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Opgroeien in gelijkheid: 
Stappenplan voor de ontwikkeling en uitvoering van een aanpak op antidiscriminatie in het primair onderwijs 

Het afwijzen van discriminatie en het bevorderen van verdraagzaamheid, 

begrip en respect voor elkaar is een belangrijk onderdeel voor goed 

(burgerschaps)onderwijs. Waarschijnlijk doet uw school al van alles op dit 

thema zoals gastlessen of ouderavonden hierover. Maar hoe kunt u als school 

dit thema meer expliciet vormgeven? Hoe geeft u het thema discriminatie de 

aandacht die het verdient en neemt u expliciet stelling voor gelijk(waardig)

heid? Hoe koppelt het u aan andere thema’s binnen de school? Kennisplatform 

Integratie & Samenleving (KIS) presenteert in samenwerking met Stichting 

School & Veiligheid hierbij een handzaam stappenplan. Daarmee kunt u een 

duidelijke aanpak formuleren op antidiscriminatie en die aanpak uitvoeren. 
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Ter introductie: de nieuwe wet voor 
burgerschapsonderwijs 

Het bestrijden van vooroordelen en discriminatie past bij de nieuwe wet voor burgerschapsonderwijs. 

(Deze wet is ingegaan op 1 augustus 2021). Door de nieuwe wet dient het onderwijs actief burgerschap 

en sociale cohesie op doelgerichte en samenhangende wijze te bevorderen. Actief burgerschap is de 

bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de Nederlandse samenleving en daaraan een 

actieve bijdrage te leveren. Sociale cohesie legt de nadruk op gelijkwaardigheid en gedeelde waarden 

ongeacht ieders achtergrond. Het gaat om het leren samenleven met elkaar: dat alle burgers deelnemen 

aan de maatschappij en bekend zijn met en betrokken bij uitingen van culturen in Nederland in haar 

verscheidenheid. In deze folder leest u alle informatie over de wet.

Discriminatie, vooroordelen en racisme (zie begrippenlijst voor uitleg hierover) staan gelijkwaardigheid 

en sociale cohesie in de weg en kunnen ook actief burgerschap belemmeren. Van belang is daarom om 

een visie en aanpak te ontwikkelen op een inclusieve schoolcultuur waarin discriminatie (op grond van 

onder meer afkomst, religie, huidskleur, sekse, seksuele voorkeur, genderidentiteit, genderexpressie en 

beperking) geen plek hebben en iedere leerling zich veilig voelt. 

 

Stap 1:

Visie bepalen

Stap 2:

Draagvlak 

creëren

Stap 3:

Doelen 

formuleren

Stap 4:

Aanpakken 

kiezen

Stap 5:

Aanpakken 

evalueren en 

borgen

https://www.schoolenveiligheid.nl/wp-content/uploads/2021/07/Burgerschap-op-de-Basisschool_Wet-en-regelgeving-juli-2021.pdf
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Stap 1: Visie bepalen 
Als eerste stap is het belangrijk om een heldere visie te ontwikkelen als het gaat om discriminatie. 

Hieronder beschrijven we hoe je als school deze visie kunt ontwikkelen. 

1.1. Visie: antidiscriminatie koppelen aan de waarden van de school
Discriminatie verminderen en voorkomen is voor iedereen in de samenleving belangrijk maar door het 

beantwoorden van de volgende vragen wordt duidelijker hoe dit gekoppeld kan worden aan de bredere 

visie van uw school om zo integraler te werken. 

Welke waarden heeft de school van waaruit het logisch voortvloeit dat de school het 
belangrijk vindt om discriminatie en vooroordelen te voorkomen en te verminderen? 
Denk bijvoorbeeld aan waarden zoals veiligheid, rechtvaardigheid, vrijheid, gelijkheid, 

naastenliefde, compassie, respect voor elkaar en tolerantie. Tip is om te vertrekken vanuit de 

bestaande waarden van de school en vervolgens te beschrijven hoe antidiscriminatie hierbij aan 

sluit. 

Hoe ziet de ideale inclusieve school eruit? Hoe zien de cultuur en omgangsvormen 
eruit op school zodat alle kinderen ongeacht hun achtergrond en verscheidenheid zich 
thuis voelen? 
Hier gaat het om het omschrijven van de stip op de horizon; daar waar u naar toe wil. Het is 

belangrijk om te beschrijven hoe de ideale situatie op school eruitziet.

Hoe wil de school idealiter dat de leerlingen nu en later hun burgerschap vormgeven? 
En welke rol speelt non-discriminatie, gelijkwaardigheid en respect hierin? 
Een visie op antidiscriminatie is verbonden aan de visie op burgerschap; het voorkomen en 

verminderen van vooroordelen en discriminatie is immers een belangrijk onderdeel van de wet 

voor burgerschapsonderwijs (zie introductie). 

1.2. Minimale vereisten aan de visie 
In de formulering van de visie zou het volgende minimaal moeten terugkomen: 

Aandacht voor het voorkomen en verminderen van verschillende vormen van 
discriminatie: 
in de grondwet staat dat discriminatie verboden is wegens godsdienst, levensovertuiging, 

politieke gezindheid, ras, geslacht of ‘op welke grond dan ook’. Binnenkort wordt daar ook 

‘seksuele gerichtheid’ en ‘handicap’ aan toegevoegd. Omdat de nieuwe wet over burgerschap 

voor het primair onderwijs de Grondwet als uitgangspunt neemt is het cruciaal om na te denken 

hoe de genoemde discriminatiegronden in de Grondwet terugkomen in de visie van de school. 

Alle vormen van discriminatie die genoemd worden in de grondwet dienen ook terug te komen in 

de visie van de school. 

Aandacht voor weerbaarheid: 
naast discriminatie voorkomen en verminderen, is ook belangrijk om aandacht te besteden 

aan weerbaarheid tegen discriminatie omdat discriminatie nooit helemaal te voorkomen is. 
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Belangrijk is dus dat leerlingen niet alleen niet 

leren discrimineren en opgroeien in een school 

waar discriminatie geen plek heeft maar ook dat 

zij leren wat te doen wanneer zij discriminatie 

ondervinden in de samenleving: het gaat onder 

meer om het kennen van de eigen rechten 

(meldingen maken, aangifte doen etc.) en op 

het leren ontwikkelen van gezonde coping-

strategieën zoals hulp vragen en praten over de 

ervaring met iemand die je vertrouwt. 

Aandacht voor wat te doen wanneer 
discriminatie gesignaleerd wordt: 
wanneer er gesignaleerd wordt dat bijvoorbeeld 

een leerling, een groep leerlingen, ouders 

of een docent zich schuldig maakt aan 

discriminatie dan is het belangrijk dat er een 

plan ligt om hier mee om te gaan. Net als bij 

pesten, zullen degenen die zich schuldig 

maken aan discriminatie hierop moeten worden 

aangesproken maar op een dusdanige manier 

dat zij hiervan kunnen leren zodat het gedrag in 

de toekomst niet meer voorkomt. 

