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De lange weg naar genderbewust lesgeven
Wat ben je met goede scholing als je rechten
onder druk staan?
Jezelf zijn in de klas: ‘Hoe leerlingen zich voelen heeft
een enorme impact op hun cognitief leervermogen’
door Jago Kosolosky
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Terug bij MO*,
en wel hierom
❱

‘Je moet enkel aan journalistiek doen als je niks anders kan
doen.’ Het lijkt een opvatting die vooral slechte journalisten
oplevert, maar zo bedoelde Gie Goris het niet. ‘Journalistiek is
geen kantoorbaantje, het is een passie en een grote verantwoordelijkheid.’ Ik interviewde hem in 2013 voor één van de
magazines waar ik toen als overijverige student voor schreef.
Een jaar later besloot ik al voldoende andere pistes geprobeerd
te hebben en ging ik aan de slag bij MO* als webredacteur.
In 2016 zocht ik andere oorden op (De Tijd, Knack en Politico
Europe), maar ik keer nu terug. Naar dat bijzondere blad dat
me al sinds de middelbare school een wereld en mensen toont
die ik ooit moest en zou begrijpen.
Het spreekt voor zich dat het me pleziert de fakkel te kunnen
overnemen van de eerste hoofdredacteur die mij ooit een kans
gaf, de eerste en tot voor kort enige hoofdredacteur van MO*.
Het blad en de website zijn de voorbije twee decennia veranderd, gegroeid en geprofessionaliseerd. Alleen al in de afgelopen vier jaar zijn er stappen gezet die ik vroeger niet voor
mogelijk had gehouden. Van de komst van een eindredactrice
tot het uitwerken van een heldere publicatiestrategie voor
MO.be (less blijkt wel degelijk more). MO* staat vandaag sterker dan ooit.
Het is geen geheim dat ik me vaak zorgen maak over de kwaliteitsmedia in Vlaanderen. Ik weet hoe journalisten gedwongen worden als zelfstandige aan de slag te gaan, ik weet hoe
buitenlandjournalistiek – los van enige bedenkingen over de
kwaliteit ervan – meer en meer een luxeproduct wordt, hoe
freelancejournalisten moeten afhaken omwille van onleefbare
vergoedingen, hoeveel uren er wekelijks onbetaald gewerkt
worden op redacties. En ik weet en begrijp ook dat lezers niet
graag in de buidel tasten voor nieuws.

Maar als ik vandaag naar MO* kijk, ben ik hoopvol. Ik zie een
uniek financieringsmodel met steun van onze trouwe partnerorganisaties en de proMO*’s in onze lezerscommunity. Ik zie
een versterkte ploeg die tijd en ruimte krijgt om zich in
thema’s vast te bijten. Ik zie een van de weinige redacties in
Vlaanderen waar élk artikel ontstaat uit een eerlijke en open
vraag, niet uit controverse of potentieel conflict.
Dat wil allerminst zeggen dat we tijd of zin hebben om op onze
lauweren te rusten. ‘Ook wanneer zwarte mensen opnieuw
van onze televisieschermen en krantenpagina’s verdwijnen,
moet MO* vasthouden aan zijn koers en verdere stappen durven zetten.’ In een briefwisseling met uittredend hoofdredacteur Gie Goris (p.86) maak ik meteen duidelijk waar we onder
andere aan moeten werken. Met ons journalistieke werk dragen we bij aan een wereld waarin menselijke waardigheid en
rechtvaardigheid voor iedereen gerealiseerd wordt. Daarom
verbind ik me er graag toe als hoofdredacteur in de toekomst
(nog meer) inspanningen te leveren opdat iedereen zich ook
kan herkennen in het team achter en de lezers van MO*.
Ik ben me er daarnaast van bewust dat het verleidelijker is dan
ooit om de blik vooral op de eigen achtertuin te richten.
Krantenpagina’s en twitterfeeds worden volgeschreven met een
stroom van berichten, opinies en ook wel eens feiten, over opgeblazen vechtpartijen en wachtrijen aan failliete schoenwinkels.
Wat akkefietje is versus wat belangrijk is, dat onderscheid wordt
met de dag moeilijker te maken.
Maar voor wie nood heeft aan kritische bevraging en inzicht,
voor wie niet wil meestappen in de nooit eindigende stroom
van non-gebeurtenissen, is er MO*. Voor wie de wereld en dus
ook de mensen rondom zich wil begrijpen, is er MO*. Voor
wie gelooft in een complexe realiteit en een eerlijke poging wil
doen die te vatten, is en blijft er MO*.
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Advertentie

