tot op heden voornamelijk beperkt blijft tot blanke, middenklasse ouders. Deze 

vaststelling door de organisatieafgevaardigden komt overeen met de vaststelling uit de 

literatuurstudie (zie Post 1, 3.3: Schoolloopbaan ivm functiebeperking). Er wordt door de 

onderwijsorganisaties die focussen op secundair onderwijs dan ook opgeroepen tot het benutten 

van een intersectioneel perspectief. Bij een dergelijk perspectief heeft men aandacht voor de manier 

waarop bepaalde indicatoren (zoals etnische achtergrond, kansarmoede, gender, functiebeperking, 

…) op elkaar inspelen en effecten van sociale ongelijkheid versterken. Door een dergelijk 

perspectief te benutten, hoopt men dan ook inclusief onderwijs een verhaal te maken voor alle 

leerlingen, niet alleen voor diegenen uit blanke, middenklasse gezinnen. 

Een opvallende bevinding is dat in de focusgroepen met de onderwijsorganisaties steeds het thema 

van haalbaarheid en draagkracht aangehaald wordt. Er wordt gesteld dat inclusief onderwijs niet ten 

koste mag gaan van andere leerlingen of de leerkracht. Hierbij worden er voorbeelden aangehaald 

van onhandelbare type 3-leerlingen (e.g., ernstige emotionele en/of gedragsproblemen) die klassen 

terroriseren of leerkrachten die tot een burn-out gedreven worden door een teveel aan 

problematieken in hun klas. Er wordt dan ook gesteld dat er niet alleen gewerkt moet worden aan 

competentie-verhoging onder leerkrachten, maar dat ook de structuren aangepast moeten worden. 

Zo wordt onder andere verwezen naar onhaalbare klasgroottes en beperkte structurele 

toegankelijkheid van scholen. Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met de diversiteit in 

het leerkrachtteam en erkenning komen voor het feit dat niet iedereen alles even goed kan. 

Aanboren van verschillende sterktes binnen het leerkrachtenteam, onder andere via co-teaching, 

wordt als een belangrijke hefboom gezien. Er wordt door de onderwijsorganisaties gevraagd naar 

een zorgzaam beleid, niet alleen voor leerlingen, maar ook voor leerkrachten. In de gesprekken met 

de middenveldorganisaties zien we een andere dynamiek, waarbij inclusief onderwijs heel duidelijk 

beschouwd wordt als een recht, en niet een gunst. Er heerst dan ook grote bezorgdheid over het 

idee dat functiebeperking binnen het onderwijsveld vaak benaderd wordt als een liefdadigheidsactie. 

Ook afgevaardigden van het CLB merken op dat inclusief onderwijs een recht is, en plaatsen 

vraagtekens bij de manier waarop onderwijsactoren denken hierover te moeten of kunnen 

marchanderen. 

2.2.1.4 Seksuele geaardheid 

Uit de analyse van de surveyresultaten bleek dat er een tweedeling lijkt te zijn tussen de attitudes en 

de praktijken van het schoolpersoneel ten aanzien van genderthema’s en seksuele geaardheid. Aan 

de ene kant denkt men heel progressief over deze thema’s, maar tegelijkertijd weet men niet goed 

hoe men er in de klaspraktijk concreet mee aan de slag moet. Dit lijkt geprononceerder te zijn in het 

basisonderwijs, waar genderthema’s en seksuele geaardheid vaak beschouwd worden als thema’s die 

te moeilijk zouden zijn voor lagere schoolkinderen. 

Deze bevinding riep vooral herkenning op tijdens de focusgroepen. In de gesprekken werden een 

aantal verklarende processen geopperd die aan de grondslag van deze bevindingen kunnen liggen. 

Zo werd vooreerst gesteld dat genderthema’s vaak moeilijk liggen, omdat deze gelinkt zijn met 

seksualiteit. Leerkrachten durven en kunnen, bijvoorbeeld naar methodiek en taalgebruik, 

seksualiteit vaak moeilijk bespreken. Er wordt tevens opgemerkt dat er vaak negatieve reacties 

komen van ouders, zeker in het basisonderwijs, wanneer seksualiteit behandeld wordt op school. 

De afgevaardigden van de onderwijsorganisaties merken tevens op dat, wanneer je het over deze 
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thema’s wil hebben, je jezelf als leerkracht ook wat moet blootgeven. Je moet reflecteren hoe je 

over deze thema’s denkt en bereid zijn een open gesprek te voeren met de leerlingen, wat vereist 

dat men zich kwetsbaar opstelt. Dat dit niet vanzelfsprekend is, blijkt onder andere uit de ervaring 

van de lerarenopleidingen, die opmerken dat stagiairs steevast het topic seksualiteit of seksuele 

voorlichting toegeschoven krijgen. Ook de bevinding dat genderthema’s in het secundair onderwijs 

het vaakst gekozen worden voor een uitstap of projectdag, wordt door de middenveldorganisaties 

binnen deze context begrepen. Wanneer leerkrachten immers onzeker zijn over de aanpak van deze 

thema’s kan men via uitstappen en projectwerking externe expertise binnenhalen, waardoor men 

het zelf niet meer over deze thema’s hoeft te hebben. Een bijkomende reden waarom leerkrachten 

deze thema’s doorgaans uit de weg gaan, is omdat genderthema’s vaak als niet zo urgent ervaren 

worden. Zoals een van de respondenten het stelde: “Het is een makkelijk te negeren topic, want het 

creëert weinig zichtbare problemen onder de leerlingen”. Het is vaak pas wanneer dit thema 

effectief de klas inkomt, onder de vorm van een kind in transitie, een leerling met twee papa’s, etc, 

dat deze thema’s plots aandacht krijgen. 

Een bijkomende verklaring voor de discrepantie tussen attitudes en praktijk die tijdens de 

expertseminaries geopperd wordt, is dat ondanks positieve denkbeelden, weinig schoolpersoneel 

persoonlijke ervaring heeft met deze thema’s. Voor veel schoolpersoneel is de aanvaarding van 

holebi’s eerder een theoretisch concept, dat zelden dicht bij hun eigen leefomgeving komt. Zo kent 

men bijvoorbeeld vaak geen holebi of transgender. Zowel in de focusgroepen met de 

onderwijsorganisaties als met de middenveldorganisaties worden dan ook vraagtekens geplaatst bij 

hoe doorleefd en diepgeworteld deze positiviteit is. Ook hier wordt de discussie over diversiteit in 

het korps gevoerd, waaruit blijkt dat tot op heden holebi-leerkrachten niet altijd open kunnen zijn 

over hun seksuele geaardheid. De medewerkers aan de focusgroep zijn zich bewust van de 

boodschap die zo aan de leerlingen gecommuniceerd wordt, namelijk dat holebi-zijn iets 

abnormaals is dat moet verborgen worden.  

2.2.1.5 Schoolniveau 

Uit de surveyanalyses kwamen weinig systematische verschillen tussen scholen naar voor. Zo 

werden er weinig structurele effecten naar schoolnet, urbanisatiegraad of schoolgrootte vast gesteld. 

Ook compositie-effecten naar percentage SES-leerlingen, meisjes of mate aan herkomstdiversiteit 

waren doorgaans weinig robuust. De analyses lijken eerder te suggereren dat verschillen tussen 

scholen voornamelijk veroorzaakt lijken te zijn door attitude- of competentieverschillen bij de 

leerkrachtenkorpsen. 

De afgevaardigden van onderwijsorganisaties vonden het heel herkenbaar dat verschillen tussen 

scholen voornamelijk veroorzaakt zouden worden door de attitudes en de competentie-inschatting 

van het schoolkorps. Hier wordt ook vaak verwezen naar de belangrijke rol die het beleidsvoerend 

vermogen van een school en diens directie hierin kan spelen, aangezien dit een belangrijke 

stimulans kan zijn voor een duurzame professionalisering en ondersteuning van het schoolteam. 