Oog voor de context en samenstelling van de school: 
het klinkt paradoxaal maar een antidiscriminatie-aanpak is per definitie niet kleurenblind. Want 

bijvoorbeeld in een school waar voor het merendeel kinderen van een migratieachtergrond op 

zitten, is het vaak minder nodig dat zij zich leren inleven in kinderen die gediscrimineerd worden 

op grond van hun migratieachtergrond. Daar hebben zij immers helaas zelf al vaak ervaring mee 

of zij kennen die ervaring van hun ouders. Maar voor deze kinderen is het wel raadzaam om te 

leren over andere vormen van discriminatie. En op een school met voornamelijk leerlingen zonder 

migratie- of vluchtelingenachtergrond, zal mogelijk juist meer aandacht moeten zijn voor het 

voorkomen van discriminatie op grond van migratieachtergrond omdat zij daar zelf vaak minder 

ervaring mee hebben. Kortom: Zoals aangegeven in deze folder, is het belangrijk om de visie af 

te stemmen op de leefwereld van de kinderen, op wat leerlingen nodig hebben en wat past bij de 

context van de school. Hierbij kun je als school eventueel ook gebruik maken van de tool ‘Pas op 

de plaats’. 

Koppeling aan het sociale veiligheidsbeleid van de school: 
sociale veiligheid gaat over het bevorderen van sociaal gedrag door bijvoorbeeld gedragsregels 

op school en het tegengaan van grensoverschrijdend en ongewenst gedrag. Het verminderen en 

voorkomen van discriminatie is hier een onderdeel van. Lees hier meer over sociale veiligheid op 

school.

Erkennen van verschillende vormen van 

discriminatie

In de visie van de school kan duidelijk worden 

gemaakt hoe veel voorkomende vormen van 

discriminatie aangepakt worden op school. Voor 

de hand ligt dus om expliciet aandacht te hebben 

voor het verminderen en voorkomen van: 

 y discriminatie op grond van afkomst, religie 

en huidskleur en racisme; 

 y discriminatie van lesbische-, homo-, 

bi seksuele- en transgender personen en 

personen met een intersekse conditie 

(afgekort LHBTI) en heteronormativiteit; 

 y discriminatie van vrouwen en meisjes en 

seksisme;

 y discriminatie van mensen met een beperking 

en validisme.

Zie de begrippenlijst voor meer uitleg hierover. 

Daarnaast kan de school eventueel kiezen voor 

een intersectionele aanpak van discriminatie. 

Dat houdt in het kort in dat er oog is voor de 

onderlinge verbondenheid van de verschillende 

vormen van discriminatie (zie bijlage voor 

uitleg over dit begrip). 

https://www.schoolenveiligheid.nl/wp-content/uploads/2020/09/Burgerschap-op-de-basisschool-stappenplan.pdf
https://www.schoolenveiligheid.nl/kennisbank/pas-op-de-plaats-gesprekstool-burgerschap/
https://www.schoolenveiligheid.nl/kennisbank/pas-op-de-plaats-gesprekstool-burgerschap/
https://www.schoolenveiligheid.nl/thema/visie-sociale-veiligheid/#wat-is-sociale-veiligheid
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Koppeling aan het antipestbeleid: 
aan te raden is om bij de aanpak van pesten oog te hebben voor discriminatie en bij de aanpak 

van discriminatie oog te hebben voor pesten. Er is enige overlap tussen pesten en discriminatie 

maar het is niet voldoende om alleen een visie te ontwikkelen op pesten; ook de aanpak van 

discriminatie verdient specifieke aandacht. 

Koppeling aan de kerndoelen:
er zijn verschillende kerndoelen die betrekking hebben op non-discriminatie. Kerndoelen die direct 

of indirect over burgerschap gaan, zijn in het basisonderwijs ondergebracht bij het leergebied 

‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’. Lees hier daarover meer. 

Wat is het verschil tussen pesten en discriminatie? 

Pesten is een signaal dat groepsprocessen niet goed verlopen. In groepen waar geen positief 

leiderschap is van de leerkracht, kan een groep op drift raken en onder spanning te komen 

staan, zo beschrijft Mieke van Stigt in haar boek “Alles over pesten” uit 2014. Die spanning 

in een klas zoekt een uitweg in pesten; vaak in het zoeken naar een zondebok die dienstdoet 

als bliksemafleider. Kinderen die worden gezien als behorende tot een gestigmatiseerde 

groep in deze samenleving, zijn een gemakkelijke zondebok. Denk bijvoorbeeld aan 

kinderen met autisme, kinderen met overgewicht, het enige vluchtelingenkind in de klas, 

kinderen die islamitisch zijn terwijl de meeste kinderen in de klas dat niet zijn of kinderen 

die worden gezien als homoseksueel of niet ‘meisjes- of juist jongensachtig’ genoeg. Het 

is geen toeval dat deze kinderen meer kans maken om gepest te worden; dit hangt samen 

met de structurele ongelijke positie waarin deze groepen zich bevinden in de samenleving 

(zie ter info dit artikel). Pesten kan dus soms een vorm van discriminatie zijn. En andersom 

geldt het ook: discriminatie kan de vorm aannemen van pesten. Denk bijvoorbeeld aan 

een vluchtelingengezin of homokoppel dat gediscrimineerd wordt door buurtbewoners 

en uiteindelijk wordt weggepest uit de buurt door een paar jongeren onder toeziend oog 

van de buurtbewoners. Uiteraard kan discriminatie ook andere vormen aannemen zoals 

geweld en ongelijke behandeling waarbij iemand bijvoorbeeld wordt geweigerd voor een 

baan of bij de deur van een discotheek vanwege bijvoorbeeld dienst (vermeende) afkomst. 

https://www.schoolenveiligheid.nl/wp-content/uploads/2021/07/Burgerschap-op-de-Basisschool_Wet-en-regelgeving-juli-2021.pdf
https://www.boompsychologie.nl/product/100-14_Alles-over-pesten
https://link.springer.com/article/10.1007/s10964-013-0073-8
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Stap 2: Draagvlak creëren 
Om ervoor te zorgen dat de visie op antidiscriminatie echt vorm krijgt in de praktijk, is het van belang om 

het team te betrekken bij de visieontwikkeling zodat de visie wordt gedeeld en gedragen door het hele 

team. Dit kan op de volgende manieren: 

2.1. Samen met de leerkrachten een visie ontwikkelen
Wanneer de visie niet alleen van de directie komt maar leerkrachten (en andere personeelsleden 

zoals intern begeleiders en onderwijsassistenten) hier direct bij betrokken zijn, is het waarschijnlijk 

gemakkelijker om het draagvlak voor de aanpak te vergroten. Een tip is een groepje samen te stellen met 

verschillende personeelsleden die samen de visie vormgeven en een conceptversie daarvan voorleggen 

aan de anderen. Een visie wordt zo meer van ‘onderop’ gedragen dan van ‘bovenaf’. 

2.2. Ouders betrekken 
Wanneer een school een antidiscriminatiebeleid opzet, dienen uiteraard ook de ouders hierbij betrokken 

te worden. Het kan soms zijn dat ouders weerstand hebben ten opzichte van zo’n beleid. In dat geval is 

het raadzaam om te verwijzen naar het verplichtende karakter van de kerndoelen maar ook naar artikel 

1 van de Grondwet: antidiscriminatie hoort duidelijk bij de Nederlandse samenleving. Een optie is om 

eventueel ook voor ouders een ouderavond hierover te organiseren waarin dit nog wordt toegelicht. 

Eventueel kunnen hier ook gastsprekers voor ingehuurd worden die veel ervaring hebben met dit thema.

