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Een kleine oefening als opstart

 Bij identiteit denk ik aan…
 Identiteit betekent voor mij….

 Vul aan met de sleutelwoorden 
die spontaan in je opkomen

 Daarna brengen we de 
sleutelwoorden samen in groep



Identiteit & identiteitspolitiek in 
onderwijs?

 Waarom we in onderwijs
 De diversiteit in de klas als 

uitgangspunt moeten nemen

 De superdiverse identiteiten 
(h)erkennen

 Kinderen en jongeren niet 
mogen reduceren tot een 
etnische identiteit

 Of, waarom identiteit per 
definitie meervoud is



Opbouw van de lezing

 Identiteit en identiteitspolitiek 
als gevoelige en controversiële 
thema’s

 Identiteiten in contexten van 
superdiversiteit

 Voorbij wij-en-zij: het belang 
van meervoudige identiteiten 
en meertaligheid

 Nood aan interculturalisering 
van ons onderwijs



Identiteit & identiteitspolitiek bepaalt 
de politieke & maatschappelijke agenda

 Politicoloog & filosoof

 Waarschuwing voor de gevaren van het 
groeiend belang aan identiteitspolitiek

 Opleving van 
 Populisme

 Klassiek nationalisme

 Gepolitiseerde islam

 Conflicten tussen mensen & groepen

 als ressentiment tegen het ontbreken van 
universele inzichten in menselijke 
waardigheid

 Van Trump en Brexit over IS, en in deze 
verkiezingscampagne in eigen land…



Identiteitspolitiek brandend actueel: van 
hoofddoekdebatten tot Vlaamse canon

 Identiteitsdebatten winnen aan 
belang in tijden van migratie en 
superdiversiteit

 Minderheidsgroepen vragen 
erkenning van hun identiteit

 Angst dat de Vlaamse (Belgische, 
Europese) identiteit ‘onder druk 
zou staan’

 Wat is de rol van onderwijs in 
identiteitsvorming?

 Voorbij de symboolpolitiek
 nood aan inzicht en nuance



Identiteit: 
de leugens die ons binden?

 Prof. Filosofie & recht 
Universiteit New York, Brits-
Ghanese origine

 Onderzoek naar 5 collectieve 
identiteitsvormende mechanismen
 creed, country, color, 

class en culture, 

 geloof, land, ras, klasse en 
cultuur. 

 een aanklacht tegen het 
‘essentialisme’, de gedachte dat 
identiteit berust op een harde, 
onveranderlijke kern.



Identiteit: 
de leugens die ons binden?

 Appiah laat zien dat 
 rassen genetisch nauwelijks van elkaar 

verschillen

 de natiestaat een 19de-eeuwse 
constructie is 

 religies niet worden bepaald door heilige 
boeken maar door wat mensen ervan 
maken, 

 culturen zich voortdurend ontwikkelen in 
wisselwerking met andere culturen.

 Identiteit is
 Meervoudig

 Dynamisch en veranderlijk



Nathalie Heinich:
Wat onze identiteit niet is…

 Geen links of rechts begrip
 Geen objectief gegeven, maar ook geen illusie
 Meer dan onze ‘nationale identiteit’
 Niet te reduceren tot assimilatie of 

differentiatie
 Niet ééndimensionaal (of tweedimensionaal)

 Geen identiteitsgevoel zonder identiteitscrisis
 De ‘bedreiging’ van onze Vlaamse identiteit?

 Kinderen en jongeren in de klas zoeken hun identiteit



Nathalie Heinich: 
Wat onze identiteit wél is…

 “Onze identiteit is de uitkomst van het geheel van 
procedés waarmee een predicaat aan een object 
wordt toegekend”

 Open, steeds in ontwikkeling, een proces

 Multidimensionaal

 Een complexe, meervoudige, meerlagige realiteit

 Per definitie pluralistisch

 Geproduceerd, gesymboliseerd, geïnstitutionaliseerd

 Een predicaat

 Toegewezen: nooit alleen een individueel fenomeen

 ‘Identiteitsgevoel’ belangrijk



Sociologische bouwstenen over 
identiteiten (en status)

 toegewezen versus verworven 
identiteiten
 Ascripted versus achieved

 Maar ook: zelfgekozen of 
opgelegde identiteiten
 Identiteits- en statusconflicten

 Hoe gaat de samenleving met 
identiteiten om?

 Hoe gaan scholen met 
identiteiten om?
De identiteit van de school?

De identiteiten van de 
leerlingen



Identiteit(en) in tijden van 
superdiversiteit

 De debatten over identiteit 
hangen nauw samen met 
debatten over migratie

 Wat betekent identiteit in 
tijden van superdiversiteit?
 Wat is superdiversiteit?