Genderongelijkheid in het onderwijs
is zowel oorzaak als gevolg
van diepgewortelde ongelijkheid
in de samenleving.

O

ndanks de vooruitgang die de
laatste twee decennia geboekt is,
gaan er wereldwijd nog altijd 32
miljoen meisjes niet naar de lagere school.
In een derde van de landen in de wereld is
er geen gelijkwaardige deelname van
meisjes en jongens in het lager onderwijs.
In veruit de meeste gevallen zijn het meisjes
die ondervertegenwoordigd zijn op de
schoolbanken. Bovendien leeft de vrees dat
veel meisjes die wel onderwijs genoten na
de schoolsluitingen door COVID-19 niet
zullen terugkeren.
Ook jongens ondervinden de nadelen van
op gendergebaseerde normen en
verwachtingen die ingebed zijn in onze
samenlevingen. Met name in het
middelbaar onderwijs zien we dat jongens
slechtere onderwijsresultaten halen en
vaker vroegtijdig de schoolbanken verlaten.

magazine rond het thema onderwijs
konden maken. Kwaliteitsvol onderwijs,
met aandacht voor de wijze waarop
overtuigingen over gender de kansen en
mogelijkheden van jongens en meisjes
vergroten, kan wel degelijk het verschil
maken. Samen met ministeries van
Onderwijs in negen partnerlanden zetten
we in op het aanpakken van
genderdiscriminatie in het onderwijs.
In nauwe samenwerking met de relevante
onderwijsactoren en andere middenveldorganisaties, zoals het Forum for African
Women Educationalists (FAWE), zal VVOB
zich de komende jaren blijven inzetten voor
gelijke onderwijskansen voor alle kinderen
en jongeren. Want zoals Malala Yousafzai
stelt: ‘Eén kind, één leerkracht, één boek en
één pen kan de wereld veranderen.’

Meisjes én jongens krijgen op school te
maken met gendergebaseerd geweld,
worden geconfronteerd met verschillende
verwachtingspatronen en komen in
aanraking met genderstereotypen in
schoolboeken en andere lesmaterialen.

Meer info over
het werk van
VVOB rond
gender vind je
op

www.vvob.org

‘Onderwijs draagt te vaak bij aan
het vergroten van de genderkloof.’
Bij VVOB, een institutionele
ontwikkelingsorganisatie, geloven we sterk
in de emancipatorische kracht van het
onderwijs. Net daarom kozen we ervoor om
MO* financieel te steunen opdat zij,
redactioneel onafhankelijk, een extra