2.3. Aandacht voor de impact van discriminatie
Soms zijn leerkrachten en andere personeelsleden van mening dat discriminatie niet voorkomt op hun 

school of veronderstellen ze dat kinderen nog ‘kleurenblind’ zijn en daarom niet discrimineren. Ze staan 

dan niet direct in de startblokken om werk te maken van discriminatie. In dat geval kunt u uitleggen dat 

we op basis van onderzoek weten dat onder kinderen en jongeren discriminatie al vaak voorkomt; juist 

bij kleuters zijn vooroordelen sterk. 

Kleurenblind? 

Kleurenblindheid houdt in dat mensen geloven niet naar huidskleur te kijken. Dat klinkt 

nobel maar leidt ertoe dat op die manier aantijgingen van racisme en discriminatie vaak 

worden weggewuifd of dat zij niet door hebben discriminerend bezig te zijn (Savenije et 

al., 2014). 

 

Maar mogelijk is er meer nodig wanneer teamleden zelf weinig te maken hebben met discriminatie. 

Wanneer je zelf namelijk niet vaak te maken hebt met discriminatie kan het soms moeilijker zijn om je voor 

te stellen wat de impact hiervan is en om het te signaleren in de praktijk. In het bijzonder het herhalende 

aspect van vooroordelen en discriminatie zijn soms moeilijk om voor te stellen; dat discriminatie en 

vooroordelen vaak niet alleen incidenten zijn maar een terugkerend - soms bijna dagelijks - fenomeen 

is voor mensen die hier niet mee te maken hebben, is niet altijd helder. Ook is het moeilijker voor stellen 

welke gevoelens dit teweeg brengt wanneer je daar zelf niet mee te maken hebt. Er zijn de volgende tips 

om dit te veranderen: 

https://www.kis.nl/artikel/opgroeien-zonder-vooroordelen-wat-kun-je-doen-als-basisschool


8
Opgroeien in gelijkheid: 
Stappenplan voor de ontwikkeling en uitvoering van een aanpak op antidiscriminatie in het primair onderwijs 1 2 3 4 5

(1) Stel een duidelijke norm: 
Start met uit te leggen dat antidiscriminatie niet alleen hoort bij de Grondwet maar ook verankerd 

is in de nieuwe wet voor burgerschapsonderwijs. Het hoort dus duidelijk bij de taken van een 

school. Door dit te benadrukken wordt duidelijk dat dit niet een vrijblijvend thema is. 

(2) Leg uit hoe discriminatie en vooroordelen werken: 
er kunnen namelijk veel misverstanden bestaan over dit thema. Zo wordt er soms ten onrechte 

gedacht dat wanneer mensen goede intenties hebben en niet willen discrimineren, dat dit dan 

niet ook kan uitmonden in discriminatie. Echter, vooroordelen worden grotendeels automatisch 

actief in ons brein zonder dat we ons daarvan bewust zijn. Wanneer je handelt naar deze 

onbewuste vooroordelen kun je discrimineren zonder dat dit je intentie was en zelfs zonder dat 

je daarvan bewust was (lees hier daar meer over). Een voorbeeld dat dit goed duidelijk maakt is 

dit filmpje waarin je ziet dat er anders wordt gereageerd op iemand met een wit uiterlijk dan op 

iemand met Arabisch uiterlijk en op iemand met een donkere huidskleur. Dit soort voorbeelden 

kunnen ingezet worden om docenten kennis te laten ontwikkelen over dit thema. Ook kan er een 

expert worden ingehuurd op dit thema zoals een deskundige van een antidiscriminatiebureau (op 

discriminatie.nl staan alle antidiscriminatiebureaus). Cruciaal is dat het voor docenten duidelijk 

is dat de meeste mensen (onbewuste) vooroordelen hebben maar dat je daar gelukkig ook wat 

aan kan doen; onder andere door je in te leven in mensen die vaak discriminatie ervaren. 

(3) Zet ervaringsverhalen in:
ervaringsverhalen van mensen die veelvuldig te maken hebben met discriminatie en waar 

de luisteraar/kijker zich in kan inleven, kunnen zorgen voor meer inleving in mensen die 

gediscrimineerd worden (zie voor uitleg dit filmpje). Voor het team van leerkrachten kan 

bijvoorbeeld een middag worden georganiseerd waarop zij samen luisteren naar een aantal 

gastsprekers, een film of documentaire bekijken over discriminatie of verhalen lezen. Diverse 

organisaties hebben hiervoor middelen ontwikkeld. Er kan bijvoorbeeld te rade worden gegaan bij 

Stichting School & Veiligheid, het lokale antidiscriminatiebureau, bij de Anne Frank Stichting of 

het College voor de Rechten van de Mens. Als het specifiek gaat om seksuele- en genderdiversiteit 

kan er ook contact worden gezocht met COC Nederland. In het overzicht met leermiddelen zijn 

nog veel meer organisaties te vinden die hier expertise op hebben en gevraagd kunnen worden of 

zij hier een aanbod op hebben. Belangrijk is in ieder geval dat het verhalen zijn die verteld worden, 

verteld vanuit het perspectief van de mensen die gediscrimineerd worden en dat hun beleving en 

gevoelens hierbij voorop staan. Door aandacht te besteden aan deze verhalen is de kans groot 

dat de overtuiging groeit bij het team dat het belangrijk is om in te zetten op het verminderen van 

vooroordelen en discriminatie. 

Aanvullend kan bekeken worden of er mogelijk teamleden zijn die zelf ook hun ervaringen met 

discriminatie willen delen; de tip is dan wel om dit laten te begeleiden door een externe procesbegeleider 

met kennis op het thema zodat de teamleden zich niet ‘gepusht’ voelen en alleen ervaringen delen in een 

veilige sfeer. 

https://www.kis.nl/publicatie/wat-werkt-bij-het-verminderen-van-discriminatie
https://www.youtube.com/watch?v=YvRJvgxbeyA
https://www.kis.nl/video/vooroordelen-verminderen-zo-doe-je-dat
https://www.coc.nl/
https://www.kis.nl/antidiscriminatie-onderwijs-checklist
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Lees- en kijktips over discriminatie en racisme: In het nieuwe boek ‘Opgroeien in kleur’ 

van Prof. Judi Mesman wordt uitgelegd hoe kinderen vooroordelen en krijgen en hoe je dit 

voorkomt. Meer lees tips met betrekking tot discriminatie en racisme vind je hier: Week 

tegen racisme: inleven, kennis opdoen en effectieve aanpakken | Kennisplatform Integratie 

& Samenleving (kis.nl) 

 

Wanneer leerkrachten antidiscriminatie al belangrijk vinden, kan het helpen om leerkrachten persoonlijke 

doelen te laten stellen om iedereen gelijkwaardig te behandelen en hier ook regelmatig op te reflecteren 

in bijvoorbeeld intervisie (zie ook Priming in de praktijk). 

https://www.uitgeverijbalans.nl/boeken/opgroeien-in-kleur/
https://www.kis.nl/artikel/week-tegen-racisme-inleven-kennis-opdoen-en-effectieve-aanpakken
https://www.kis.nl/artikel/week-tegen-racisme-inleven-kennis-opdoen-en-effectieve-aanpakken
https://www.kis.nl/artikel/week-tegen-racisme-inleven-kennis-opdoen-en-effectieve-aanpakken
https://www.kis.nl/sites/default/files/verkenning-priming.pdf
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Stap 3: Doelen formuleren
Als de visie helder is en er draagvlak is, kunnen er meer concrete doelen worden geformuleerd. De 

onderstaande stappen helpen daarbij. 

