
DEKOLONISEER JE DENKEN
Wat betekent dekolonisatie en hoe kan je er 

concreet mee aan de slag gaan?

Deze presentatie is ontwikkeld in het kader van het Other Talk – Teaching Migration project in 
samenwerking met de International Organization for Migration (IOM) en UCLL.  
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INTRODUCTIE: OTHER TALK – TEACHING MIGRATION

ROL INTERNATIONALE ORGANIZATIE VOOR MIGRATIE (IOM)
• VN-Migratie agentschap, actief in 174 lidstaten.

• Activiteiten in België: integratie arbeidsmarkt, 

gezinshereniging, hervestiging, zorg voor NBMV, 

vrijwillige terugkeer, projecten met diaspora, etc.

• Projecten voor migranten zelf & samenleving over migratie & 

diversiteit

• Werken samen met overheden, 

middenveldorganisaties, migrantenorganisaties, etc…

• Van ad hoc infosessies over migratie in het hoger onderwijs 

naar structurele inbedding via het Other Talk project



OP HET PROGRAMMA

1. CONCEPTEN 

EN THEORIE

• Stellingendebat: verschillende meningen verkennen

• Een getuigenis
2. AAN DE SLAG
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PRAKTISCH

• Cijfers & feiten

• Belang van dekolonisatie
• In welke structuren en fenomenen is kolonisatie tot op de dag van vandaag nog voelbaar

in onze samenleving/onderwijssysteem?

• Hoe kunnen we onze samenleving en onderwijssysteem dekoloniseren?

Duur van deze sessie
• 1 uur conceptverkenning en het ontwikkelen van gemeenschappelijke taal
• 2 uur toepassingen



DOELSTELLINGEN

KENNIS VAN FEITEN EN CIJFERS VERGROTEN

Word ervan bewust hoe de feiten in elkaar steken.

DEKOLONISATIE IN DE PRAKTIJK TOEPASSEN

Leer hoe je je eigen denken en dat van anderen kan dekoloniseren via een stellingendebat. Leer ook

hoe een schoolomgeving kan dekoloniseren door het opstellen van een dekolonisatie actieplan.
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OPWARMINGSOEFENING: PRIVILEGE WALK

Hoe kan je macht en privileges herkennen? En hoe kan dit op zijn beurt de onderwijsloopbaan en
een student beïnvloeden? Via deze ‘privilege walk’ met voorbeeldcasusses kunnen studenten
obstakels, maar ook hulpbronnen beter identificeren.

Link naar de volledige spelfiche, casussen en reflectievragen:  
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14FmYzCwX7h0FvAy45jys5bmNeSlb55O8
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WAT IS WIT PRIVILEGE?

Wit privilege is een vertaling van de Engelse term 'white privilege'. Het wijst op het voordeel dat
witte mensen hebben door hun huidskleur. Witte mensen hoeven niet na te denken over hun
huidskleur. Een witte huidskleur wordt in onze maatschappij als dé norm gezien.

Niet-witte mensen ondervinden vaak nadelen, enkel en alleen door de kleur van hun
huid. Niet-witte mensen zijn bijvoorbeeld vaker slachtoffer van geweld, racisme, discriminatie.
Ze vinden bijvoorbeeld moeilijker een job of een huis

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14FmYzCwX7h0FvAy45jys5bmNeSlb55O8


1. KERNBEGRIPPEN EN CIJFERS
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INLEIDING
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Waar denken jullie aan 

bij het woord migratie? 



INLEIDING
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Wat zijn volgens jullie de 

voornaamste redenen 

om te migreren? 



INLEIDING
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TERMINOLOGIE
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MIGRANT

Een overkoepelende term, niet gedefinieerd in het internationaal recht.

“Een persoon die zijn of haar gewone verblijfplaats verlaat, hetzij binnen 
een land of over een internationale grens, tijdelijk of permanent, en om 
verschillende redenen.”

De term omvat tal van situaties en profielen.