Desalniettemin was er enige verbazing dat er geen systematische verschillen gevonden werden 

tussen urbane en rurale scholen. Hoewel een van de respondenten opmerkte dat diversiteit overal 

is, hadden veel respondenten toch verschillen verwacht omdat stedelijke scholen al langer ervaring 

hebben met diversiteitsthema’s. Er wordt echter ook geopperd dat, aangezien veel leerkrachten niet 

wonen waar ze werken, zij minder voeling zouden hebben met de stedelijke context waardoor er 

geen verschillen tussen rurale en stedelijke scholen gevonden wordt. 

Een belangrijke opmerking die naar voor kwam tijdens de expertseminaries is de complexiteit van 

het huidige takenpakket voor leerkrachten, dat al bij al teveel is voor een individuele leerkracht. De 

opmerking dat niet iedereen alles even goed kan, kwam verschillende keren naar voor. Er wordt 

ook frequent vastgesteld dat leerkrachten, zeker diegene die een “klein vak” geven in het 

middelbaar, weinig tijd en ruimte krijgen om te verdiepen met leerlingen of te professionaliseren. 

De oplossing die hiervoor gezien wordt ligt niet alleen in verdere professionalisering van de 
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individuele leerkracht, maar in het leerkrachtteam. Binnen een team zijn immers verschillende 

expertises en ervaringen aanwezig. Door meer als team samen te werken, te overleggen en samen 

les te geven, zouden deze diverse expertises meer benut kunnen worden in de klas. Bovendien zou 

de professionalisering van het leerkrachtteam op een meer duurzame en ondersteunende manier 

moeten gebeuren. Er wordt opgemerkt dat er te weinig ruimte is voor leerkrachten om begeleid te 

experimenteren of een training op de werkvloer te volgen. Er werd dan ook verschillende keren 

vermeld dat trajectgebaseerde navormingen, waarbij een leerkrachtteam gedurende ruime tijd 

diepgaand rond een bepaald thema werkt, soelaas zouden kunnen bieden. 

2.2.2 Beleidsaanbevelingen 

2.2.2.1 Schoolorganisaties 

De organisatie-afgevaardigden werd gevraagd om beleidsaanbevelingen te ontwikkelen naar 

aanleiding van de resultaten van de Diversiteitsbarometer en de gevoerde discussies. Bij de 

focusgroep van onderwijsorganisaties met een focus op het basisonderwijs kwam eerst en vooral de 

noodzaak voor een aangepast professionaliseringsbeleid naar voor. Men ijvert voor een evolutie van 

individuele nascholingen naar een systeem waar scholen duidelijke beleidskeuzes maken in de 

professionaliseringstrajecten waarop ingezet wordt. Op die manier wil men de mogelijkheid creëren 

dat een compleet schoolteam voldoende intens rond bepaalde thema’s kan werken om ware 

veranderingen te bewerkstelligen. Om deze effectieve veranderingen te bekomen, wordt bovendien 

benadrukt dat trajectgebaseerde professionalisering effectiever is dan eenmalige studiedagen, dat 

een duidelijke doelstellingsformulering een belangrijke voorwaarde is voor een effectiviteitsevaluatie 

en dat schoolteams voldoende tijd en ruimte moeten krijgen om effectief aan hun 

professionalisering te werken. Deze ideeën worden geëchood door de focusgroep van 

onderwijsorganisaties die focussen op secundair onderwijs, waar tevens geijverd wordt voor de 

mogelijkheid van schoolteams om richting te geven aan de professionalisering binnen hun school. 

Ook hier wordt dit gezien als een mogelijkheid om veranderingen meer gedragen te maken, en 

leerkrachten de mogelijkheid te geven om van elkaar te leren. Daarbij aansluitend wordt binnen 

deze focusgroep de nadruk gelegd op de versterking van de teams binnen een school. Gezien de 

complexiteit van de schooltaak, wordt gesteld dat het onmogelijk is dat iedere leerkracht alle 

competenties in zich verenigt. Daarom ligt de kracht van een school in zijn team, waarbij mensen 

elkaar kunnen ondersteunen en versterken. Er wordt dan ook gewag gemaakt van een verdere 

ondersteuning van teamgebaseerd lesgeven, zoals team-teaching of co-teaching, maar ook van een 

versterking van de teamwerking binnen een school. Daarvoor wordt verwezen naar de 

organisatiestructuur binnen de school, waarbij leerkrachten moeilijk vrijgeroosterd kunnen worden 

voor extra ondersteuning, mensen na hun lesopdracht naar huis verdwijnen en minder 

aanspreekbaar zijn voor overleg of ondersteuning. Merk op dat deze opmerkingen binnen de 

focusgroepen sterk aansluiten bij ontwikkelingen in de onderwijswetenschap, waar ook steeds meer 

de voordelen benadrukt worden van de versterking van de samenwerkende kracht binnen scholen, 

co-teaching en teamgebaseerde professionalisering (Engels, Struyven, & Coubergs, 2014). 

Tegelijkertijd stelt onderzoek in Vlaanderen vast dat samenwerking tussen leerkrachten, 

bijvoorbeeld in samen professionaliseren of ervaringen delen, zeldzaam is en bij de laagste van 

Europa (Struyf et al., 2012; Deneire et al., 2013) .  

Ten tweede wordt een lans gebroken voor een herkleuring van middelen (i.e., waarbij middelen niet 

flexibel ingezet kunnen worden, maar toegewezen zijn aan bepaalde deelthema’s, zoals middelen 

voor leerlingen in de klas, voor ondersteuning, …). De redenering hierachter is dat door middelen 

te kleuren, scholen meer gemotiveerd worden om op bepaalde thema’s in te zetten. Bovendien 

zouden gekleurde middelen een betere opvolging, controle en optimalisatie mogelijk maken. Ook 

binnen de focusgroep van onderwijsorganisaties die focussen op het secundair onderwijs wordt 



57 

 

HOOFDSTUK 2 | VERDIEPENDE FASE: DE FOCUSGROEPEN  

gewezen op een gebrek aan resultaatsverbintenissen in middelentoekenning. Binnen deze 

focusgroep draait men het verhaal echter om naar “incentives” voor scholen die een aantoonbaar 

en functionerend gelijkekansenbeleid voeren. Hierbij wordt echter opgemerkt dat hele strikte regels 

(bijvoorbeeld in GOK-controle) scholen vaak belemmeren om out-of-the-box maatregelen op maat 

van hun school te ontwikkelen, die beter tegemoet komen aan de diversiteitsrealiteit van hun 

specifieke context. 

Ten derde wordt de nood geuit voor een sociale mix in alle geledingen. Hierbij wordt niet alleen 

gekeken naar een sociale mix bij de leerlingen, maar ook bij leerkrachtenteams en bestuur. De 

redenering hierachter is dat diverse teams meer diverse referentiekaders zouden hebben, wat tot een 

betere aansluiting bij de leefwereld van de leerlingen zou leiden. Bovendien kunnen leerkrachten 

van diverse achtergronden een rolmodelfunctie opnemen, waardoor leerlingen minder met het 

gevoel rondlopen dat inzet en diploma’s zich toch niet vertalen in een mooie job (zie ook Post 1: 

4.2.1 en 4.4.1). Hoewel deze nood door alle deelnemers van de focusgroep erkend wordt, vindt 

men het veel moeilijker om hier concrete oplossingen aan te reiken. Dit beslaat immers een 

complexe problematiek van in-, door- en uitstroom, alsook discriminatie in 

tewerkstellingsmogelijkheden.  