 Welke uitdagingen stelt dat voor 
de samenleving?

 En wat betekent dat voor het 
debat over identiteit(en)?



Wat verandert de transitie naar 
superdiversiteit voor het samenleven in 
onze steden & erbuiten?

 Anno 2020 zo’n 80% van alle 
kinderen en jongeren in Brussel 
wortels in migratie
 70% in Antwerpen

 50% jongeren in Gent

 Bijna 50% van de kinderen in 
Vlaamse centrumsteden

 Wat betekent deze groeiende 
superdiversiteit?

 Wat zijn de uitdagingen voor onze 
samenleving én voor al wie actief is 
in onze steden?



Waarom spreken we vandaag van 
superdiversiteit?

 Superdiversiteit 
 Is meer dan een synoniem voor diversiteit of 

multiculturaliteit

 nieuwe fase in migratie & demografie
 Term Steven Vertovec (2007)

 Op amper een halve eeuw van een 
samenleving met beperkte etnisch-
culturele diversiteit naar een 
immigratiesamenleving
 Om dit te begrijpen, moeten we de 

geschiedenis van migratie kennen



De superdiversiteit 
van de 21ste eeuw

 Het resultaat van deze opeen-
volgende migratiegolven is een veel 
complexere sociale realiteit, zeker in 
onze steden.

 
 Superdiversiteit wijst op 

kwantitatieve verschillen 

& kwalitatieve verschillen tegenover 
de migratie in de 20ste eeuw

& op een normalisering van 
diversiteit



1. Kwantitatieve dimensie: diversiteit 
groeit overal, het sterkste in steden
Woonplaats personen van vreemde herkomst (SVR 2014)



Een kwantitieve breuk: de transitie 
naar majority-minority cities

 ‘majority-minority cities’: 
 steden waar de meerderheid van 

de bewoners uit een brede waaier 
van minderheden bestaat. 

 Wereldsteden als New York, Sao 
Paolo, Toronto of Sydney 

 Vandaag ook Brussel, Rotterdam 
& Amsterdam, Antwerpen & 
Genk 
 Overmorgen in Gent, Leuven, …



Brussel Hoofdstedelijk Gewest (2016): 
één van de meest diverse steden ter wereld

 71,4% van de inwoners van 
buitenlandse herkomst

 Sterke verschillen tussen 
gemeenten
 In aantallen

 In bevolkings-
samenstelling 

 Vooral oog hebben voor 
demografische dynamiek
 Veel meer diversiteit bij 

kinderen en jongeren dan 
bij ouderen
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% inwoners van buitenlandse herkomst (ouders 
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• Diversiteit 
stijgt het snelst 
in de jongste 
leeftijds-
groepen

• Meerderheid 
kinderen & 
jongeren met 
migratie-
achtergrond in 
grote steden20
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2. Superdiversiteit: 
een kwalitatieve breuk

basispatroon van 
migratie veranderde
van mensen uit een klein 

aantal landen van 
herkomst naar een klein 
aantal gastlanden

naar mensen uit een zeer 
groot aantal landen van 
herkomst naar zeer groot 
aantal gastlanden

=> diversiteit in de 
diversiteit



Diversiteit in de diversiteit: 
wat betekent dat?

 een enorme hybriditeit in de 
achtergronden van migranten

 samenspel van 
ÞMeer nationaliteiten
ÞMeertaligheid
ÞReligieuze diversiteit groeit
ÞDiversiteit in migratiemotieven
ÞDiversiteit in verblijfsstatuten
ÞDiversiteit in sociaal-economische 

posities
ÞDiversiteit in & tussen 

gemeenschappen
ÞMeer transnationalisme



3. Superdiversiteit 
als normalisering van diversiteit

Niet meer de uitzondering, 
de minderheid, de afwijking 
van de norm, …

 Superdiversiteit als 
dagelijkse realiteit
‘Commonplace diversity’
Ook in professionele settings

Maar personeelsformaties 
veranderen vaak veel trager



De superdiverse realiteit: 
uitdaging voor de 21ste eeuw

 Onze samenleving verandert sneller 
dan onze manier van kijken & denken

 Zoeken naar actuele denk- en 
beleidskaders
Ook over identiteit(en)

 Boek vertrekt vanuit realiteit en 
nuance

 Nu als prikkel enkele uitdagingen 
hyperkort in beeld



1. Identiteiten: geraken we eindelijk 
voorbij het wij-zij-denken?

 We blijven met zijn allen denken in wij-en-zij 
termen 

‘wij’ zowel als ‘zij’…

 daardoor (h)erkennen we de complexe realiteit 
onvoldoende

 Voorbij het wij-zij-denken: 
 Naar een ‘wij zowel als zij’