Sven Rooms
Algemeen Directeur
VVOB – education for development

VOORWOORD

door Jago Kosolosky

SUPERKRACHT
❱

Het was iets voor de eeuwwisseling. Ik moet in het derde of
vierde leerjaar van de lagere school gezeten hebben toen ze opdoken.
Ze waren de eerste vluchtelingen die ik zou leren kennen. Het duurde even voor m’n moeder uitgelegd kreeg hoe die twee jongens uit
de Balkan in mijn klasje in Sint-Niklaas waren beland. Over de
gevechten tussen het Joegoslavische leger en het Bevrijdingsleger
van Kosovo had ik tot dan toe niks gehoord.
Ik wou hen meteen leren kennen. Hun komst voelde als een kans.
In die tijd, toen het internet nog niet tot te veel delen van mijn leven
was doordrongen, moest kennis immers nog écht gevonden worden. Vaak bij toeval.
Hoewel we elkaars leven intussen hebben verlaten, werd een van
hen al snel mijn beste vriend. Hij was een getalenteerde, loyale en
slimme jongen. Op zijn verjaardagsfeestje zag en hoorde ik het voor
de eerste keer. Ik zal nooit vergeten hoezeer ik onder de indruk was
toen hij met zijn moeder Albanees begon te spreken. Zoals zoveel
kinderen trad hij op als tolk opdat zijn ouders met me zouden kunnen praten.
Hoe deed hij dat?! Een superkracht was het. Ja, ik wist ongeveer wat
‘vreemde talen’ waren en had zelfs een beetje Frans geleerd op
school, met dank aan Bob et Bobette. Al moet ik toegeven dat die
strips zo mogelijk nog saaier waren dan Suske en Wiske. Ik kende
ook helemaal niemand die daadwerkelijk Frans sprak. De taal leren
leek een nutteloze onderneming. Mijn grootmoeder gaf me alvast
gelijk. Al was ze nu eenmaal iemand die haar afkeer voor Brussel en
het Zuiden van ons land altijd even trots tentoonspreidde als haar
Vlaamse strijdvlag op de Nationale Feestdag.
Dit taaltje had ik nog nooit gehoord. Bovendien bleek dat bijna niemand uit mijn omgeving het begreep, laat staan het kon spreken. Het
was een spannende codetaal, een superkracht waardoor de gezinsleden onderling konden praten zonder dat anderen er iets van snapten.
Die kracht kwam in ieder geval van pas toen een strijd om hun verblijfsrecht losbarstte. Enkele maanden na de komst van mijn nieuwe
schoolvriendje hoorde ik dat het gezin hier niet welkom was. Dat was
trouwens niet enkel de mening van al die mensen die mijn vriend niet
leuk vonden zonder dat ze hem kenden. (‘Racisme’ zou ik pas later
leren kennen, en pas veel later echt begrijpen, nadat het me enkele
jaren in zijn val van gemakzuchtig denken hield.) Nee, mensen die dat
blijkbaar konden, hadden beslist dat zijn gezin moest opkrassen.