3.1. Een combinatie van verschillende doelen 
Bij het formuleren van de doelen is het cruciaal om rekening te houden met de verschillende onderdelen 

van het voorkomen van discriminatie en vooroordelen en na te gaan of en hoe de school op de volgende 

verschillende onderdelen doelen wil formuleren: 

 y (burgerschap)competenties van leerlingen die passen bij de kerndoelen over burgerschap zoals 

kerndoel 37 en kerndoel 38 (A): 

 y leerdoelen rond het verminderen van vooroordelen (houding); het gaat erom dat kinderen een 

positieve houding ontwikkelen ten opzichte van mensen die op het eerste gezicht ‘anders’ 

lijken dan zijzelf. Uit onderzoek weten we dat zo’n houding vaak niet vanzelf tot stand komt 

maar actief moet worden bevorderd (A1); 

 y leerdoelen rond kennis over vooroordelen en discriminatie: het gaat om weten wat discriminatie 

is. Het kan bijvoorbeeld gaan om kennis zoals dat het verboden is in de Grondwet en in het 

strafrecht. Ook kan het gaan om kennis over gevolgen van discriminatie. Tot slot kan er 

gedacht worden aan doelen over uitleggen wat vooroordelen zijn (A2);

 y leerdoelen rond kennis over racisme (waaronder ook antisemitisme) in de geschiedenis: het 

gaat er dan om dat leerlingen kennis krijgen over de geschiedenis en discriminatie. Denk 

bijvoorbeeld aan kennis over de rol van antisemitisme in de Holocaust en over de rol van 

racisme in het slavernijverleden en het koloniale verleden van Nederland (A3).

 y Het creëren van een inclusieve cultuur op school (B): 

 y afspraken rond positieve omgangsvormen op school: het gaat hier om afspraken gericht op 

hoe leerlingen leren wat de gewenste omgangsvormen zijn, over hoe leerkrachten zorgen 

voor een veilige sfeer in de klas en hoe er wordt gehandeld door leerkrachten als er niet 

wordt gehandeld naar de gewenste omgangsvormen. Hier ligt een koppeling met sociaal 

veiligheidsbeleid en pedagogische beleid voor de hand (B1);

 y leerdoelen rond het aanleren van positieve omgangsvormen op school: dit gaat over doelen 

die gericht zijn op leerlingen leren respectvol met elkaar omgaan op school maar ook op 

leerkrachten en ouders. Er kunnen hier verschillende doelen bij geformuleerd worden zoals 

leerlingen leren wat zij kunnen doen als ze zien dat er iemand gediscrimineerd wordt, wat ze 

kunnen doen als ze zelf gediscrimineerd worden of leren hoe je respectvol omgaat met elkaar 

wanneer je van mening met elkaar verschilt (B2);

 y doelen en afspraken rond representatie van verschillende mensen en stereotypen voorkomen: 

het gaat dan om doelen en afspraken die erop gericht zijn dat leerlingen (en ouders) letterlijk 

zien en horen dat diversiteit erkend wordt op school. Dat betekent bijvoorbeeld dat er poppen 

met verschillende huidskleuren in de poppenhoek zijn, of dat er verhalen worden gelezen over 

kinderen met verschillende culturele achtergronden, of films worden gekeken met niet alleen 

jongens in de hoofdrol. Ook betekent het dat verhalen of uitingen die stereotypen creëren of 

bevestigen (ten aanzien van bijvoorbeeld meisjes, kinderen met een migratieachtergrond of 

lesbische-, homo- biseksuele-, en transgendermensen) worden vermeden (B3). 

https://www.kis.nl/sites/default/files/opgroeien_zonder_vooroordelen-def_0.pdf
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3.2. Het ontwikkelen van een leerlijn 
 Om de doelen te behalen is het belangrijk om de doelen en inhoud over de leerjaren te verspreiden en 

ze een plek te geven in het curriculum, de schoolcultuur of de activiteiten binnen en buiten de school.

Hieronder geven we tips voor het formuleren van subdoelen voor de verschillende leerjaren: 

kleuterklassen: vooroordelen ontstaan al op jonge leeftijd; 
juist bij peuters en kleuters zijn deze vaak sterk, zo weten we uit onderzoek. Een aanpak gericht op 

het verminderen van discriminatie en vooroordelen start dus al in de kleuterklas. Het stimuleren 

om kinderen van verschillende culturele achtergronden samen te laten spelen en vriendschappen 

te sluiten, is dan bijvoorbeeld een aandachtspunt. Net zoals het voorlezen van verhaaltjes en 

het laten zien van filmpjes waarin kinderen, dieren of andere wezens die verschillen van elkaar 

(bijvoorbeeld een kind met een beperking en een kind zonder een beperking) met elkaar spelen en 

elkaars vriendjes zijn. Het helpt als er in de verhaaltjes een ouder-figuur is die het spelen van de 

kinderen die van elkaar verschillen, goedkeurt;

onderbouw: 
in de onderbouw gaan kinderen echt samen een klas vormen die vaak jaren bij elkaar blijft. Er 

is daarom vaak veel aandacht voor omgangsvormen. Dus in dat kader is het aan te raden om 

aandacht te besteden aan het voorkomen van vooroordelen en discriminatie; 

bovenbouw:
leerlingen in de bovenbouw kunnen beter het concept van discriminatie begrijpen: in het heden 

maar ook in het verleden. Met leerlingen in de bovenbouw kan er dus dieper worden ingegaan op 

het thema discriminatie. 

Weetje: 

expliciete vooroordelen en stereotypen zijn sterk aanwezig tussen ongeveer 3 en 7 

jaar, daarna nemen ze weer enigszins af. Door sociale normen worden vooroordelen en 

stereotypen waarschijnlijk minder geuit, maar zijn nog wel aanwezig (zie dit onderzoek). 

3.3. Het ontwikkelen van procesindicatoren
Om meetbaar te maken welke voortgang de school boekt in het ontwikkelen van een heldere visie op 

antidiscriminatie en het uitvoeren daarvan is het aan te raden om indicatoren te formuleren die gaan over 

het proces. Wat wil de school bereikt hebben binnen het eerste half jaar in dit proces? En binnen één jaar 

en binnen twee jaar? Door heldere indicatoren te formuleren over hoe het proces dient te verlopen binnen 

de school, kan de voortgang van het proces goed worden bewaakt en waar nodig worden bijgestuurd. 

https://www.kis.nl/sites/default/files/opgroeien_zonder_vooroordelen-def_0.pdf
https://www.kis.nl/sites/default/files/opgroeien_zonder_vooroordelen-def_0.pdf
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Stap 4: Activiteiten en leermiddelen kiezen 
Wanneer er doelen zijn geformuleerd, kunnen bij deze doelen de juiste activiteiten en leermiddelen 

worden gezocht. Op basis van de doelen kan er een doordachte keuze worden gemaakt voor welke 

activiteiten en leermiddelen ingezet kunnen worden in welk leerjaar. 