 Van of/of-denken 
 Of Belg of migrant

 naar en/en-denken
 Oog voor mengvormen & meervoudige identiteiten

 Afnemende bruikbaarheid van nationaliteit

 aandacht voor ambivalentie



Meervoudige & gelaagde identiteiten 
(h)erkennen

 Tussen wij-en-zij groeit de werkelijkheid 
in onze steden

 Steeds meer landgenoten zijn Belg én 
hebben een migratie-achtergrond
 Zoals Fatima, Meyrem, Imade, Mohammed, 

Karim, Pjotr, …

 Zoals Vincent Kompany, Stromae, …

 Ze combineren posities & identiteiten

 Klassieke assimilatietheorie verwerpt 
dubbele etnische identiteit

 Nochtans zien we toename van 
meervoudige en gelaagde identiteiten



2. Toenemend belang van 
transnationale identiteiten

 Migratie fundamenteel veranderd 
 Van (bijna) definitief afscheid naar 

blijvend contact door ontwikkeling van 
 Communicatietechnologie

 Gsm, internet, skype, satelliettelevisie

 Snelle en relatief goedkope mobiliteit

 Van enkele reis naar pendelmigratie
 Fysiek en/of mentaal

 Groeiend aantal wereldfamilies, over grenzen 
heen

27



3. Meertalige identiteiten: 
superdiverse steden zijn meertalige steden

 We leven in meertalige steden
 Brussel: Van 72 talen in 2000 naar 104 in 

2011
 Frans best gekend (89%)

 Dan Engels (30%), Nederlands (23%) en Arabisch 
(18%)

 Toename taalgemengde gezinnen
 Ééntalig Franstalig of Nederlandstalig al minder 

dan 40% van de Brusselaars

 Één op drie in gezin waar géén Nederlands of 
Frans gesproken

 Een meertalig en-en-verhaal



Overgang naar meertalige steden
 Geen taalbarometer voor heel de 

bevolking

 Wél cijfers kinderen & jongeren in het  
onderwijs

 15,7% van alle kinderen & jongeren in 
Vlaanderen spreekt thuis een andere taal 
dan het Nederlands

 40,6% van de kinderen & jongeren in 
Antwerpen
 Eén op vier in Gent

 Bijna één op vier in Turnhout

 Meertaligheid noodzakelijk in 
frontlinieberoepen
 In het onderwijs

 In sociaal werk, OCMW, … om sociaal werk op 
maat te kunnen leveren

 Politiek zeer gevoelig…



Stimuleer Nederlands vanuit 
erkenning van meertaligheid

 In plaats van meertaligheid te 
koesteren & vanuit de erkenning ervan 
Nederlands aan te leren, kiezen we te 
vaak voor een scenario dat mensen wil 
dwingen
 Wachtlijsten, te schoolse settings, 

verschuiving naar resultaats-
verbintenissen

 In Vlaanderen dreigt taal steeds vaker 
een excuus voor uitsluiting te worden 
i.p.v. een hefboom voor emancipatie

 Meertaligheid erkennen is ook mensen 
in hun identiteit erkennen



4. Meervoudige identiteiten & superdiversiteit 
als uitdaging voor onderwijs

PISA-onderzoek: verschil tussen 
autochtone & allochtone leerlingen 
nergens zo groot als in Vlaanderen

Twee cruciale vragen voor 
onderwijs
Leiden we onze leerlingen op voor de 

groeiende superdiversiteit de 
volgende halve eeuw?

Vervullen we onze rol om jongeren 
met een migratie-achtergrond hun 
competenties maximaal te laten 
ontwikkelen in het onderwijs?31



Een samenleving in transitie naar 
superdiversiteit

 Vele initiatieven
 Met veel goodwill

 Soms versnipperd, soms 
experimenteel

 Succeservaringen en frustraties

 Maar onvoldoende structureel

 Sense of urgency ontbreekt nog
 Hoe samen duurzame & structurele 

stappen vooruit zetten?32



Spoor 1. Vertrek van een samen-
hangende & gedragen visie

 Voorwaarde voor 
samenhang in strategie en 
duurzame verankering

 Diversiteit niet als 
‘probleem’, maar als de kern 
van goed onderwijs vandaag

 Ontwikkel vanuit concrete 
actie vandaag
 geen jarenlange discussie 

over visie
33



Spoor 2. werk maken 
van een betere in & doorstroom

 Inzetten op etnisch-culturele 
diversiteit betekent inzetten op 
betere doorstroming. 
 Reproduceert onderwijs de 

ongelijke startpositie, 

 of ontwikkelt het de competenties 
van ieder kind?