 

2.2.2.2 Middenveldorganisaties  

Binnen de middenveldorganisaties zien we gelijkaardige bekommernissen als bij de 

onderwijsorgasniaties. Hoewel deze vaak geformuleerd worden vanuit het specifieke 

diversiteitscriterium dat de focus is van de respectievelijke organisaties, valt desalniettemin een 

grote overlap in de aanbevelingen op. Zo wordt binnen de focusgroep rond functiebeperking 

bijvoorbeeld het belang van een duidelijke rechtengebaseerde benadering benadrukt, waarbij 

inclusief onderwijs de regel en segregatie de uitzondering is. Deze visie moet uitgedragen worden 

door een orgaan, dat mensen kan ondersteunen bij het uitoefenen van hun rechten. Bij de 

focusgroep rond seksuele geaardheid en gender wordt ook opgeroepen om genderdiversiteit op te 

nemen in de eindtermen, waardoor het kan gecontroleerd en opgevolgd wordt door inspectie. Een 

terugkerende verzuchting bij de focusgroepen, zowel van functiebeperking, SES, herkomst als 

gender, is de wens om een orgaan dat in staat is om zowel bekrachtigend als sanctionerend op te 

treden naar scholen die al dan niet inzetten op een gelijkekansen- en zorgbeleid. Het idee dat 

middelen al te vaak aangewend worden voor niet-effectieve initiatieven, doet bij de 

middenveldorganisaties de vraag naar verantwoordingsplicht en resultaatsanalyse ontstaan. Het 

woord “afdwingbaarheid” staat hierbij centraal. We merken bij de middenveldorganisaties een 

frustratie rond het schoolsysteem. Het gevoel dat ze staan te roepen aan de zijlijn, maar te makkelijk 

genegeerd kunnen worden door scholen en leerkrachten, is prevalent. Incidenten waarbij 

bijvoorbeeld leerkrachten met vaste benoeming erin slagen om afspraken of regelgevingen naast 

zich neer te leggen zonder dat er kan ingegrepen worden, leidt tot frustratie. De autonomie van 

scholen wordt door middenveldorganisaties vaak als te ver doorgeslagen beschouwd, waarbij er 

geen controle of bijsturing meer mogelijk is, zelfs niet wanneer er duidelijke gevallen van 

discriminatie zijn.  

Daarnaast wordt zowel bij de focusgroep rond functiebeperking, herkomst, gender als SES de 

noodzaak gevoeld van een mentaliteitswijziging bij leerkrachten, die al moet starten bij de opleiding 

tot leraar. Bij de focusgroep rond gender wordt hiervoor sterk verwezen naar het zogenaamde 

kruispuntdenken of intersectionaliteitsperspectief, dat een belangrijk referentiekader kan bieden aan 

leraren (in opleiding) voor de omgang met diversiteit. Bij de focusgroep rond herkomst en SES 

wordt ook de meerwaarde van praktijkervaring en inleefstages in stedelijke, diverse contexten 

benadrukt. Ook een blijvende competentieverhoging gedurende de loopbaan wordt als 

doorslaggevend beschouwd (zie professionalisering, hieronder besproken). 



58 

 

HOOFDSTUK 2 | VERDIEPENDE FASE: DE FOCUSGROEPEN 

Daarnaast wordt ook voldoende middelen en ondersteuning als een belangrijk pijnpunt gezien. De 

focusgroep rond functiebeperking geeft het belang aan van middelen die ingezet worden op het 

leerlingniveau (en niet afhankelijk zijn van het instituut waar leerlingen schoollopen), en waarbij de 

welzijns- en onderwijssector samenwerken in plaats van naar elkaar door te verwijzen. Binnen de 

andere focusgroepen wordt ondersteuning van scholen als een belangrijk punt naar voor 

geschoven, waarbij professionalisering van leerkrachtteams centraal staat. Hierbij wordt 

voornamelijk opgemerkt dat nascholingen vaak weinig effectief en te vrijblijvend zijn, en wil men 

evolueren naar een intenser traject dat binnen een school kan gelopen worden. Bij de focusgroepen 

rond herkomst en SES wordt versterking van schoolteams als een belangrijke hefboom gezien. Men 

heeft het hier over het belang van beleidsvoerend vermogen binnen een school en de noodzaak aan 

zorg voor leerkrachten. Ook hier wordt gemeld dat leerkrachten enorm veel competenties in zich 

moeten verenigen, wat quasi onmogelijk is. Daarom dat de kracht in schoolteams moet gezocht 

worden. Bij deze teamwerking wordt door de focusgroep rond herkomst een lans gebroken voor 

multidisciplinaire teams, waarbij bijvoorbeeld ook sociaal werkers opgenomen worden, en waar 

naast het didactische ook het sociaal welbevinden van de leerling voorop staat. Dit wordt, naast 

meer gekleurd personeel, gezien als een manier om andere referentiekaders in de school binnen te 

brengen. Ook in de focusgroep rond SES en gender wordt samenwerking met externe en lokale 

partners als een belangrijke methode gezien om meer expertise en andere referentiekaders in 

scholen binnen te brengen. 

2.2.3 Aanbevelingen voor de eigen organisatie 

De organisatie-afgevaardigden werd gevraagd om aanbevelingen voor hun eigen organisatie te 

ontwikkelen naar aanleiding van de resultaten van de Diversiteitsbarometer en de gevoerde 

discussies. Vooral binnen de onderwijsorganisaties komen een aantal interessante zaken naar voren. 

Enerzijds kwam dit omdat er hiervoor meer tijd was bij de onderwijs- dan bij de 

middenveldorganisaties, anderzijds omdat zij een groter mandaat hebben naar het onderwijsveld 

toe. Zo wordt binnen verschillende onderwijsorganisaties kritisch gereflecteerd over de organisatie-

eigen omgang met diversiteit. Dit ging bijvoorbeeld over het personeelsbeleid en de mate waarin zij 

zelf over een divers team beschikken, hoe men zelf in de dagdagelijkse praktijk met diversiteit 

omgaat, of hoe ze het topic diversiteit hoog op de agenda van de organisatie kunnen houden en 

hier een consequente visie rond uitwerken. Naast deze zelfreflectie, werd ook nagedacht hoe men 

scholen en leerkrachten beter kan ondersteunen in de omgang met diversiteit. In het kader hiervan 

gaf een aantal organisaties aan hun werking op bepaalde vlakken te willen heroriënteren, 

bijvoorbeeld door meer focus te leggen op thema’s die uit de diversiteitsbarometer als “moeilijk” 

naar voor kwamen of door zich voor bepaalde zaken meer toe te spitsen op bepaalde doelgroepen. 

Ook werd er gesproken van meer werkplekleren, trajectgerichte nascholing, het stimuleren van 

netwerken binnen en buiten scholen. Een rode draad doorheen deze aanpassingen was niet zozeer 

meer of nieuwe nascholingen, maar eerder het verhogen van de effectiviteit van de reeds bestaande 

initiatieven.  

Bij de middenveldorganisaties zien we minder overeenstemming in de adviezen die zij meenemen 

naar hun eigen organisaties. Waar sommigen eerder vaststellen dat zij niet in de positie zijn om met 

scholen aan de slag te gaan (bijvoorbeeld omdat hun werking zich focust op ouders), nemen 

anderen bepaalde ideeën mee naar hun toekomstige contacten met scholen. Zo wordt er 

bijvoorbeeld gesproken over tijd nemen voor duidelijke afstemming van wederzijdse denkbeelden 

en verwachtingen, inzetten op teamwerking en sensibilisering van onderuit, of proberen om bij 

vormingen niet enkel te focussen op de leerlingen maar ook op professionalisering van de 

leerkrachten. 
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2.3 Conclusie verdiepende fase 

De focusgroepen met onderwijs- en middenveldorganisaties leverden een aantal belangrijke 

inzichten op m.b.t. de Diversiteitsbarometer. Zo viel ten eerste op dat de meeste van de 

onderzoeksbevindingen uit het surveyonderzoek nauw aansluiten bij de ervaring van de organisatie-

afgevaardigden. Op deze manier kan een zekere triangulatie van de onderzoeksresultaten bereikt 

worden (Mortelmans, 2011). Door een bepaald onderwerp vanuit verschillende hoekpunten en met 

verschillende methodieken te benaderen, kan er immers met meer zekerheid uitspraken gedaan 

worden over de betrouwbaarheid en representativiteit  van de resultaten. Uit de huidige 

overeenstemming tussen het kwalitatieve en kwantitatieve luik van het onderzoek kan dan ook 

besloten worden dat de resultaten een getrouw beeld scheppen van de huidige omgang met 

diversiteit in scholen in Vlaanderen. 