4.1. Leermiddelen voor kennis en houding (A1 en A2) 
Er is een groot aanbod van lespakketten, gastlessen en methoden (hierna genoemd ‘leermiddelen’) 

gericht op het verminderen van vooroordelen onder leerlingen op de basisschool; dus op het veranderen 

van hun houding (type doel A1). Wanneer dit aanbod gericht is op groep 7 en groep 8, dan wordt dit vaak 

gecombineerd met kennis over wat discriminatie is en wat vooroordelen zijn (type doel A2). Hier vind je 

een overzicht van de verschillende leermiddelen die er op dit gebied zijn. Om een keuze te kunnen maken 

uit het diverse aanbod, helpt het eerst de keuze te maken of de leerkrachten de les zelf gaan geven of dat 

een gastleerkracht dit gaat doen. Een gastleerkracht kan soms een nieuwe ‘schwung’ geven aan thema. 

Gastleerkrachten zelf merken ook dat leerlingen soms meer durven te vertellen aan een leerkracht die er 

maar tijdelijk is. Een ander reden om te kiezen voor een gastleerkracht is als de leerkrachten aangeven 

zelf nog weinig ervaring te hebben met het behandelen van het thema discriminatie. Voor hen kan het 

dan ook prettig te zijn om eerst een gastleerkracht in te huren hiervoor. Echter, de leerkracht zelf blijft 

verantwoordelijk: na afloop van de gastles is het thema niet klaar en zullen er vaak nog vragen komen 

van leerlingen. Zorg dat leerkrachten daarvoor zijn toegerust (zie ook .4.3.). 

Tips bij het inhuren van een gastspreker of het inzetten van een leermiddel zijn: 

 y vraag als school goed door op wat de precieze doelen zijn en check of deze aansluiten bij een 

‘werkzaam mechanisme’ en de doelen die de school stelt. Met werkzaam mechanismen bedoelen 

we de manier waarop de gastspreker of het leermiddel verandering teweeg verwachtte brengen. 

Ofwel: waarom denkt de gastspreker of de ontwikkelaar van het leermiddel dat de interventie 

werkt? U kunt hiervoor deze checklist gebruiken. 

 y Spreek als leerkracht en gastspreker een duidelijk taakverdeling af: wie doet wat? 

 y Vraag als leerkracht aan de gastspreker hoe dat wat geleerd is, herhaald kan worden en onderdeel 

kan worden van andere lessen. 

Wanneer leerkrachten aangeven zelf affiniteit en ervaring te hebben met het thema discriminatie, dan 

kan de leerkracht uiteraard ook zelf de lessen over dit thema gaan verzorgen. Er zijn leermiddelen 

beschikbaar zoals speciale lespakketten die de leerkracht hiervoor kan gebruiken maar de leerkracht 

kan uiteraard ook varen op eigen inzichten. In dit overzicht vindt u verschillende van deze leermiddelen. 

Voor welke leermiddel de leerkracht ook kiest de volgende tips zijn daarbij altijd relevant: 

 y Check op werkzame mechanismen: Niet alle aanpakken tegen discriminatie die in omloop zijn, 

zijn ook effectief. Daarom is het cruciaal om van tevoren iedere aanpak die u kiest (of die nu 

door de leerkracht zelf wordt uitgevoerd of door een gastleerkracht) te checken op het bevatten 

van werkzame mechanismen. Deze checklist kunt u gebruiken om na te gaan of een leermiddel 

kansrijk is. 

 y Investeer in een veilige sfeer: dit kan de leerkracht onder meer doen door het thema al eerder stap 

voor stap te introduceren. Een andere optie is door het thema niet plenair te behandelen maar in 

kleine groepjes zodat kinderen niet voor een volle klas hoeven te praten als zij dat nog spannend 

https://www.kis.nl/antidiscriminatie-onderwijs-leermiddelen
https://www.kis.nl/antidiscriminatie-onderwijs-checklist
https://www.kis.nl/antidiscriminatie-onderwijs-leermiddelen
https://www.kis.nl/antidiscriminatie-onderwijs-checklist
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vinden. Ook kunnen spelletjes en andere meer creatieve werkvormen gebruikt worden om de les 

vorm te geven. 

 y Kies voor een positief doel: wanneer duidelijk is dat een les gaat over discriminatie en vooroordelen, 

dan zullen sommige (oudere) kinderen mogelijk minder enthousiast zijn. Belangrijk is om deze 

thema’s wel expliciet te benoemen maar om de les ook te koppelen aan een doel dat aansluit 

bij de belevingswereld van kinderen. Lessen kunnen bijvoorbeeld geformuleerd als lessen over 

samenwerken of respectvol met elkaar omgaan. Op deze manier is de formulering ook positief: 

de nadruk ligt dan niet op wat niet moet (discriminatie) maar op hoe het wel moet (respect). 

Vervolgens kunnen in deze lessen ook expliciet de termen discriminatie (en bijvoorbeeld racisme) 

gebruikt en toegelicht worden. 

4.2. Leermiddelen voor kennis over de geschiedenis (A3) 
Geschiedenislessen die werken met het canon van Nederland besteden automatisch aandacht aan 

thema’s die te maken hebben met discriminatie, racisme en antisemitisme zoals het slavernijverleden, 

het koloniale verleden en de Holocaust. Uit onderzoek zijn een aantal belangrijk aandachtspunten naar 

voren gekomen, gericht op het zorgen voor een meervoudig perspectief op deze geschiedenis. Het gaat 

in het bijzonder om het voorkomen van een eurocentrisch perspectief op de geschiedenis van slavernij 

en kolonialisme. Met eurocentrisch wordt bedoeld dat je naar de geschiedenis lijkt alleen door de ogen 

van witte Europanen. Als het gaat om slavernij-educatie is er inmiddels een flink aanbod op ontwikkeld 

waarbij het eurocentrische perspectief vermeden wordt. Deze hebben wij deze in dit overzicht gezet. In 

deze checklist staat waar je op kan letten bij het inzetten of inhuren van een lesprogramma op dit thema. 

Voor leermiddelen rond de Holocaust verwijzen we naar de Anne Frank Stichting. 

4.3. Activiteiten gericht op positieve cultuur op school 
Om te komen tot een positieve cultuur op school waarin leerlingen, leerkrachten en ouders positief met 

elkaar omgaan, is een goed sociaal veiligheidsbeleid cruciaal. Het verminderen van discriminatie is hier 

expliciet onderdeel van is. Lees hier meer over een sociaal veiligheidsbeleid op school. 

Een specifiek aandachtspunt bij discriminatie is de bijscholing van de leerkrachten omdat op veel 

pabo-opleidingen er nog weinig tot geen aandacht wordt besteed aan antidiscriminatie. Leerkrachten 

kunnen zich daarom enigszins handelingsverlegen voelen op dit thema of een gebrek hebben aan 

handelingsperspectief. Een cursus of training aan het leerkrachtenteam kan hier een oplossing voor 

bieden. Deze cursussen of trainingen zijn op verschillende plekken te vinden. Bijvoorbeeld: 

 y bij het plaatselijke antidiscriminatiebureau dat cursussen aanbiedt;

 y College voor de Rechten van de Mens dat hier professionaliseringscursussen in aanbiedt;

 y het Docentenportaal van Anne Frank Stichting voor wie dit een kernthema is;

 y Leergang inclusief onderwijs door Fawaka Wereldburgerschap; 

Maar er zijn nog veel mogelijkheden: veel van de organisaties die leermiddelen aanbieden voor leerlingen 

(deze vind je hier) bieden ook cursussen aan voor docenten. 