TERMINOLOGIE

11

VLUCHTELING

Iemand die vanwege een gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst,
nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging zich buiten
het land bevindt waarvan hij de nationaliteit bezit en niet in staat is of, vanwege deze vrees, niet
bereid is een beroep te doen op de bescherming van dat land.

82,4 miljoen mensen waren wereldwijd
gedwongen op de vlucht aan het einde
van 2020 wegens vervolging, conflict,
geweld, mensenrechtenschendingen of
gebeurtenissen die de openbare
orde ernstig verstoren.



TERMINOLOGIE
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ENKELE CIJFERS

Van waar komen ze, wie zijn ze, waar worden ze opgevangen?



TERMINOLOGIE
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REGULIERE MIGRATIE

1.  MIGRATIE
• Gezinshereniging (50%)
• Arbeidsmigratie
• Studies

2.  INTERNATIONALE BESCHERMING
• Vluchtelingenstatus
• Subsidiaire bescherming
• Humanitaire/medische regularisatie

3. REGULARISATIE 

LANG VERBRLIJF

KORT VERBRLIJF
• Toeristen
• Journalisten

Conventie van Genève



TERMINOLOGIE
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IRREGULIERE MIGRATIE

Het is meer accuraat om de term “irreguliere migranten” dan “illegale migranten” te gebruiken. In
de context van globale beweging van mensen verwijst “irregulier” naar het feit dat veel van deze
bewegingen plaatsvinden zonder de vereiste documenten (om grenzen over te steken bv).

Voor veel migranten is het irreguliere
migratiecircuit de enige uitweg. Irreguliere
migratie heeft gevolgen voor civiele rechten en
voor toegang tot gezondheidszorg. Wie
geen verblijfsvergunning heeft is extra kwetsbaar
voor uitbuiting, misbruik en geweld in alle
stadia van het migratieproces.



ENKELE STELLINGEN
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Steek je hand op als je denkt dat de stelling correct is.

1. De meeste migranten en vluchtelingen komen naar Europa.



ENKELE STELLINGEN
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Steek je hand op als je denkt dat de stelling correct is.

1. De meeste migranten en vluchtelingen komen naar Europa.

2. De meerderheid van de migranten die tot bij ons komt, zijn 
Afrikaanse mannen.



ENKELE STELLINGEN
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Steek je hand op als je denkt dat de stelling correct is.

1. De meeste migranten en vluchtelingen komen naar Europa.

2. De meerderheid van de migranten die tot bij ons komt, zijn 
Afrikaanse mannen.

3. Er zijn steeds meer vluchtelingen en migranten.



INTERNATIONALE MIGRATIE
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https://worldmigrationreport.iom.int/wmr-2020-interactive/

De helft van de internationale 
migranten woont in 10 landen:
1. USA (51 miljoen)
2. Duitsland (13 miljoen)
3. Saudi-Arabië (13 miljoen)
4. Rusland (12 miljoen)
5. UK (9 miljoen)

Land van oorsprong:
1. India (18 miljoen)
2. Mexico (11 miljoen)
3. China (11 miljoen)
4. Rusland (10 miljoen)
5. Syrië (8 miljoen)

281 miljoen internationale migranten in 2020 (3,6% van de wereldbevolking)
De kaart toont het aandeel internationale migranten in elk land.

https://worldmigrationreport.iom.int/wmr-2020-interactive/


INTERNATIONALE MIGRATIE
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GLOBALE MIGRATIESTROMEN

Binnen continenten:

• De meeste internationale migranten migreren
tussen landen in hetzelfde continent

• Er zijn meer gelijkenissen qua cultuur en taal

Tussen continenten:

• Vaak migratie naar naburige continenten



INTERNATIONALE MIGRATIE
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MIGRATIE NAAR BELGIË

• Op 1 januari 2020 woonden er 
2.006.596 immigranten in België.

• Kenmerken van de voornaamste 
immigratiebewegingen naar België in 
2019 gevisualiseerd op deze slide.