 Dat vereist extra initiatieven om 
de slaagkansen van (alle) 
kwetsbare groepen te verhogen 
 zonder het niveau te verlagen

34



Spoor 3. onze opleidingen 
interculturaliseren?

De groeiende superdiversiteit in de 
bevolking en bij de doelgroepen 
van onze opleidingen vereist een 
grondige interculturalisering van 
de inhouden en methodieken in de 
opleidingen. 

Etnisch-culturele diversiteit en 
interculturalisering moeten op 
evidente manier in alle vakken 
aanwezig zijn, vanuit een divers-
sensitief perspectief.

35



Interculturalisering leraren – en 
docentenkorps

 Screening aanwervingsbeleid

 Streefcijfers diversiteit

 Duo’s van docenten voor specifieke 
vakken

 Begeleiders van andere etnische 
origine cruciaal 
 Deelopdrachten als instap

 Breng diversiteit in de school en voor 
de klas

 Meervoudige identiteiten (h)erkennen 
vereist een divers lerarenkorps

36



Van goodwill & vrijblijvendheid 
naar een gecoördineerde aanpak

 Veranker de visie en 
aanpak in de gehele 
opleiding & organisatie
 Visie

 Meetbare & concrete 
doelstellingen

 Middelen

 Evaluatie

37



interculturalisering als urgente 
uitdaging voor de volgende jaren

 Business-as-usual is geen optie
Van verspreide initiatieven en 

kleinere experimenten

 Samen een gestructureerde aanpak 
ontwikkelen & verankeren

 Nood aan een nieuwe 
democratiseringsgolf

 Piet Van Avermaet: Diversiteit als 
kern van onderwijs in een context 
van superdiversiteit

38



5. De paradox van superdiversiteit:
minder én meer aandacht voor diversiteit

 De ‘normalisering van superdiversiteit betekent 
dat we de ‘etnische lens’ moeten leren loslaten
 Niet alles vanuit etnische verschillen bekijken: 

 minder aandacht voor etnische diversiteit

 Oog hebben voor andere assen van verschil 

 Diversiteit in de diversiteit

 Gender, leeftijd, klasse, opleiding, geloof…

 Maar om daar te geraken, en om de huidige 
ongelijkheid aan te pakken, is er tegelijk (en 
voorlopig) méér aandacht nodig voor etniciteit
 Maar op een divers-sensitieve manier

 Met erkenning van meervoudige identiteiten
39



Tot slot. Superdiversiteit. 
Welke toekomstscenario’s?

 Superdiversiteit is 
 een feitelijke ontwikkeling

 Op zichzelf niet goed of slecht

 hangt er van af hoe we er mee omgaan

 Wel een scharniermoment
 wat nieuwe vragen oproept

 Of oude vragen over migratie en integratie in 
een nieuw context plaatst

 Maurice Crul e.a. schetsen twee 
toekomstscenarios



Een scenario van angst, vernedering & 
polarisatie?

 wij-zij-denken blijft dominant
 Vanuit een statisch identiteitsbeeld

 Met groeiende gekleurde armoede, 
werkloosheid schoolse uitval, …
 sociaal kapitaal 2de & 3de generatie deels verloren

 Met wederzijdse polarisering
 Rond symbooldossiers als het hoofddoekenverbod

 Waarbij men racisme ‘relatief’ noemt

 Waar men vluchtelingen als ‘gevaar’ bestempeld

 Van Pegida & eigen volk eerst tot IS-terreur

 Superdiversiteit als sociale tijdbom



Of een scenario van 
hoop, verbinding & empowerment

 Waar superdiversiteit uitgroeit tot een 
evidente realiteit

 Met ruimte voor en erkenning van 
meervoudige identiteiten

 Met interculturalisering diensten & bedrijven

 Met ruimte voor emancipatie & sociale stijging
 Een beleid dat hierop inzet

 Dat emancipatie binnen gemeenschappen 
ondersteunt & stimuleert

 vanuit een beleid van herverdeling én erkenning

 vanuit een actief pluralisme



Besluit: 
Naar een scenario van hoop & 
empowerment, want…

… de toekomst van onze 
steden ligt niet in (verdere) 

polarisatie, 

maar in de erkenning van 
meervoudige, dynamische 

identiteiten,

& in de mobilisatie van de 
superdiversiteit van alle 

bewoners…



Tijd voor vragen 
en discussie
Reacties welkom op dirk.geldof@kdg.be

Boeken na de lezing verkrijgbaar
aan 15 & 20 euro (ipv 24 euro)
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