Een tweede voordeel voor het combineren van kwantitatief en kwalitatief onderzoek is dat het 

kwalitatieve luik een antwoord kan geven op de “waarom”-vragen, en dus inzicht, nuancering, en 

verdieping kan bieden bij de besproken surveyresultaten. Zo konden de respondenten in de 

focusgroepen bijvoorbeeld verklaringen aandragen voor het positieve beeld m.b.t. de omgang met 

kansarmoede die uit de survey naar voor kwam, de reden waarom bepaalde thema’s als moeilijk 

ervaren werden of voor de vastgestelde verschillen tussen basis- en secundair onderwijs.  

Een opvallend punt bij de focusgesprekken was dat een aantal thema’s consequent naar voor 

kwamen, zelfs al waren de deelnemers uit verschillende organisaties afkomstig of zaten zij niet bij 

elkaar aan tafel. Zo konden we consequent vaststellen dat, hoewel er weinig verbazing was over de 

bevindingen van de Diversiteitsbarometer, de deelnemers een grote bezorgdheid uitten over deze 

resultaten. Veel van de gevoerde discussies ging dan ook over de oorzaak van deze bevindingen en 

manieren om deze systematieken te doorbreken. Als mogelijke oplossingen kwam men steevast bij 

een aantal punten uit. Een eerste focus was manieren om de huidige professionalisering van scholen 

en leerkrachten effectiever te maken. Hiervoor werd voornamelijk een lans gebroken voor 

duurzame professionaliseringstrajecten i.p.v. eenmalige studiedagen. Deze trajecten zouden niet 

door een individuele leerkracht gevolgd worden, maar via een sterk beleidsvoerend vermogen in de 

school net de focus worden van het gehele schoolteam. Door met een volledig schoolteam rond 

bepaalde thema’s te werken, hopen de organisatie-afgevaardigden bovendien om de teamwerking 

binnen scholen te versterken. Men stelt immers vast dat het takenpakket van leerkrachten steeds 

uitgebreider en complexer wordt. Bijgevolg wordt het steeds moeilijker voor een individuele 

leerkracht om over alle kennis en competenties te beschikken voor de specifieke uitdagingen in zijn 

of haar klas. Juist door in te zetten op co-teaching en samenwerking hoopt men de diverse 

expertises binnen een schoolteam maximaal in te zetten. Hoewel alle deelnemers aan de gesprekken 

zich binnen deze professionaliseringsvoorstellen konden vinden, waren bepaalde deelnemers ook 

de mening toegedaan dat er eveneens nood is aan een strenger beleid. Deze mensen spraken 

bijvoorbeeld over het belang van duidelijke doelstellingsformuleringen, resultaats- i.p.v. 

inspanningsverbintenissen, en bijbehorende evaluatie-analyses van schoolbeleid. Sommige 

deelnemers voelden de noodzaak van een orgaan dat in staat is om sanctionerend of bekrachtigend 

op te treden naar scholen die respectievelijk een zwak of sterk uitgewerkt gelijkekansen- en 

zorgbeleid ontwikkelen. 

Een tweede vaak terugkerende manier om de vastgestelde systematieken te doorbreken was het 

aanbrengen van meer referentiekaders binnen schoolteams. Een eerste belangrijk perspectief dat de 

respondenten in de focusgroep aanbrachten, is het zogenaamde kruispuntdenken of 

intersectionaliteitsperspectief. Bij deze benadering wordt men bewust van de manieren waarop 

verschillende kenmerken, zoals geslacht, etniciteit, sociale afkomst, taal, beperking, …,  kruisen en 

een versterkende invloed op sociale ongelijkheid kunnen hebben. De respondenten gebruikten dit 

perspectief vaak in de bespreking van de surveyresultaten, door bijvoorbeeld te wijzen op de 

culturalisering van (leer)problemen bij anderstaligen met een migratieachtergrond (zie 2.2.1.2.) of bij 

de bespreking van de blanke, middenklasse achtergrond van kinderen in inclusief onderwijs (zie 
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2.2.1.3.). Er werd ook aangegeven dat een dergelijk perspectief een belangrijk denkkader kan zijn 

voor schoolteams om de diversiteit binnen hun school in ogenschouw te nemen. Een tweede 

manier om diverse referentiekaders te bevorderen die consequent in alle focusgesprekken genoemd 

werd, was een verhoogde diversiteit in het leerkrachtenkorps. Men stelt immers vast dat 

leerkrachtenteams dominant bestaan uit blanke, middenklasse hetero-vrouwen zonder 

functiebeperking. Door deze specifieke achtergrond is het vaak moeilijk voor leerkrachten om zich 

in te leven in de uitdagingen en levensomstandigheden van leerlingen die uit meer diverse 

omgevingen komen. Dit zorgt dan ook voor misverstanden van bepaalde signalen of 

(leer)moeilijkheden van leerlingen (zie ook Post 1: 4.2.2 —Leerling-leerkrachtrelaties m.b.t. socio-

economische achtergrond—). Een bijkomend voordeel van meer diverse schoolteams is dat deze 

leerkrachten ook een rolmodel kunnen zijn voor leerlingen. Men stelt immers vast dat bepaalde 

leerlingen niet geloven dat verder studeren voor hen mogelijk is, of dat een diploma zich kan 

vertalen in jobkansen (voor een bespreking, zie Post 1: 4.4.1. —individueel niveau m.b.t. 

migratieachtergrond—). Hoewel het thema van een divers lerarenkorps frequent aangehaald werd, 

moet tegelijkertijd vastgesteld worden dat de organisatie-afgevaardigden zich realiseren dat dit een 

complexe thematiek is. Om dit te realiseren zijn er immers belangrijke veranderingen bij de in-, 

door- en uitstroom van studenten in academische richtingen en lerarenopleidingen nodig, alsook 

oplossingen voor discriminatie op de arbeidsmarkt.  
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Vraag 1: Elke school legt andere accenten in haar beleid. Geef aan in welke mate deze uitspraken op 
uw school van toepassing zijn 

1. Bij de samenstelling van klassen trachten we zoveel mogelijk vormen van diversiteit samen te brengen. 

2. Handboeken worden door de school gescreend op vooroordelen en stereotypen.  

3. De inrichting en aankleding van het schoolgebouw weerspiegelt de leefwereld en cultuur van de leerlingen. 

4. We geven ruimte aan meertalige leerlingen om binnen de les hun moedertaal te spreken.  

5. (-) Meertalige leerlingen mogen op de speelplaats en in de gangen hun moedertaal niet spreken.  

6.  (-) Op school is het dragen van symbolen die verwijzen naar een geloof of andere overtuiging niet toegelaten. 

7. Het lunchaanbod van de school zorgt ervoor dat leerlingen hun religieuze voorschriften kunnen naleven.  

8. We houden op school in de planning van onze activiteiten rekening met de belangrijkste feestdagen van de 
verschillende culturen aanwezig op onze school 

9. Op school maken we duidelijk aan iedereen (ouders, leerlingen, leerkrachten, …)  dat elke seksuele voorkeur 
gelijk is. 