• Toevoeging: 1210 niet-begeleide 
minderjarige vreemdelingen in 2020.

• Migratie naar België is geen nieuw 
fenomeen! Wil je hier meer 
over weten? Kijk "Kinderen van de 
Migratie".



INTERNATIONALE MIGRATIE
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KRUISPUNTDENKEN (INTERSECTIONALITEIT)

• Ieder mens is gesitueerd op een
kruispunt van verschillende identiteiten,
dimensies of machtassen.

• Niet alle ‘kruispunten’ of intersecties zijn
voor iedereen dezelfde. Sommige
combinaties en positioneringen zijn
machtiger en brengen meer privileges.
Sommige creëren nieuwe vormen van
onderdrukking en kwetsbaarheid.



2. WAT HOUDT DEKOLONISATIE IN?
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GEÏNSTITUTIONALISEERD RACISME

RACISM? WHAT DO YOU MEAN?
Dr. Robin DiAngelo legt het uit.
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GEÏNSTITUTIONALISEERD RACISME: ETNISCHE PROFILERING

“The use by the police, with no

objective and reasonable

justification, of grounds such as

race, color, languages, religion,

nationality or national or ethnic

origin in control, surveillance or

investigation activities” (Council

of Europe)
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GEÏNSTITUTIONALISEERD RACISME: HUURMARKT
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GEÏNSTITUTIONALISEERD RACISME: PRESTATIEKLOOF

ENKELE CIJFERS OVER HET ONDERWIJS

• 15-jarige autochtonen hebben volgens de PISA-resultaten 2 jaar voorsprong in lezen en
rekenen ten opzichte van kinderen met een migratieachtergrond.

• 55% van de kinderen met een migratieachtergrond volgt een lagere beroepsopleiding;
25% van de kinderen zonder

• 14% van de kinderen met een migratieachtergrond gaat naar het hoger onderwijs; 64% van
kinderen zonder

• 5% generatiestudenten hoger onderwijs hebben een andere moedertaal

"De prestatiekloof tussen sterke presteerders en zwakke presteerders in
Vlaanderen is erg groot (OESO, 2018). Op die manier gaat een enorm menselijk
potentieel verloren.“
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GEÏNSTITUTIONALISEERD RACISME

Congo-commissie, 51 experts (2021)

In een document van 641 pagina’s

• 495 keer ‘racisme’ vermeld

• 340 keer ‘ras’ of ‘racist’ vermeld
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DEKOLONISATIE

WAT IS DEKOLONISATIE?
Nozizwe Dube legt het uit.
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DEKOLONISATIE

WAT BETEKENT DEKOLONISATIE VAN DE GEEST?
Raf Njotea legt het uit.
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DEKOLONISATIE

• Het koloniale verleden van Europa heeft nog steeds een negatieve invloed op onze
beeldvorming, ons denken, de politiek, gelijke kansen in het onderwijs.

• De kolonies zijn onafhankelijk geworden maar neokoloniale machtsstructuren bestendigen
nog steeds de westerse dominantie over een groot deel van de wereld, met behulp van
lokale elites.

• Deze ongelijke machtsverhoudingen weerspiegelen zich in onze eigen Belgische samenleving,
tussen mensen met en zonder migratieachtergrond.

• Deze koloniale machtsverhoudingen én denkbeelden zijn een belangrijke oorzaak van het
huidige structurele racisme in onze samenleving. Ze creëren nog steeds een onderklasse van
mensen die ongelijk behandeld worden omwille van hun huidskleur of afkomst. Zowel in de
dagelijkse omgang als op het vlak van wonen, werken, onderwijs, enz.
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DEKOLONISATIE
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ROL VAN DE LEERKRACHT

‘De leerkracht is een belangrijke speler in het
bieden van optimale ontwikkelingsmogelijkheden
aan elke leerling. Om de kansen voor alle
leerlingen te vergroten, moeten docenten de
vaardigheden hebben om in te spelen op allerlei
soorten diversiteit: verschillen tussen leerlingen
op het gebied van leervermogen, vaardigheden,
culturele achtergrond, taalvaardigheid, sociaal-
economische achtergrond en voorkennis.’