Dat was buiten ons klasje, en dan vooral onze ouders, gerekend.
Mijn vriend kon uiteindelijk blijven, werd een getalenteerd vakman
en heeft intussen met zijn talenten al stevig bijgedragen aan de
staatskas, misschien wel een veelvoud van de bijdrage geleverd door
zij die zijn gezin ooit uitscholden voor ‘profiteurs’.
Elk kind zit barstensvol talenten. Het bezit voldoende superkrachten
om een leven mee door te komen. Die talenten moeten wel gevoed
worden en kansen krijgen om te groeien. We weten dat dit niet bij
elk kind gebeurt. Dat is een trieste waarheid die alle landen verenigt,
ongeacht verschillende uitdagingen. We weten dat meisjes, net als
kinderen met meer zeldzame genderidentiteiten, er nog te vaak
bekaaid vanaf komen en niet krijgen wat ze verdienen.
Maar de oplossing is lastiger dan simpelweg elk kind achter een
lessenaar neerpoten. Daarom hebben we ons in deze special, mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van VVOB vzw, verdiept in de
vraag: wat moet er nog gebeuren om daadwerkelijk gelijke toegang
tot kwaliteitsvol onderwijs voor elk kind te garanderen? Want ook de
politieke en maatschappelijke context, de pandemie en bijhorende
maatregelen, het wereldwijde economische systeem en hun woonplaats hebben een impact op de kansen die jonge leerlingen krijgen
om zich te ontwikkelen.
Parwana Amiri is zo’n leerlinge. Ook zij is gezegend met een superkracht. Meerdere talen spreken is voor deze jonge activiste niks bijzonders. Ze slaagt er moeiteloos in poëzie in het Engels te schrijven.
Haar woorden zijn haar ware kracht. Ze woont momenteel in het
Griekse Ritsona, op vijftig kilometer van Athene.
‘Mijn woorden reizen’, zei ze tegen MO*-medewerker Toon
Lambrechts toen die haar opzocht voor een gesprek. Zelf kan de
zeventienjarige Afghaanse dat namelijk niet. Voor haar is dat nochtans niet het grootste nadeel van wonen in een vluchtelingenkamp.
Het gebrek aan (goed) onderwijs stoort haar veel meer. Het was niet
anders in Moria, op Lesbos, waar ze eerder verbleef. ‘Daarom ben ik
maar zelf een school begonnen.’ We mogen op de volgende pagina
een gedicht van haar publiceren, eentje dat jou bereikt na een reis
van Afghanistan over Griekenland naar België.
Ik vraag me tijdens pessimistische buien af hoeveel talenten van
kinderen de kop worden ingedrukt, hoeveel superkrachten nooit de
kans krijgen te worden ingezet. Op betere momenten ben ik blij dat
ik de woorden van Parwana kan helpen reizen.
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B r i e f a a n d e w e r e l d v a n u i t M o r i a ( n r. 1 4 )
Door Parwana Amiri, vertaald uit het Engels door Jago Kosolosky
Zou ook jij niet je totale ongeloof uitschreeuwen?
Wat zou je tegen de wereld zeggen als je, in plaats van wie je nu bent, er ook eentje bent.
Een van de 20.000 dakloze vluchtelingen in het kamp van Moria, dat van de winter
een hel maakt en van de zomer de Sahara?
Zou ook jij niet je totale ongeloof uitschreeuwen?
En wat zou je zeggen als je,
na dagen wandelen door bergen, bossen, vlaktes, woestijnen en tussen valleien,
zonder voedsel en water,
bij koud weer, zonder dekens en warme kleren, maar vol hoop over het bereiken van Europa,
jezelf terugvond achter de gevangenisdeur van Moria,
met je dromen over slapen op een warme en veilige plek verbrijzeld?
….
Zou ook jij niet je totale ongeloof uitschreeuwen?
En wat zou je zeggen, als je een handvol aarde opraapte van Moria’s grond
om het zwakker te zien worden dan as, omdat er elke nacht meer dan 20.000
dakloze mensen hun ongeloof uitschreeuwen?
Alleen een hart kan een ander hart verwarmen,
de enige hittebron voor een hart is een ander hart.
Wat zal jij doen?
Wat zullen jouw woorden zijn?

Lees op pagina 43 een interview met deze jonge dichteres uit Afghanistan.
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Meester begint niet meer
Een column van Bieke Purnelle,
MO*-columniste en directeur van het
Kenniscentrum voor gender, feminisme
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Springplank

❱

Gauri (8) bulderlacht in een geparkeerde
bus van TejasAsia, een ngo die Hope-bussen
inzet als mobiele klaslokalen. Zo krijgen
ook kinderen die net als Gauri in sloppenwijken wonen toegang tot onderwijs. De
foto werd genomen in New Delhi, India op
9 augustus 2021.
Lees een opiniestuk van Stefania Giannini, directrice
Onderwijs bij Unesco, over het belang van investeringen in onderwijs als springplank voor herstel na de
pandemie op MO.be/investeerinonderwijs.
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INTERVIEW

Dubbelinterview Wendelien Vantieghem (UGent)
& Els Consuegra (VUB)

‘School is voor jongeren geen
voorbereiding op hun leven.

Het is hun leven!’