https://www.kis.nl/sites/default/files/educatie-slavernij-en-koloniaal-verleden-van-nederland.pdf
https://www.kis.nl/antidiscriminatie-onderwijs-leermiddelen
https://www.kis.nl/antidiscriminatie-onderwijs-checklist
https://www.annefrank.org/nl/
https://www.schoolenveiligheid.nl/thema/visie-sociale-veiligheid/#wat-is-sociale-veiligheid
https://discriminatie.nl/#/organisaties/gemeentelijk-antidiscriminatiebureau 
https://mensenrechten.nl/nl
https://www.annefrank.org/nl/educatie/tips-voor-docenten/
https://www.fawakaondernemersschool.nl/inclusiefonderwijs/
https://www.kis.nl/antidiscriminatie-onderwijs-leermiddelen
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Tip: check of het team klaar is voor een bewustwordingscursus

Bewustwordingscursussen worden veel ingezet om achter je eigen vooroordelen en 

stereotypen te komen. Het idee is dat je weet wat je vooroordelen en stereotypen zijn 

en vervolgens deze zelf corrigeert. Dit vergt veel cognitieve en emotionele inspanning en 

werkt bijvoorbeeld niet als je moe bent of te veel andere dingen aan je hoofd hebt. Het 

werkt met name bij mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn om aan hun vooroordelen en 

stereotypen te werken. Staan mensen hier niet open voor? Dan kan het zelf een averechts 

effect hebben en is het raadzaam om eerst de motivatie te vergroten bijvoorbeeld door 

aandacht te besteden aan wat de gevolgen zijn van discriminatie voor de slachtoffers 

(voor meer info zie dit rapport). 

4.4. Leermiddelen rond omgangsvormen (B2) 
In de meeste lespakketten of gastlessen die worden aangeboden over discriminatie en vooroordelen gaat 

het niet alleen om te leren wat discriminatie is en minder vooroordelen te krijgen maar ook om te zorgen 

voor betere omgangsvormen in de klas. Daarmee is vaak enige overlap met antipestprogramma’s maar 

lang niet in ieder antipestprogramma is discriminatie of vooroordelen opgenomen als thema. Daarom 

is het raadzaam om hier ook apart aandacht aan te besteden. In dit overzicht hebben we aangegeven 

welke doelen er nagestreefd worden met welke lespakket of gastles. En met hulp van deze checklist kun 

je nagaan of een bepaald letpakket of gastles ook kansrijk is om effectief te zijn. 

4.5. Activiteiten gericht op representatie en het voorkomen van stereotypen 
(type doel B3) 

Liggen er in de poppenhoek poppen met verschillende huidskleuren? Gaan de verhalen die worden 

gelezen over kinderen met verschillende (culturele of etnische achtergrond? Komen in de films die worden 

gekeken ook meisjes voor in de hoofdrol? En als u door de school loopt, ziet u dan op de afbeeldingen 

mensen van verschillende huidskleuren? Worden stereotypen vermeden in de voorbeelden die in de klas 

worden genoemd? Een antidiscriminatie-aanpak op school betekent niet altijd dat er dingen extra hoeven 

te worden gedaan maar wel dat er dingen anders moeten worden gedaan. Het gaat om:

(a) speel-en lesmateriaal: 
zijn er diverse kinderen op te zien? Wordt er geen gebruik gemaakt van sekse-stereotypen of 

andere stereotypen? Komen er in de lesopdrachten ook namen voor van mensen die een duidelijke 

migratie- of vluchtelingenachtergrond hebben? Dit klinkt misschien als een open deur maar uit 

onderzoek weten we dat stereotypen in lesmateriaal veel voorkomen. Een andere valkuil zijn de 

liedjes die worden gezongen op school; een liedje als ‘Hanky Panky’ is soms zo ingeburgerd dat er 

niet bij stil gestaan wordt dat het kwetsend is voor de leerlingen van Oost-Aziatische afkomst en 

dat het daarnaast de stereotype beelden over mensen van Oost-Aziatisch afkomst kan vergroten. 

Kortom: het gaat er om dat diverse kinderen zich kunnen herkennen in het speel-en lesmateriaal 

en dat hier geen stereotypen worden gebruikt. 

https://www.kis.nl/sites/default/files/wat-werkt-bij-het-verminderen-van-discriminatie-def_0.pdf
https://www.kis.nl/antidiscriminatie-onderwijs-leermiddelen
https://www.kis.nl/antidiscriminatie-onderwijs-checklist
https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2019/11/onderzoek-schoolboeken-judi-mesman
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(b) boeken en films die worden gebruikt op school: 
het gaat om vragen zoals:

 y zijn er verhalen over vriendschappen tussen kinderen die verschillen van elkaar in bijvoorbeeld 

achtergrond? 

 y als het in de voorleesboeken of de boeken die kinderen zelf kunnen lezen gaat over verliefd 

zijn, gaat het dan altijd over verliefdheid tussen een jongen/man en een meisje/vrouw of ook 

wel eens om verliefdheid tussen mensen van gelijk geslacht? (Zie bijvoorbeeld Boeken van 

de regenboog - Gendi , Store 2 — EduCulture Amsterdam en Boeken - ROSE stories voor tips); 

 y komen in de verhalen ook kinderen voor met een beperking op een niet stereotype manier? 

 y worden verhalen gemeden met stereotypen en met conflicten met kinderen die ‘anders’ 

zijn? Uit onderzoek blijkt dat verhalen met vriendschappen tussen kinderen die van elkaar 

verschillen (bijvoorbeeld een vriendschap tussen een kind zonder migratieachtergrond en 

kind met migratieachtergrond of een vriendschap tussen een kind met handicap en zonder 

handicap) vooroordelen verminderen. Verhalen over conflicten (ook als er wel een ‘goed einde’ 

aan vast zit) tussen kinderen die verschillen van elkaar werken vaak juist averechts; 

(c) de bejegening van leerlingen.
Wanneer leerkrachten onbewust een bepaalde norm hanteren (bijvoorbeeld over ‘wit’ /geen 

migratieachtergrond hebben, over heteroseksualiteit en geen beperking hebben), kunnen kinderen 

zich erg uitgesloten voelen en kunnen andere kinderen zo’n onzichtbare norm gaan overnemen. 

Belangrijk is dat een leerkracht inclusiviteit als uitgangspunt neemt. Bijvoorbeeld: 

 y wordt er wanneer er gevraagd wordt naar het beroep van de ouders niet automatisch vanuit 

gegaan dat alle kinderen uit een heterorelatie komen? 

 y wordt er ook aandacht besteed aan niet-christelijke feestdagen en kunnen kinderen hierover 

vertellen? 

 y wordt er aan meisjes niet automatisch gevraagd of zij met de poppen willen spelen en jongens 

met de blokken? 

 y worden leerlingen niet onnodig ingedeeld naar sekse? Of naar achtergrond? Tip is om leerlingen 

waar nodig niet in groepen te delen op grond van bijvoorbeeld sekse, huidskleur, achtergrond 

of sekse omdat uit onderzoek blijkt dat deze groepsindeling vooroordelen versterkt. Dus in 

een spel is het niet raadzaam om de klas in te delen in jongens tegen de meisjes (alle meisjes 

bijvoorbeeld een bepaald cadeautje met de Sinterklaas en alle jongens een ander cadeautje) 

en/of om hen een competitie tegen elkaar te laten spelen. 