- Loes Meeussen (2014)



DEKOLONISATIE: KENNISCONSTRUCTIE

32

Bestaande kennis, zoals die voorkomt in de handboeken, is vaak etnisch
cultureel gezien niet neutraal, maar draagt vaak een eurocentrische
stempel.

Vanwaar komt de 

leerstof die we aan 

onze leerlingen leren?



DEKOLONISATIE: KENNISCONSTRUCTIE

WELKE KENNIS CONSTRUEREN WE IN HET ONDERWIJS?
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DEKOLONISATIE: VOORBEELDEN KENNISCONSTRUCTIE

WELKE KENNIS CONSTRUEREN WE IN HET ONDERWIJS?

34

https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story




DEKOLONISATIE

ONZICHTBAARHEID VAN MACHT & PRIVILEGES
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3. SAFE(R) SPACES
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HOE SAFE(R) SPACES CREËREN?

SAFE(R) SPACES

Ruimtes en interacties die door een individu aanvoelen als verwelkomend en accepterend van hun

identiteit, waar men informatie over zichzelf kan delen zonder de schrik te hebben voor negatieve

gevolgen (bv: discriminatie, racisme, outing, uitsluiting, ...).
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VOORBEELD SAFE SPACES

Als leerkracht is het belangrijk dat je leerling bij je terecht kan
met zo min mogelijk drempels, zeker voor personen die uit
kwetsbare groepen komen zoals migranten, maar ook LGBTQI+
personen, personen met een beperking,...



SAFE(R) SPACES

CREËER SAFE(R) SPACES

❑Creëer een goede sfeer waarin de student zich vrij kan uitdrukken en er naar iedereen geluisterd
wordt. Rek tijd uit zodat mensen elkaar leren kennen en vertrouwen. Creëer een fysieke
omgeving waarin iedereen zich comfortabel voelt.

❑Gebruik werkvormen die studenten uitnodigen om hun ideeën of hun ervaringen voor te stellen.

❑Zie een antwoord niet onmiddellijk als fout als het niet overeenstemt met het antwoord dat je in
gedachten had! Ga liever na wat de reden kan zijn voor het antwoord.

❑Veeg negatieve gedachten en gevoelens niet weg, ga erop in en inventariseer ze. Ga na van waar
de gedachten en gevoelens komen. Houd de studenten een spiegel voor, maak hen bewust van
hun reacties en de gevolgen ervan (voor zichzelf, de klas).
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SAFE(R) SPACES

CREËER SAFE(R) SPACES

❑Help studenten hun posities, meningen en belangen te verduidelijken. Vraag bijvoorbeeld om
eerst in deelgroepjes te praten, zeg iets om een situatie in perspectief te zetten,…

❑Moedig iedereen aan om actief naar elkaar te luisteren.

❑Laat voldoende ruimte voor dialoog en reflectiemomenten.

❑Voorzie activiteiten waarbij studenten met elkaar moeten samenwerken om tot een resultaat te
komen. Kies je groepssamenstelling zorgvuldig.

❑Maak gebruik van opdrachten waarbij studenten zich in een bepaald perspectief moeten inleven
bvb. door te werken met rollen. De rollen betreffen hier zowel inhoudelijke rollen (directeur,
zorgcoördinator,…) als rollen die met een bepaalde manier van denken worden geassocieerd
(bvb. zes denkhoeden Di Bono).
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SAFE(R) SPACES