10. Op school werken we actief aan een klimaat waarin holebi-leerlingen zich welkom voelen. 

11. Wanneer een leerling met een functiebeperking nood heeft aan extra ondersteuning, wordt een vaste 
procedure gevolgd die door elke leerkracht gekend is.  

12. (-) Op onze school bepaalt vooral de individuele klasleerkracht hoe en welke zorg er voor leerlingen met  een 
functiebeperking (wordt voorzien.  

13. Op onze school trachten we traditionele verwachtingen voor jongens en meisjes (bv. op vlak van het 
curriculum, lesmateriaal) te doorbreken.  

14. Op onze school maken we er werk van om een klimaat te creëren waarin transgender leerlingen (jongens die 
zich meisjes voelen, meisjes die zich jongens voelen, …) zich welkom voelen.  

15.  (-) Wanneer ouders de schoolrekeningen niet kunnen betalen worden leerlingen hier op aangesproken.  

16. We trachten een beeld te krijgen van de sociaal-economische thuissituatie van leerlingen (bv. via een 
intakegesprek bij de inschrijving, huisbezoeken aan het begin van het jaar, …).  

17. Enkel voor leerkrachten/directies in het Basisonderwijs: We zorgen ervoor dat er in onze school geen kosten 
zijn die buiten de maximumfactuur vallen (bv. geen geld vragen voor fruitsap en melk en in de plaats water 
voorzien, geld voor schooluitstappen binnen de maximumfactuur houden). 

18. Enkel voor leerkrachten/directies in het Secundair onderwijs: We zorgen ervoor dat schooluitstappen 
betaalbaar zijn voor àlle leerlingen (bv. kosten laag houden, activiteiten opzetten om geld in te zamelen).  

Antwoordcategorieën: 1=helemaal oneens; 2=eerder oneens; 3=noch oneens, noch eens; 4=eerder eens; 5=helemaal mee eens, 6= 
niet van toepassing 



 

 

 

3 |  Diversiteit in het schoolbeleid 

Vraag 2: Is er op school een (klachten)procedure voor grensoverschrijdende incidenten (pesten, 
racisme, discriminatie, agressie & intimidatie, …) (meerdere antwoorden mogelijk)? 
 

 Nee 
 

 Ja 

 Voor hoeveel incidenten moest de procedure het vorige schooljaar (2014-2015) opgestart 
worden? ………………………………… 

 Waar hadden deze incidenten mee te maken (meerdere antwoorden mogelijk)? 

 Seksisme, seksuele intimidatie of ongewenste intimiteiten 

 Homofobie 

 Islamfobie, antisemitisme of andere vormen van haat op basis van religie of 
levensbeschouwing 

 Racisme 

 Functiebeperkingen 

 Andere (vul in):……………………………………….   
 

Vraag 3: Is er op school een vertrouwenspersoon of toegankelijke contactpersoon waar leerlingen 
terecht kunnen met vragen, klachten of moeilijkheden omtrent diversiteit & discriminatie? (1  
antwoord mogelijk)  

 Nee (Ga naar vraag 5) 

 Ja 
 

Vraag 4: Hoe wordt deze vertrouwenspersoon aangesteld? (conditioneel vraag 3) 
 Er is een algemene vertrouwenspersoon per graad / voor de hele school  

 Elke leerling kan een eigen vertrouwenspersoon kiezen 

 Er is een vertrouwenspersoon/meerdere vertrouwenspersonen voor leerlingen met specifieke 
problemen (duid aan voor welke problemen): 

 1. die gepest worden 

 2. met emotionele problemen 

 3. met moeilijkheden inzake hun etnisch-culturele achtergrond  

 4. met moeilijkheden inzake hun religieuze beleving of levensbeschouwing 

 5. met moeilijkheden inzake hun seksuele voorkeur 

 6. Met moeilijkheden inzake functiebeperking 

 7. met moeilijkheden inzake man-vrouwverhoudingen, genderbeleving, …  

 8. uit een kansarme thuissituatie 

 Andere (vul in): ………………………………………………………… 
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Vraag 5: Onderstaande uitspraken gaan over het personeelsbeleid van de school. Geef aan in 
welke mate onderstaande uitspraken van toepassing zijn op uw school. Indien de uitspraak niet 
van toepassing is op uw school kunt u dit aangeven in de categorie ‘Niet van toepassing’.   

1. De competenties of capaciteiten van leerkrachten om met alle mogelijke vormen van diversiteit om te 
gaan zijn een belangrijk criterium bij aanwerving. 

2. Competenties of capaciteiten om met alle mogelijke vormen van diversiteit om te gaan vormen een 
belangrijk criterium bij de evaluatie van leerkrachten. 

3. Op school benutten we de talenkennis van personeel dat een andere taal spreekt dan de schooltaal bij bv. 
contacten met anderstalige ouders, interactie met leerlingen die de schooltaal niet machtig zijn, …  

4. Holebi-leerkrachten kunnen open zijn over hun seksuele geaardheid naar de leerlingen toe. 

5. Leerkrachten met een functiebeperking kunnen open zijn over hun functiebeperking naar de leerlingen 
toe.   
 

Antwoordcategorieën. 1=helemaal oneens; 2=eerder oneens; 3=noch oneens, noch eens; 4=eerder eens; 5=helemaal mee 
eens; 0=niet van toepassing 



 

 

Vraag 6: Geef aan hoe vaak onderstaande situaties voorkomen in uw school 

1. Schriftelijke informatie wordt waar mogelijk vertaald. 
2. Er wordt een tolk voorzien bij oudercontacten.  
3. De school erkent bij allochtonen ook de oudere broer of zus als volwaardige gesprekspartner 
4. De school ontmoet ouders waar zij zich meer thuis voelen (bv. thuis, moskee, buurthuis, …). 
5. De school werkt samen met organisaties die allochtonen en/of kansarmen beter bereiken. 
6. De school maakt er werk van om de communicatie af te stemmen op diverse gezinsvormen (bv. holebi-

ouders, alleenstaande ouders, …) .  

Antwoordcategorieën: 1= nooit; 2= zelden; 3=soms; 4=vaak ;5=altijd. 

 

Vraag 7: Geef aan in welke mate u het eens bent met onderstaande uitspraken 

1. De directie is gemakkelijk aanspreekbaar voor leerkrachten 
2. De directie laat veel initiatief aan de leerkrachten 
3. De directie kan delegeren 
4. De directie polst regelmatig naar wat er leeft onder de leerkrachten 
5. De directie heeft vertrouwen in de leerkrachten 
6. De directie is bereid zijn/haar ideeën in vraag te stellen. 
7. De directie is bijna altijd aanwezig op school. 
8. De directie toont voldoende waardering voor de inspanningen van leerkrachten. 
9. De directie hakt knopen door wanneer het nodig is. 
10. De directie geeft leerkrachten de kans om over hun functioneren te overleggen. 
11. De directie biedt leerkrachten voldoende inspraak in het schoolbeleid. 