Weetje: stereotypen benoemen, versterkt deze 

Het benoemen, laten zien of het herhalen van stereotypen versterkt de associatie tussen 

het stereotype en de groep waarover het stereotype gaat (‘denk niet aan een roze olifant’). 

Hierdoor sta je direct met 1-0 achter: als je eenmaal een stereotype activeert, is het 

heel lastig om deze weer uit je hoofd te krijgen. Als je niet wil dat kinderen een bepaald 

stereotype onthouden, is het vooral raadzaam om deze niet te noemen. 

https://www.gendi.nl/genditips/leesboeken/#regenboogboeken
https://www.gendi.nl/genditips/leesboeken/#regenboogboeken
https://www.educulture.store/boeken
http://www.rosestories.nl/projecten/boeken/
https://www.kis.nl/publicatie/opgroeien-zonder-vooroordelen-wat-kan-je-doen-als-basisschool
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Stap 5: Aanpakken evalueren en verbeteren 
Wanneer de school een jaar de antidiscriminatie-visie en daarbij horende aanpak aan het uitvoeren is, 

is het aan te raden om na te gaan of (1) het proces verloopt zoals bedoeld en (2) of de doelen die zijn 

opgesteld, gericht op antidiscriminatie behaald worden. Hieronder geven we tips over hoe dit aangepakt 

zou kunnen worden. 

5.1. Evaluatie van het proces 
Zoals eerder beschreven is het aan te raden om indicatoren te formuleren die gaan over het proces; 

over wat wanneer de school precies wil bereiken als het gaat om het formuleren van een visie op 

antidiscriminatie en de uitvoering daarvan. Aan te raden is om zeker halfjaarlijks na te gaan hoe het 

proces ervoor staat bijvoorbeeld door na te gaan hoe wat er precies is gebeurd en dit helder te beschrijven. 

Ook is het raadzaam om hier een terugkerende terugkoppeling van te doen in het docententeam. Op deze 

manier kan er worden nagegaan of de eerder opgestelde indicatoren worden behaald en kan waar nodig 

het proces het proces worden bijgestuurd. 

5.2. Evaluatie van de doelen 
Deze evaluatie kan plaats vinden als onderdeel van een bredere evaluatie van het schoolbeleid met 

betrekking tot sociale veiligheid. Iedere school is namelijk verplicht een sociale veiligheidsmonitor te 

doen (zie hier meer info daarover); door hierin vragen op te nemen over discriminatie en vooroordelen 

worden deze thema’s integraal meegenomen. 

Daarnaast kan eventueel nog een aparte evaluatie plaats vinden van de doelen met betrekking tot 

antidiscriminatie. Dit kan bijvoorbeeld als volgt worden gedaan: 

 y bij leerlingen navragen wat ze hebben geleerd de afgelopen tijd over discriminatie, bijvoorbeeld 

via vragenlijstjes of korte interviews;

 y leerlingen (idealiter op verschillen momenten in het schooljaar) vragen hoe zij de cultuur ervaren 

op school en of zij zelf wel eens discriminatie meemaken, zelf wel eens discrimineren of zien 

dat anderen dat doen. Zo’n onderzoekje geeft inzicht in de huidige stand van zaken op de school 

maar kan helaas geen inzicht bieden in of de lessen over vooroordelen effectief zijn of niet; het 

kan namelijk zijn dat lessen over antidiscriminatie ervoor zorgen dat leerlingen beter worden in 

het signaleren van discriminatie bij zichzelf of een ander; 

 y een onderzoeker/onderzoekstagiaire inschakelen: of vooroordelen verminderd worden is ook 

moeilijk vast te stellen door dit aan leerlingen zelf te vragen; vooroordelen kunnen immers 

heel goed verminderd worden zonder dat iemand zichzelf hiervan bewust is. Hiervoor zijn wel 

echter andere middelen (bepaalde wetenschappelijke testen) beschikbaar; wetenschappelijk 

onderzoekers zouden kunnen worden gevraagd om deze in te zetten. 

 y met docenten in gesprek gaan over hoe zij het thema vormgeven met hun leermiddelen en bij de 

activiteiten in en buiten school. Samen kan worden besproken hoe dit verloopt, wat dit oplevert 

en hoe het nog beter kan. 

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/sociale-veiligheid/toezicht-op-naleving-zorgplicht-sociale-veiligheid-op-school
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Begrippenlijst 

Discriminatie 
Discriminatie is ‘het nadelig behandelen van personen omdat zij behoren, of gerekend worden, tot 

een bepaalde groepering’ (Zie dit SCP-rapport). In Nederland is discriminatie verboden. Discriminatie 

kan verschillende vormen aannemen: negatieve bejegening, ongelijke behandeling en zelfs vernieling, 

bedreiging of geweld (Zie dit SCP-rapport). Er is dus sprake van discriminatie wanneer je anders wordt 

behandeld vanwege je godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ‘ras’ (afkomst meestal 

genoemd), geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid / seksuele voorkeur, burgerlijke staat, handicap 

of chronische ziekte of leeftijd (Zie: College voor de rechten van de mens). 

Heteronormativiteit 
Heteronormativiteit is gebaseerd op de volgende drie principes: gender (=mannelijkheid en 

vrouwelijkheid) is binair, mannen en vrouwen zijn fundamenteel verschillend en je bent hetero tot 

het tegendeel bewezen is en niet-heteroseksualiteit hangt samen met gender. Bij heteronormativiteit 

gaat om het feit dat heteroseksualiteit maatschappelijk genormaliseerde geïnstitutionaliseerd wordt 

en mensen geacht en gedwongen worden te voldoen aan een heteroseksueel ideaalbeeld. Het begrip 

duidt op de normalisering en institutionalisering van heteronormativiteit op allerlei vlakken in de 

maatschappij zoals in wetgeving, media, opvoeding en scholing (zie Genderdiversiteit | De Ambrassade). 

Ondanks dat hetero-zijn en cisgender (=niet transgender zijn) vaak de norm is in de samenleving, heeft 

een deel van de kinderen op de basisschool al in de gaten zelf lesbische, homo, bi en/of transgender 

gevoelens te hebben. Dat betekent dat kinderen op de basisschool er al tegen aan kunnen lopen dat 

wie zij zijn, door anderen niet gezien wordt of zelfs wordt afgewezen. Zie iedereenisanders.nl voor meer 

informatie. 

Racisme 
De term ‘ras’ is een sociaal construct, dat mensen op arbitraire gronden (zoals huidskleur) hebben 

bedacht en dat gebruikt wordt om onterecht een rangorde (hiërarchie) tussen groepen te maken. 

Tegenwoordig wordt helaas nog steeds gedacht in ‘raciale’ categorieën (zie voor meer info dit boek). 

Wanneer we spreken over racisme, dan bedoelen we een dominante ideologie of denken dat ervan 

uitgaat dat ‘ras’ een fundamentele determinant is van de intellectuele, fysieke of andersoortige 

capaciteiten van mensen én daarbij het ene ras superieur stelt aan een ander ras. Simpeler gezegd 

gaat het om het denken dat de ene groep mensen beter is dan de andere, wat voorkomt uit, en 

zorgt voor, structurele machtsverschillen in onze samenleving en deze in stand houdt, of vergroot.  

Racisme gaat niet alleen over gevoelens en denkbeelden van ‘biologische’ superioriteit van de 

ene ten opzichte van de andere groep, maar omvat ook andere gevoelens en denkbeelden van 

superioriteit van de ene groep boven de andere (zie hier meer info over definitie van de EU).  