CREËER SAFE(R) SPACES

❑Schuw controversiële onderwerpen niet. Houd er wel rekening mee dat verschillende
standpunten aan bod komen, ook als deze niet overeen stemmen met het eigen standpunt. Een
aantal tips die je hierbij kunnen helpen zijn:
❑Stel meningen niet voor als feiten.
❑Profileer jezelf niet als enige autoriteit over de controverse.
❑Uit je eigen voorkeuren ook niet op een onbewuste manier: gezichtsuitdrukkingen,

gebaren,…
❑Laat geen correct standpunt doorschemeren in de keuze van diegenen die mogen

antwoorden.
❑Neem een vogelperspectief aan. Bekijk de discussie vanuit de hoogte.
❑Ga in tegen te snel bereikte consensus: stel kritische vragen die ertoe leiden dat ook andere

standpunten of nuances worden overwogen.
❑Laat studenten een stap terug nemen als het te "heet" wordt. Vraag hen hoe hun reacties het

onderwerp weerspiegelen.
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HOE SAFE(R) SPACES CREËREN?

ELEMENTEN DIE JIJ KAN TOEPASSEN OM EEN RUIMTE VEILIG(ER) TE MAKEN

• Luister actief
• Wees je bewust van je 

lichaamstaal
• Oordeel niet

• Betrek iedereen 
• Spreek studenten niet aan 

als vertegenwoordiger van 
een bepaalde 
gemeenschap vanuit 
uiterlijke kenmerken

PRIVACY

• Wees alert voor vertrouwelijkheid
• Vraag alleen de nodige info

TAALGEBRUIK
• Vraag welke woorden gevoelig liggen of welke ze

liever niet horen. Pols naar hun verwachtingen en

houd daar rekening mee

• Spreek namen correct uit
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FYSIEKE RUIMTE
• Stel aanwezigen op hun gemak

• Wees je bewust van de aankleding 

van de ruimte; gebruik bijvoorbeeld 

diverse afbeeldingen 

ATTITUDES & REACTIES



HOE SAFE(R) SPACES CREËREN?

HET BELANG VAN SAFE(R) SPACES
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HOE SAFE(R) SPACES CREËREN?

HET BELANG VAN SAFE SPACES

“WeDecolonizeVUB, dat van start ging op de campus van de VUB, wil een safe
space bieden aan studenten van kleur in een wit en koloniaal instituut als de
universiteit, en alle studenten tools aanreiken om hun eurocentrische
denkkaders ter discussie te stellen. De drijvende kracht is een werkgroep van
geracialiseerde studenten, studenten met een migratieachtergrond en
vertegenwoordigers van Afrikaanse, Latijns-Amerikaanse en Maghrebijnse
studentenverenigingen. Zo hebben we een brede blik op dekolonisatie en
institutioneel racisme.”

- Latifah Abdou, UCOS
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4. STELLINGENDEBAT
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STELLINGENDEBAT

INTRODUCTIE

• Groepsvorming

• Kennismaking in groepje

• Enkele stellingen

AAN DE SLAG
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PRAKTISCH

• Rolverdeling

• Evaluatiecriteria

Duur: 1u à 1u30



STELLINGENDEBAT
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ROLVERDELING

• 2 groepen = pro

• 2 groepen = con

• Van elke groep:

• 1 Rapporteur

• 1 Jurylid

PRO CONTRA



STELLINGENDEBAT
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EVALUATIECRITERIA (score /5)

1. Relevantie van het onderwerp

2. Interactie: reageren en luisteren naar elkaar

3. Sterke en overtuigende argumenten gebruiken

4. Alle leden betrekken in het debat



STELLINGENDEBAT
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STELLING 1

Er moet een quota komen voor vrouwen en 

mensen van kleur bij de aanwerving van 

academisch personeel.



STELLINGENDEBAT
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STELLING 2

Ex-koloniën hebben recht op 

restitutiebetalingen.

Een restitutiebetalingen is de schadevergoeding die een dader moet betalen aan het
slachtoffer dat financiële ontbering heeft gekend door het misdrijf. De omstandigheden rond
de aard van het strafbare feit staan meestal in verhouding tot de restitutiebetalingen die aan
de dader worden opgelegd. Geweldsmisdrijven kunnen bijvoorbeeld medische en/of
persoonlijke kosten voor het slachtoffer met zich meebrengen, waaronder counselingsessies,
revalidatiebehandeling, verloren inkomsten of lonen van werk en vervanging van beschadigde
en/of gestolen eigendommen.