Het onderwijs heeft nog heel wat hordes te nemen op vlak van inclusie.
Tot die bevinding komen genderwetenschapsters Els Consuegra (VUB) en
Wendelien Vantieghem (UGent). ‘Aandacht voor welzijn wordt nog wel
eens weggezet als een vorm van pretpedagogie.’
tekst Jef Cauwenbergh beeld Iratxe Álvarez

❱ Een complexe puzzel, zo omschrijft Els

Consuegra het onderwijs. Iets meer dan vijftig kilometer verderop knikt haar collega via videogesprek
instemmend. Zes jaar nadat beide experten samen
aan hun doctoraat schreven, een verhandeling over
gendergelijkheid in het klaslokaal, heeft het duo weinig aan synchroniciteit moeten inboeten. Al splitsten
hun wegen wel op een bepaald punt. Consuegra
geeft nu les aan de educatieve master van de VUB.
Vantieghem is assistent-professor aan het steunpunt
Diversiteit en Leren van de UGent.
Samen met MO* namen ze de uitdagingen voor ons
onderwijs onder de loep.
Eerst de alarmerende cijfers. Een recente bevraging van de UGent leert dat twintig procent van
de Vlaamse jongens gelijke rechten voor holebi’s
afkeurt. Is dat een verrassing?
Vantieghem: Toen ik die cijfers voor het eerst zag, viel
ik bijna van mijn stoel. Het is inderdaad duizelingwekkend, maar anderzijds ook niet helemaal onverwacht. Toen we in 2013 aan het Procrustes-project
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begonnen, lagen de cijfers ook al in die lijn. Ze zijn
ondertussen lichtjes gedaald, maar nog lang niet op
het niveau waar we ze willen hebben.
Consuegra: In Brussel zien we dezelfde tendens. Eén
op vier scholieren is voor een afschaffing van het
homohuwelijk. Eén op vijf zou de vriendschap verbreken met iemand die uit de kast komt.
Wat is de rode draad in dit verhaal?
Vantieghem: In veel gevallen is homofobie terug te
brengen tot een zeer strikte visie op wat mannelijkheid inhoudt. Homoseksualiteit wordt daarbij gezien
als een bedreiging. De antipathie tegenover holebi’s
hangt vaak samen met een uitgesproken afkeer van
feminien gedrag, iets wat clichématig aan homoseksualiteit verbonden is. Wie meer met meisjes optrekt
zou een ‘mietje’ of ‘homo’ zijn, ook al voelt hij zich
niet noodzakelijk aangetrokken tot jongens. Dat is
wat we in het vakgebied gender policing noemen. Op
basis van enkel gedrag krijgen mensen een bepaalde
genderrol opgespeld, ook al komt die niet overeen
met hun werkelijke identiteit.
❱
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Hoe leerlingen zich voelen
heeft een enorme impact op
hun cognitief leervermogen.
- Wendelien Vantieghem

INTERVIEW

Een kleine minderheid kan
ervoor zorgen dat sommigen
de school als een zeer
vijandige omgeving ervaren.
- Els Consuegra

❱

Het gaat voornamelijk over jongens?
Vantieghem: Toch wel. Een doctoraatsstudie
van Lies D’haese heeft aangetoond dat drie
vierde tot vijfennegentig procent van alle
gevallen van homofoob geweld, dus ook
verbaal, door mannen wordt gepleegd. Een
meerderheid van hen is jonger dan dertig.
Dat zijn dus ook jonge mannen die de
adolescentie voorbij zijn. Wil dat zeggen
dat het niet louter om puberaal machtsvertoon of opschepperij gaat?
Consuegra: Niet noodzakelijk. Een homo
fobe houding kan onderdeel zijn van de
identiteitsontwikkeling. Het is niet abnor
maal om tijdens de adolescentie extremere
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standpunten in te nemen om die later weer
af te zwakken. Pubers zoeken wel eens de
grenzen van normen op, zowel in uiterlijk
als in hun opvattingen.
Professor Vantieghem schreef eerder al
dat sociaal-economische factoren zoals
het opleidingsniveau van de ouders,
maar ook zaken als religie een rol spelen
in hoe scholieren zich positioneren
tegenover gender.
Vantieghem: (knikt)
Consuegra: Het kan dat religie een rol speelt,
maar dat is in het kader van onderzoek niet
zo eenvoudig te operationaliseren. Ga je kij
ken naar hoe praktiserend iemand is, of eer
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der naar diens spirituele opvattingen? Zelfs
internationale wetenschappelijke literatuur
is daar nog niet helemaal uit. Wat we inder
daad wel duidelijk zien, is dat jongeren met
hoogopgeleide ouders er over het algemeen
meer egalitaire opvattingen op nahouden.
Of het nu over gender, religie of seksualiteit
gaat.
Vantieghem: We zien ook dat scholen met
een eerder normatieve cultuur een rem zet
ten op de ontwikkeling van leerlingen. Niet
alleen voor wie buiten het hokje valt. Als jon
geren zich voortdurend moeten afvragen of
ze wel ‘goed bezig zijn en erbij horen’, zal
niemand zich op de duur nog goed in zijn
vel voelen.