Er bestaan dan ook verschillende vormen van racisme zoals anti-zwart racisme, antisemitisme, 

moslimdiscriminatie (ook wel antimoslimracisme of islamofobie genoemd) en antiziganisme (het 

racisme tegenover Roma en Sinti). 

https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/255623/liever-mark-dan-mohammed.pdf
https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2017/02/09/discriminatie-herkennen-benoemen-en-melden
https://mensenrechten.nl/nl/discriminatie-uitgelegd
https://ambrassade.be/nl/toolbox-diversiteit/meer-weten-over/genderdiversiteit
https://iedereenisanders.nl/
https://en.wikipedia.org/wiki/Superior:_The_Return_of_Race_Science
https://ec.europa.eu/home-affairs/pages/glossary/racism_en
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Institutioneel racisme 
De term ‘institutioneel racisme’ heeft betrekking op racisme dat is ingebed in instituten: dat kunnen 

concrete organisaties zijn (zoals een bedrijf, een school, of een uitkeringsinstantie), maar ook een 

institutioneel veld, zoals de arbeidsmarkt, de gezondheidszorg of het onderwijs. Institutioneel racisme 

betekent dat de processen, het beleid en de (geschreven en ongeschreven) regels van instituten 

leiden tot structurele ongelijkheid tussen mensen met verschillende achtergrond, huidskleur of 

religie. Belangrijk is dat dit kan gaan om twee typen regels of processen: (1) regels of processen 

die expliciet onderscheid maken en de bedoeling hebben om ongelijkheid te creëren en (2) regels of 

processen (geschreven of ongeschreven) die niet expliciet onderscheid maken tussen groepen, maar 

er in de praktijk wel voor zorgen dat de ene groep benadeeld wordt en de andere groep bevoordeeld.  

Kenmerkend is dat institutioneel racisme structureel en collectief is: het gaat niet over 

incidenten en betreft niet het handelen van één individuele medewerker van een instituut.  

In de Nederlandse praktijk kun je institutioneel racisme herkennen doordat witte mensen vaak worden 

bevoordeeld, terwijl zwarte mensen, mensen van kleur, mensen met dubbele nationaliteit, en/of mensen 

op basis van hun religieuze achtergrond, zoals moslims, worden benadeeld. Zie hier meer info over 

institutioneel racisme in Nederland. 

Intersectionaliteit
Volgens het intersectionele denken ofwel kruispuntdenken zijn verschillende assen van maatschappelijke 

betekenisgeving (ook wel ‘verschil-assen’ genoemd) cruciaal voor ons gevoel van wie we zijn. Wij leven onze 

levens op de kruispunten van onder andere sekse, etniciteit, sociaaleconomische positie, nationaliteit, 

seksuele voorkeur, en het al dan niet hebben van een beperking (Crenshaw: lees hier meer). Deze verschillen 

gaan gepaard met verschillen in macht. Bijvoorbeeld: man, wit en hetero zijn is vaak een onzichtbare 

norm in diverse contexten in onze samenleving (zie Wekker & Lutz, 2001 in Caleidoscopische visies). 

Intersectioneel denken betekent in de praktijk dat er naast aparte aandacht voor de verschillende vormen 

van discriminatie ook aandacht is voor de relaties daartussen; zo kunnen bijvoorbeeld islamitische 

meisjes van Somalische afkomst met een combinatie van seksisme, islamofobie en racisme te maken 

krijgen. Hoe je positie in de samenleving is hangt af van een combinatie van onder andere sekse, afkomst, 

sociaal economische situatie, religie, seksuele voorkeur etc. Verschillende vormen van discriminatie 

versterken of verzwakken elkaar. 

Intersekse
Intersekse verwijst naar de ervaringen van mensen die geboren zijn met een lichaam dat niet 

past binnen de normatieve definities van man en vrouw. Meer info: https://www.movisie.nl/

artikel/5-vragen-over-intersekse-beantwoord

Seksisme
Discriminerende en vooroordelen en praktijken gericht tegen een van de twee seksen, meestal vrouwen. 

Seksisme gaat gepaard met acceptatie van stereotypen over sekserollen en kan op meerdere niveaus 

voorkomen: individueel, organisatorisch, institutioneel en cultureel (zie sexism – APA Dictionary of 

Psychology).

Transgender
Elk kind dat geboren wordt, krijgt één predicaat meteen mee: jongen of meisje. Maar niet iedereen voelt 

zich daar later in het leven gelukkig mee, om wat voor reden dan ook. Er zijn tal van mensen bij wie 

https://www.kis.nl/sites/default/files/institutioneel_racisme_in_nederland_-_literatuuronderzoek1.pdf
https://rodehoed.nl/programma/on-intersectionality/
https://collectie.atria.nl/bibliotheek/item/146299-redirection
https://www.movisie.nl/artikel/5-vragen-over-intersekse-beantwoord
https://www.movisie.nl/artikel/5-vragen-over-intersekse-beantwoord
https://dictionary.apa.org/sexism
https://dictionary.apa.org/sexism
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er frictie zit tussen de beleving of expressie van gender en het geslacht dat hen bij de geboorte werd 

toegekend. Voor al die mensen is er één overkoepelende term: transgender. Meer info: transgenderinfo.nl

De groep transgender personen is een hele diverse groep bestaande o.a. uit transgender vrouwen en 

meisjes, transgender mannen en jongens en nonbinaire personen.

Validisme 
Validisme is de Nederlandse vertaling van het Engelse woord ‘ableism’, en wordt gebruikt om discriminatie, 

marginalisering en stigmatisering van mensen met een functiebeperking op grond van hun lichamelijke, 

verstandelijke en/of psychische gesteldheid aan te duiden (Brok, 2005; Koster, 2021). Voor meer info zie 

https://www.oneworld.nl/collecties/validisme

Vooroordelen
Vooroordelen zijn (negatieve) gevoelens ten opzichte van een of meerdere personen, omdat deze 

personen deel uitmaken van een bepaalde (gestigmatiseerde) andere groep of meerdere andere groepen, 

zonder dat je deze mensen hoeft te kennen. Als je dus bang, boos reageert of je op een andere manier 

vervelend voelt en gedraagt bij iemand die je ziet als ‘anders’ dan jezelf, dan heb je last van vooroordelen. 

Hoe sterker mensen hun vooroordelen zijn over een bepaalde groep mensen, hoe groter de kans is dat zij 

gaan discrimineren die zij zien als behorende tot deze groep mensen (zie hier meer info). 

Stereotypen 
Stereotypen gaan over wat men denkt te weten van anderen (kennis of cognities). Het zijn overdreven 

beelden van mensen die alle kenmerken bevatten die we aan een groep toeschrijven. Deze kunnen zowel 

positief als negatief zijn en zijn in de praktijk overwegen negatief. Hoe sterker mensen hun stereotiepe 

beelden zijn over een bepaalde groep mensen, hoe groter de kans is dat zij mensen die zij zien als 

behorende tot deze groep, gaan discrimineren (zie hier meer info).

https://www.transgenderinfo.nl/#2
https://www.oneworld.nl/collecties/validisme
https://www.kis.nl/publicatie/wat-werkt-bij-het-verminderen-van-discriminatie
https://www.kis.nl/publicatie/wat-werkt-bij-het-verminderen-van-discriminatie
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