STELLINGENDEBAT
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STELLING 3

Leerlingen moeten hun eigen moedertaal op 

school kunnen gebruiken – voor zover mogelijk.



STELLINGENDEBAT

52

STELLING 4 

Taalvaardigheden moeten niet in elke 

discipline worden beoordeeld.



STELLINGENDEBAT
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STELLING 5

In elke schoolvak moet een niet-Westers 

perspectief opgenomen worden.



STELLINGENDEBAT
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STELLING 6

Asielzoekers uit voormalige koloniën moeten 

zonder uitzondering worden geregulariseerd.



STELLINGENDEBAT
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STELLING 7 

Leraren met racistische meningen of gedrag 

moeten ontslagen worden.



REFERENTIES

Tool ontwikkeld in samenwerking met UCLL

Leen Alaerts

Lector geschiedenis en onderzoeker aan UCLL

leen.alaerts@ucll.be
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• Migration data portal  https://migrationdataportal.org/

• World Migration Report 2020 https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2020

• Rollen: omgaan met diversiteit: Zes denkhoeden | Omgaan met diversiteit binnen de lerarenopleiding 
(screeningdiversiteitlerarenopleiding.be)

• Matheusen, F. (2021). Van zondebok naar zebra. Deep democracy: een nieuwe kijk op besluitvorming en 
conflicthantering. Pelckmans: Kalmthout. 

• Kramer, J. (2017). Deep democracy: de wijsheid van de minderheid. Thema: Zaltbommel.

• Lexicon dekolonisate: https://11.be/sites/default/files/2021-06/210628-Lexicon-Inspiratiegids.pdf

• https://www.blackspeaksback.com/partners

• Koloniaal Congo: over feiten en mythes - Hannah Arendt Instituut (hannah-arendt.institute)

• Why I am no longer talking to white people about race: https://www.youtube.com/watch?v=2vJZdeSqfFY
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EXTRA BRONNEN

WELKE ORGANISATIES ZIJN BEZIG ROND DEKOLONISERING?
• Hand in Hand tegen racisme vzw https://www.dekoloniseer.be/nl

• Kilalo http://kilalo.be

• AYO https://www.facebook.com/ayobelgiumantwerpen/

• Black Speaks Back https://www.facebook.com/blackspeaksback/

• Belgian Renaissance

• LABO https://labovzw.be

• Intal http://www.intal.be

• Change ASBL https://www.facebook.com/changeasbl.belgium/

• CMCLD https://www.memoirecoloniale.be
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EXTRA BRONNEN

MEDIA
• (tv-docureeks) Kinderen van de kolonie – VRT MAX

• (tv-docureeks) Het leven in kleur – VRT MAX

• (video) “De les die je niet kreeg over het kolonialisme.” met David Van Reybrouck, Tony Busselen, Nadia 
Nsayi en Joseph Ngongo // 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=184659309656841&ref=watch_permalink

• (TEDx talk - Frans) “Comment décoloniser les savoirs?” - Fiona Nziza

• (TED talk – Engels) “The Danger of the Single Story” - Chimamanda Ngozi Adichie

• (video) Deconstructing White Privilege - Dr. Robin DiAngelo

• (instagrampagina) Meer kleur voor de klas

AUDIO
• Zwijgen is geen optie
• Kifkif Podcasts
• Black Speaks Back Youtubekanaal
• Buiten de krijtlijnen podcast
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Deze tool is gepubliceerd als PDF-bestand. Sta jij
in het onderwijs en zou jij graag deze workshop 
zelf geven? Stuur dan een mail naar
iombrusselscoothertalk@iom.int om de volledige
Powerpointversie te ontvangen.

mailto:iombrusselscoothertalk@iom.int