Consuegra: Je mag de macht van groepsdynamica niet onderschatten. Een kleine minderheid kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat
sommigen de school als een zeer vijandige
omgeving ervaren, ook al houdt de meerderheid er een open standpunt over gender op
na.
Dat voert ons naar het eeuwenoude
debat. Wie heeft de pedagogische rol in
deze: de ouders of de leerkrachten en
het schoolpersoneel?
Vantieghem: Dat zal altijd een en-en-verhaal
zijn. De school heeft geen vat op de thuissituatie, maar kan leerkrachten wel aanleren
hoe ze hun blik kunnen verruimen. Dat
geldt trouwens voor de hele samenleving.
Ieder radartje, van de school tot de plaatselijke sportclub of de media, heeft een impact
op hoe we onze jeugd kneden. Uiteindelijk
moeten we allemaal samen jongeren opvoeden tot kritische burgers met respect voor de
samenleving en de rechten van de mens.
Besteden lerarenopleidingen voldoende
aandacht aan genderinclusie?
Consuegra: Die van mij alvast wel! (lacht)
Geen enkele van mijn alumni kan zeggen
niet minstens de basis te hebben meegekregen. Ik weet zelf echter wel dat dat varieert
van opleiding tot opleiding.
Vantieghem: Diversiteit wordt in veel opleidingen nog altijd behandeld als een ‘extratje’, iets wat er op het einde van het academiejaar in een speciale gastles nog snel even
wordt bij gesleurd.
Consuegra: Klopt, en de effecten daarvan
zien we in de klaslokalen en op de speelplaats. 85 procent van de jongeren in Vlaanderen geeft aan op school geen of foute
informatie te krijgen over homoseksualiteit.
85 procent! Dat is niet niks. Uit een bevraging in Nederland kwam dan weer naar voor
dat minder dan de helft van de scholieren
eerlijk kan uitkomen voor zijn of haar seksuele geaardheid of genderidentiteit. Zo goed
als alle cijfers geven aan dat scholen geen
genderinclusieve omgevingen zijn.
Vantieghem: Diversiteit zou de kern van ons
onderwijs moeten zijn. Ik heb het dan niet
alleen over seksualiteit, etniciteit of gender
maar om een breed verschil in interesses
van leerlingen, in leertempo’s en talenten.

Leerkrachten zouden daar enthousiast mee
aan de slag moeten gaan. In plaats daarvan
hebben ze al te vaak het gevoel twintig ballen
tegelijk in de lucht te moeten houden, en dat
terwijl enkele didactische aanpassingen al
een enorm verschil kunnen maken.
Hoe kan het beter?
Vantieghem: Neem nu jongens aan het
lezen krijgen. Wat je vaak ziet, is dat er wordt
ingezet op lectuur die hun interesses moet
wekken. Het gaat dan over auto’s, voetbal of
mannelijke actiehelden. Zo zie je over het
hoofd dat er binnen die groep van jongens al
heel wat variatie is. Genderstereotypen worden van jongs af aan al bevestigd.
Consuegra: Vanaf de eerste opleidingsfase
in de lerarenopleiding moeten we het belang
van een universeel lesontwerp meegeven.
Het idee is dat iedereen zich daar erkend en
goed in kan voelen.
Vantieghem: In de lerarenopleiding staat
nog te vaak de brave, blanke scholier uit de
middenklasse model.
Die uitdaging lijkt alleen maar groter en
moeilijker te worden gezien het huidige
lerarentekort.
Consuegra: De uitdaging is zeker groot,
maar aandacht voor diversiteit en gender is
niet voor de leute of omdat we een ideologische missie hebben, wat ons wel eens
wordt verweten. Onderzoek toont keer op
keer aan dat leerlingenwelzijn een duidelijk

