
 

 

OTHER TALK – TEACHING MIGRATION 
 

Het Other Talk – Teaching Migration project reikt Nederlandstalige secundaire scholen en hoger- 

onderwijsinstellingen in België tools aan om de perspectieven van mensen met een vluchtverhaal 

of een migratieachtergrond in hun onderwijs te integreren. Deze handvatten ondersteunen huidige 

en toekomstige leerkrachten om het debat aan te gaan alsook om het kritisch denken van hun 

leerlingen te stimuleren. 

TOOLBOX LERARENOPLEIDING SECUNDAIR ONDERWIJS 
 

Onderwerpen zoals migratie, vluchtelingen en diversiteit leiden vaak tot een gepolariseerd debat. 
Om toekomstige leerkrachten beter te voor te bereiden hiermee om te gaan in de klas, worden 

tools voor de lerarenopleiding secundair onderwijs ontworpen. Kennis, attitudes en ontmoeting 
vormen de belangrijkste bouwstenen. Onderzoek rond framing van de KU Leuven, onderzoek naar 

attitudes van jongeren over migranten en vluchtelingen door Stampmedia alsook onderzoek van 

IOM naar de noden van lerarenopleiders en leerkrachten-in-opleiding liggen aan de basis van de 
tools. In nauwe samenwerking met individuele lerarenopleiders worden die vormgegeven, getest 

en geoptimaliseerd.  

WELKE TOOLS WORDEN ONTWIKKELD? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dit project is ontwikkeld in het kader van het driejarig Other Talk programma. Getrokken door 
11.11.11. en Vluchtelingenwerk Vlaanderen doelt dit programma erop meer nuance te brengen in het 

gepolariseerde migratiedebat in Vlaanderen door zij die zich tussen de tegenpolen bevinden te 

betrekken bij de conversatie en verdere polarisatie tegen te gaan. Voor meer informatie over de 

toolbox, contacteer Nele Rabijns via nrabijns@iom.int.  

INTERCULTURELE COMPETENTIES IN DE KLAS x Howest 
Scherp je interculturele vaardigheden verder aan. Na het verkennen van begrippen als 

onbewuste vooroordelen, discriminatie, diversiteit en inclusie wordt er aan de hand van 
enkele praktijkvoorbeelden nagegaan hoe interculturele dialoog aangegaan kan worden. 

 

DEKOLONISEER JE DENKEN x UCLL 
Op welke manier heeft je persoonlijk referentiekader een invloed op de gehanteerde 
lespraktijk? Na een theoretische omkadering worden debattechnieken aangeleerd en een 

dekolonisatie actieplan opgesteld. Bewustwording staat centraal in deze sessie. 

DIVERSITEITSPROJECT x KU Leuven 
Ontmoet en ga in interactie met mensen met een migratieachtergrond of vluchtverhaal. 

Het project is gekaderd door een introductiesessie, verschillende contactmomenten en 
supervisiesessies waar ervaringen en goede praktijken gedeeld worden. 

 

GASTSPREKERS x Lerarenopleidingen 
Stap in de geleefde realiteit van migranten via boeiende getuigenissen van mensen met 

een migratieachtergrond en andere relevante sprekers. Een overzicht faciliteert de 

integratie van boeiende getuigenissen en ervaren sprekers in je lessen.  
 

EEN CULTUURSENSITIEVE BRIL  x UAntwerpen 
Hoe kunnen soms polariserende onderwerpen zoals migratie en diversiteit bespreekbaar 

gemaakt worden in alle vakken, ook de wetenschappelijke? Deze tool helpt een cultureel-

sensitieve benadering toe te passen op bestaand en nieuw lesmateriaal. 

https://belgium.iom.int/other-talk-teaching-migration
https://11.be/other-talk-migration
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