Antwoordcategorieën: 1= helemaal oneens; 2=eerder oneens; 3=noch oneens, noch eens; 4=eerder eens; 5=helemaal eens. 
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Vraag 8: Geef aan in welke mate leerlingen inspraak hebben bij onderstaande thema’s 

1. De infrastructuur (het schoolgebouw of –omgeving, inrichting/versiering van lokalen, …) 

2. Uitstappen, reizen, schoolprojecten, etc. 

3. Aanpak van grensoverschrijdende incidenten, pestproblematiek, discriminatie, …  

4. De organisatie van toetsen en examens 

5. Het straffen en belonen van leerlingen 

6. De organisatie van huiswerk 

7. De visie/het pedagogisch project 

8. Het schoolreglement 

9. Redelijke aanpassingen 

Antwoordcategorieën: 1=worden niet betrokken; 2=worden daarover geïnformeerd; 3=mogen daarover hun mening geven; 
4= mogen daarover (mee) beslissen 

 

Vraag 9: Geef aan in welke mate ouders inspraak hebben bij onderstaande thema’s 

1. De infrastructuur (het schoolgebouw of –omgeving, inrichting/versiering van lokalen, …) 

2. Uitstappen, reizen, schoolprojecten, etc. 

3. Aanpak van grensoverschrijdende incidenten, pestproblematiek, discriminatie, … 

4. De organisatie van toetsen en examens 

5. Het straffen en belonen van leerlingen 

6. De organisatie van huiswerk 

7. De visie/het pedagogisch project 

8. Het schoolreglement 

9. Redelijke aanpassingen 

10. Schoolkosten/bijdrageregeling 

11. De begeleiding van leerlingen vanuit het CLB 

Antwoordcategorieën: 1=worden niet betrokken; 2=worden daarover geïnformeerd; 3=mogen daarover hun mening geven; 
4= mogen daarover (mee) beslissen 

 



 

 

4 |  Mening  

 

Vraag 10: Duid aan in welke mate u akkoord gaat met de volgende uitspraken. Via deze 
uitspraken willen we een zicht krijgen op uw persoonlijke mening. Deze vragen gaan dus niet 
over hoe het er in uw klas of school aan toe gaat, maar wel over hoe u zelf vindt dat het er aan toe 
zou moeten gaan.   

1. De etnisch-culturele diversiteit in de samenleving is een bron van rijkdom voor het onderwijs.   

2. Er moeten specifieke voorzieningen zijn op school voor leerlingen die godsdienstige voorschriften willen 
naleven (bv. gebedsruimte, halal/koosjer-voedsel).  

3.  (-)De school mag niet toelaten dat allochtone leerlingen op school een andere taal dan het Nederlands 
spreken.  

4. (-) Holebi’s (homo’s, lesbiennes en biseksuelen) zouden niet mogen lesgeven in het onderwijs.  

5. (-) Het is normaal dat partners van holebi’s minder gewenst zijn op schoolfeesten en andere gelijkaardige 
activiteiten van de school.  

6.  (-) Je kan van de leerkracht niet verwachten dat ze in het gewone onderwijs een kind met handicap 
opvangen. 

7. Het is tijd dat we kinderen met een handicap/functiebeperking een volwaardige plaats in het gewoon 
onderwijs geven, daar hebben ze recht op. 

8. (-) De zorg voor leerlingen met een functiebeperking is wel de moeite waard, maar gaat vaak ten koste 
van de aandacht voor de overige leerlingen.  

9. (-) Het is niet wenselijk dat jongens op school meisjesachtige kleren dragen.  

10. (-) Dat meisjes meer voor ‘zachte’ studierichtingen/beroepen en jongens meer voor ‘harde’ 
studierichtingen/beroepen kiezen is normaal. 

11. Het is normaal dat twee jongens met elkaar dansen op het schoolfeest. 

12.  (-) Kansarme ouders/voogden interesseren zich vaak minder voor de schoolloopbaan van hun kind.  

13. (-) De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden wanneer kansarme leerlingen weinig 
profiteren van het geboden onderwijs. 

14. Leerlingen met financiële problemen moeten aangepaste financiële maatregelen krijgen (bv. 
afbetalingsplan, speciaal steunfonds voor leerlingen die het inschrijvingsgeld niet kunnen betalen).  

Antwoordcategorieën: 1=absoluut niet akkoord, 2=niet akkoord, 3=neutraal, 4=akkoord, 5=volledig akkoord 
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5 |  Diversiteitspraktijken 

Vraag 11 Geef aan in welke mate volgende uitspraken van toepassing zijn op uw klaspraktijk(en). 
Indien een uitspraak niet herkenbaar is voor de context in uw klas kunt u dit aangeven in de 
categorie ‘Niet van toepassing’.  

1. Ik zet leerlingen aan om op te komen voor gelijkheid op school. 

2. Ik stimuleer leerlingen van allochtone herkomst om trots te zijn op hun etnisch-culturele achtergrond. 

3. (-) Ik reageer niet op racistische uitingen van leerlingen.  

4. Ik stimuleer mijn leerlingen om respect te hebben voor religieuze verschillen.    

5. Ik maak aan mijn leerlingen duidelijk dat het normaal is dat jongens op jongens en meisjes op meisjes 

kunnen verliefd worden.  

6. (-) Ik reageer niet op homofobe uitingen van leerlingen.  

7. Ik probeer andere leerlingen te doen inzien waarom redelijke aanpassingen (bv. sticordi maatregelen) 

nodig zijn om een bepaalde leerling een gelijke kans te geven.  

8. Ik stimuleer mijn leerlingen om traditionele verwachtingspatronen over jongens en meisjes 

(studierichting-/beroepen, uiterlijk, taakverdeling) te doorbreken.  

9. Ik hou rekening met de gevoelens die leerlingen kunnen hebben over hun familiale situatie (bv. gevoelens 

van schaamte/trots over de sociale afkomst of werksituatie van de ouders/voogd). 

Antwoordcategorieën. 1=helemaal oneens; 2=eerder oneens; 3=noch oneens, noch eens; 4=eerder eens; 5=helemaal mee 
eens; 0=niet van toepassing 

 

 



 

 

Vraag 12: Op vlak van diversiteit zijn er in onze maatschappij en dus ook in de scholen, een 

aantal hete hangijzers. Met hete hangijzers bedoelen we onderwerpen die gevoelig liggen, 

tegengestelde meningen opwekken, etc.  

Hoe bespreekbaar zijn ‘hete hangijzers’ die te maken hebben met diversiteit (bv. homobashing, 

radicalisering, discriminatie, transseksualiteit, …) in uw klas(sen)?  

Geef aan wat voor u en uw klas van toepassing is: 

 Ik kan met mijn leerlingen in een open en volwassen dialoog gaan over alle hete hangijzers 
 

 Ik kan met mijn leerlingen moeilijk in dialoog gaan over (bepaalde) hete hangijzers 

 Specifieer welke onderwerpen moeilijk bespreekbaar zijn in uw klas(sen) (verschillende 

antwoorden mogelijk):  

 1. Thema’s gerelateerd aan migratie en etnisch-culturele diversiteit (bv. de 

vluchtelingenproblematiek)  

 2. Thema’s gerelateerd aan levensbeschouwelijke diversiteit (bv. dragen van religieuze 

symbolen op openbare plaatsen, terrorismeaanslagen in naam van religie) 

 3. Thema’s gerelateerd aan talige diversiteit (bv. het toelaten van andere talen op 

school) 

 4. Thema’s rond homo- of biseksualiteit (bv. homobashing) 

 5. Thema’s gerelateerd aan functiebeperkingen (bv. inclusie van mensen met een 

functiebeperking op school, op de werkvloer, …)  

 6. Thema’s gerelateerd aan mannelijkheid, vrouwelijkheid, man-vrouwverhoudingen, 

… (bv. seksistische beledigingen aan vrouwen op straat) 

 7. Transseksualiteit (bv. geslachtsoperaties)  

 8. Thema’s rond ongelijkheid & armoede (bv. opvang van daklozen) 

 Andere (vul in): ……………………………………………………………………. 

 

 Geef aan waarom deze onderwerpen moeilijk bespreekbaar zijn in uw klas(sen) (verschillende 

antwoorden mogelijk): 

 Bepaalde thema’s kunnen kwetsend zijn voor bepaalde leerlingen en laat ik daarom 

niet aan bod komen.  

 Ik voel me niet bekwaam genoeg om dit bespreekbaar te maken. 

 Wanneer deze thema’s aan bod komen escaleert de situatie in de klas. 

 Ik vrees het oordeel van ouders of collega’s. 

 Er is onvoldoende ondersteuning vanuit het schoolbeleid om deze thema’s aan 

bod te laten komen. 

 Dergelijke onderwerpen behoren niet tot het lesonderwerp 

 Andere (vul in): 

……………………………………………………………………. 
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Vraag 13: Geef aan in welke mate volgende uitspraken van toepassing zijn op de leerlingen in uw 
klas 

1. Ik stimuleer de leerlingen om zich in te leven in de gedachten en gevoelens van andere leerlingen in de 
klas. 

2. Ik zorg ervoor dat leerlingen met een lage status in de klas (‘buitenbeentjes’, leerlingen die meer 
uitgesloten worden) voldoende kunnen deelnemen aan de opgezette (leer-)activiteiten. 

3. Ik creëer ruimte in of buiten de klas om leerlingen te ondersteunen in het oplossen van conflicten.  

4. Ik laat leerlingen inbreng geven over inhouden die ze graag aan bod willen laten komen in de lessen. 

5. In het ontwerpen van mijn lessen laat ik de brede waaier van talenten en competenties van mijn 
leerlingen aan bod komen. 

6. Ik laat leerlingen mijn lessen evalueren. 

7. Wanneer ik heterogene groepen samenstel doe ik dit op basis van weloverwogen criteria (bv. socio-
culturele achtergrond, sociale status, interesses, geslacht, ontwikkelingsniveau, competenties, …, ). 

8. In het kader van preventie en remediëring vorm ik heterogene groepjes om de ontwikkelings- of 
leerbedreigde leerlingen te laten helpen door andere leerlingen. 

9. Ik geef taken waarbij de leerlingen onderling van elkaar afhankelijk zijn om de taak samen tot een goed 
einde te brengen (bv. door middel van een rolverdeling). 

Antwoordcategorieën. 1=helemaal oneens; 2=eerder oneens; 3=noch oneens, noch eens; 4=eerder eens; 5=helemaal mee eens 

 

 



 

 

Vraag 14: Geef aan welke diversiteitsonderwerpen aan bod kwamen het vorige schooljaar (2014-2015) in de klas of op school. Geef ook aan op welke wijze deze 
thema’s aan bod kwamen. 

 Niet aan bod 
gekomen 

In de klas Op school 

Andere (vul in) Gepland 
onderdeel van 
het curriculum 

Naar 
aanleiding van 
de actualiteit  

Spontaan, 
aangebracht 

door de 
leerlingen of 

naar aanleiding 
van een 

voorval op 
school 

In het kader van 
een klas-

overschrijdend 
project 

In het kader 
van een 
uitstap 

In het kader 
van een 

themadag/ -
week 

1. Diversiteit in 
geloofsovertuigingen 

              …………………….. 

2. Diversiteit in talen               …………………….. 

3. Etnisch-culturele diversiteit               …………………….. 

4. Transseksualiteit, 
Transgenderthematiek  

              …………………….. 

5. Diversiteit in seksuele 
geaardheid  

              …………………….. 

6. Verhoudingen tussen 
mannen & vrouwen 

              …………………….. 

7. Functiebeperkingen               …………………….. 

8. Armoede en ongelijkheid               …………………….. 

9. Andere (vul in):  
………………………………… 

              …………………….. 

10. Andere (vul in):  
………………………………… 

              …………………….. 
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schoolToegankelijkheid  
 

Vraag 15: Welke inspanningen levert de school om het leren en participeren meer toegankelijk te 

maken voor alle leerlingen? (meerdere antwoorden mogelijk)  

1. Een doordacht, helder en breed gedragen zorg- en gelijkekansenbeleid voorzien (fase 0) 
2. Werken aan leerlingenbetrokkenheid bij het klas- en schoolgebeuren (fase 0) 
3. Leerlingen opvolgen via een individueel leerlingendossier (fase 0) 
4. De samenwerking met ouders/voogd versterken (fase 0) 
5. Competenties van leerkrachten om met diverse leerlingen om te gaan versterken (fase 0) 
6. Kennis binnen het team over nieuwe onderwijsontwikkelingen verhogen (fase 0) 
7. Samenwerking binnen het schoolteam (bv. lessen delen, teamteaching, bij elkaar observeren, …)  
8. Samen met collega’s verantwoordelijkheden opnemen voor bepaalde leerlingen (fase 0) 
9. Externe ondersteuning aanbieden in de klas 

10. Extra ruimtes voorzien voor specifieke ondersteuning (logo, kine, …)  
11. Budget vrijmaken voor aangepaste leermaterialen 
12. Ruimtes kunnen aangepast worden in functie van de noden van leerlingen 
13. De samenwerking met externe organisaties en actoren versterken 
14. Voorzien van psychische en sociale begeleiding voor leerlingen  
15. Zorgmaatregelen voorzien voor individuele leerlingen zodat ze het gemeenschappelijk curriculum kunnen 

volgen (bv.: remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen) (fase 1).  
16. De zorg voor bepaalde leerlingen uitbreiden via individuele leerlingenbegeleiding door het CLB (bv. 

kortdurende begeleiding, een HGD-traject doorlopen (handelingsgericht diagnostisch traject), … ) (fase 2).  
17. Een individueel aangepast curriculum vastleggen voor leerlingen met een attest buitengewoon 

onderwijs(fase 3)   

18. Het schoolgebouw toegankelijk maken voor leerlingen met beperkingen  
19. Andere (vul in): …………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vraag 16: Geef voor elke leerling aan hoe haalbaar u het ziet dat hij of zij participeert binnen uw 
huidige klas(sen)?  

1. Fien kan enkel communiceren via een spraakcomputer (die ze zelf reeds heeft).  
2. Sofie gebruikt een rolstoel, is slechtziend en heeft een verstandelijke beperking. 
3. Arjen is slechthorend en communiceert via gebarentaal en liplezen. Zijn ouders vragen de school om hem 

te laten assisteren door een doventolk. 
4. Filip is blind, hij heeft vooral veel materiële ondersteuning nodig. 
5. Johan krijgt tijdens het schooljaar een ongeluk en zit vanaf nu in een rolstoel. 
6. Inge reageert angstig op onverwachte gebeurtenissen en maakt moeilijk contact met leeftijdsgenoten. 
7. Laure heeft het syndroom van Down. 
8. Mauro heeft een ernstige rekenstoornis. Hij heeft een rekenmachine nodig om toetsen en examens te 

kunnen maken. 
9. Jonas heeft agressieve buien en haalt redelijke schoolresultaten. 
10. Piet kan niet om met gezag in de klas, weigert opdrachten uit te voeren en is voortdurend verbaal 

agressief naar de leerkracht. 
11. Fleur heeft een chronische ziekte en is hierdoor regelmatig afwezig,  
12. Tom is heel druk, reageert impulsief en kan zich moeilijk concentreren. 
13. Django loopt op krukken en heeft spasticiteit (ongecontroleerde bewegingen). 
14. Sara heeft een algemene leerachterstand. 
15. Pascal heeft altijd een persoonlijke assistent nodig in de klas. 
16. Lissa verwondt zichzelf en is in zichzelf gekeerd. 
17. Omer gebruikt een elektrische rolwagen. 
18. Loes heeft een individueel aangepast curriculum nodig met hierin een beperkt aantal onderwijsdoelen die 

sterk verschillen van de rest van de klas.  
19. Jan is hoogbegaafd en heeft weinig sociale vaardigheden 
20. De ouders van Jean hebben geen geld om een computer aan te schaffen en de internetrekening te 

betalen.  
21. Finn kan nooit meedoen aan uitstappen of andere activiteiten omdat zijn ouders de prijs niet kunnen 

betalen.  
22. David spreekt geen Nederlands. 
23. Chaled is een minderjarige asielzoeker, net aangekomen. 

Antwoordmogelijkheden: 1=helemaal niet, 2=eerder niet, 3=eerder wel, 4=absoluut wel.  
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Vraag 17: Is er extra ondersteuning aanwezig in de school voor leerlingen? Duid aan wat voor uw 
school van toepassing is.  
 

 Ja,  
hoe wordt deze personeelsinzet 

gefinancierd? 

Nee 

Interne 
financiering  

Geef aan hoeveel 
personeelstijd hier 

tegenover staat 

Externe 
financiering 

 

Persoonlijke assistent ………… lestijden     

Zorgleerkracht of 
zorgcoördinator 

………… lestijden     

Leerlingenbegeleiding ………… lestijden     

GON-begeleiding ………… lestijden     

ION-begeleiding ………… lestijden     

Logopedist ………… lestijden     

Kinesist ………… lestijden     

Orthopedagoog ………… lestijden     

Ergotherapeut ………… lestijden     

OKAN-leerkracht of 
OKAN-coördinator 

………… lestijden     

Maatschappelijk werker ………… lestijden     

Schoolopbouwwerk ………… lestijden     

JO-JO ………… lestijden     

Andere (vul in) … ………… lestijden     

Andere (vul in) … ………… lestijden     

Andere (vul in) … ………… lestijden     

Andere (vul in) … ………… lestijden     

Andere (vul in) … ………… lestijden     



 

 

Vraag 18: Hoe competent voelt u zich in uw job omtrent onderstaande items? Bij welke items ervaart u 

een nood aan professionalisering (bijscholing, coaching, intervisie met andere leerkrachten, … ) ? 

Aspecten Zeer 

competent 

Eerder 

competent 

Minder 

competent 

Helemaal  

niet 

competent 

1. Krachtige leeromgevingen creëren 

(interactieve werkvormen, 

binnenklasdifferentiatie, breed evalueren, …) 

        

2. Samenwerking met ouders/voogden         

3. Samenwerking met externe ondersteuners         

4. Omgaan met pesten         

5. Omgaan met anderstalige nieuwkomers         

6. Omgaan met talige diversiteit         

7. Omgaan met religieuze diversiteit         

8. Omgaan met etnisch-culturele diversiteit          

9. Omgaan met racisme         

10. Omgaan met haat tegenover religies 

(islamfobie, antisimetisme, …) 

        

11. Omgaan met homofobie          

12. Omgaan met transgender leerlingen 

13. Omgaan met holebi-leerlingen 

        

14. Toepassen van sticordi-maatregelen 

15. Implementeren van een individueel aangepast 

curriculum 

        

16. Omgaan met sociaal-emotionele problemen  

17. Omgaan met leerstoornissen 

        

18. Omgaan met psychische beperkingen         

19. Omgaan met verstandelijke beperkingen         

20. Omgaan met zintuigelijke beperkingen         

21. Omgaan met fysieke beperkingen         

22. Kunnen gebruiken van aangepaste 

leermaterialen (vb. voorleessoftware) 

        

23. Genderdoorbrekend/-neutraal werken         

24. Omgaan met seksisme of  seksuele intimidatie         

25. Omgaan met kansarmoede         
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ONAFHANKELIJKE VARIABELEN DIRECTIE & ONDERSTEUNEND PERSONEEL 

KENMERKEN VAN DE SCHOOL  
1. Aantal klasgroepen……………………………….. 

2. Gemiddeld aantal leerlingen in de klas …………………………………. 

3. Hebt u SES/GOK-lestijden in de school? (J/N)  
Zoja, hoeveel? ……………………………….. 

4. Hebt u lestijden voor anderstalige nieuwkomers in de school? (J/N) 
Zoja, hoeveel? ……………………………….. 

 
 

5. Zijn volgende doelgroepen aanwezig op uw school? Geef een schatting van welk percentage 
onderstaande doelgroepen uitmaken van de totale leerlingenpopulatie. 

 0% <5% 6-15% 15-40% >40% 

1. Leerlingen met een leerstoornis 

2. Leerlingen met een psychische beperking 

3. Leerlingen met een verstandelijke beperking 

4. Leerlingen met een zintuigelijke beperking 

5. Leerlingen met een fysieke beperking 

6. kinderen van vluchtelingen, asielzoekers of ouders 

zonder papieren 

7. Leerlingen waar de thuistaal niet de schooltaal is 

8. Leerlingen uit een gezin met een andere culturele 

achtergrond (leerlingen met minstens 1 ouder of 

grootouder geboren in niet-westers land) 

9. Leerlingen met een kansarme thuissituatie 

     

 
  



 

 

6. Geef bij de volgende stellingen aan in hoeverre u het met de stelling eens bent. Per rij slechts 1 kruisje. 

 Helemaal 

mee oneens  

Mee 

oneens  

Niet 

eens/oneens  

Mee 

eens  

Geen 

mening  

Er wordt sterk geïnvesteerd in de 

identiteit en het imago van de school. 
          

Onze school heeft een prima 

reputatie in de buurt. 
          

Onze school heeft een hoger aantal 

allochtone leerlingen dan scholen 

met een gelijkaardig aanbod in de 

buurt. 

          

Onze school heeft een hoger aantal 

leerlingen uit zwakkere groepen van 

de samenleving dan scholen met een 

gelijkaardig aanbod in de buurt. 

          

De financiële eisen van de school 

liggen minder hoog dan scholen met 

een gelijkaardig aanbod in de buurt.  

          

Onze school krijgt veel 

neveninstroom van andere scholen.  
          

Onze school moet vaak leerlingen 

weigeren.  
          

Onze school heeft de reputatie een 

strenge school te zijn die veel belang 

hecht aan discipline. 

          

Onze school heeft een slechte 

spijbelreputatie. 
          

Onze school heeft de reputatie haar 
leerlingen goed voor te bereiden op 
het hoger onderwijs. 
 

          

Onze school heeft de reputatie haar 

leerlingen goed voor te bereiden op 

de arbeidsmarkt. 

          

 



Survey DivBaro – Onafhankelijke variabelen 

   

81 

 

ACHTERGRONDKENMERKEN 
Personalia 
7. Ik ben een… 

 Vrouw 

 Man 

 Andere: ……………………….. 
 

8. Wat is uw geboortejaar? ………………………… 
 

 
 
 

Ervaring in het onderwijs 

 

9. Hoe lang werkt u al in het onderwijs (dit schooljaar inbegrepen)? ………………… 
 

10. Hoe lang werkt u al op deze scholengemeenschap (dit schooljaar inbegrepen)? ………………… 
 

11. Hoe lang voert u de functie van directeur/directie al uit (dit schooljaar inbegrepen)? ………………… 
 

12. Hoe lang voert u de functie van ondersteunend personeel al uit (dit schooljaar inbegrepen)? 
……………………………….. 

 
 

ONAFHANKELIJKE VARIABELEN LEERKRACHTEN 

Personalia 

 
1. Ik ben een… 

 Vrouw 

 Man 

 Andere: ……………………….. 
 

2. Wat is uw geboortejaar? ………………………… 
 

 
 

Ervaring in het onderwijs 

 
7. In welk leerja(a)r(en) geeft u les? Meerdere antwoorden mogelijk.  

 1 ste leerjaar 

 2
de

 leerjaar  

 3
de

 leerjaar  

 4
de

 leerjaar 

 5
de

 leerjaar 

 6
de

 leerjaar 

 

8. Hoe lang werkt u al in het onderwijs (dit schooljaar inbegrepen)? ………………… 
 
9. Hoe lang werkt u al op deze scholengemeenschap (dit schooljaar inbegrepen)? ………………… 
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