dit debat de school vaak vernauwt tot een
plaats waar we ons enkel cognitief ontwikkelen. Alsof de sociale en motorische ontwikkeling van leerlingen ondergeschikt is aan
het vergaren van pure kennis. We vergeten
soms dat onze kinderen meer dan zeven uur
per dag op school doorbrengen. School is
voor hen geen voorbereiding op hun leven,
het is hun leven! Daarom is het zo belangrijk
dat ze zich daar veilig voelen.
‘Welke man wil nog voor de klas staan?’,
vroeg u zich onlangs af in een interview
in De Morgen. Waarom is het zo belangrijk dat er weer meer mannen voor het
lerarenberoep kiezen?
Consuegra: Ik wil eerst duidelijk stellen dat
het niet over leerprestaties gaat. Sommigen
verwachten dat meer mannen voor de klas
kan leiden tot betere schoolresultaten bij de
jongens. Onderzoek toont aan dat dat niet zo
is. Het heeft eigenlijk niet zo veel met het
numerieke te maken. Het gaat meer om de
boodschap die onze samenleving al jaren
impliciet uitzendt, namelijk dat vrouwelijke
karaktereigenschappen in het onderwijs als
‘ideaal’ gelden. Zo laten we onvoldoende
ruimte aan andere, misschien meer mannelijke manieren van zijn.
Vantieghem: Vergeet ook de invloed van een
goed rolmodel niet. Wie bijvoorbeeld nooit
les kreeg van een Turkse man, kan zich
moeilijk inbeelden dat ook Turkse mannen
perfect in een lerarenrol kunnen passen. Zo

Diversiteit wordt in veel opleidingen nog altijd
behandeld als een ‘extraatje’. - Wendelien Vantieghem
effect heeft op het leertraject. Een school
met weinig aandacht voor seksuele diversiteit kan de leerkansen van jonge holebi’s
hypothekeren.
Vantieghem: De aandacht voor welzijn op
school zetten sommigen inderdaad bot weg
als een vorm van ‘pretpedagogie’. Maar zoals
Els net al zei: hoe leerlingen zich voelen
heeft een enorme impact op hun cognitief
leervermogen.
Consuegra: Al moeten we ons daar niet
enkel op blindstaren. Het is jammer dat in
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kleur je eigenlijk ongewild het beeld van wat
voor bepaalde leerlingen in het beroepsleven
mogelijk is.
Consuegra: Wat we wel zien, is dat hoe
hoger je op de carrièreladder klimt, hoe
meer mannen je tegenkomt. Van een absolute minderheid in het kleuteronderwijs gaat
het al snel naar een grote meerderheid in het
hoger onderwijs en op academisch niveau.
Op die manier leren we jongeren impliciet
aan dat mannen een hogere maatschappelijk
status verdienen dan vrouwen.
❱
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❱

Hoe trekken we meer mannen naar het
lager en middelbaar onderwijs?
Consuegra: Door in de eerste plaats in te zetten op meer inclusieve wervingsmaterialen.
In veel infobrochures wordt het lerarenberoep nog heel afgelijnd benaderd. Terwijl
een leerkracht vandaag wel tien verschillende rollen kan opnemen. Veel studenten
haken ook af op de foutieve gedachte dat het
leraarschap van kinds af aan een roeping
moet zijn.
Anderzijds moeten we ook oppassen met
fast track-routes die een daling van de aantrekkelijkheid veroorzaken. De overheid
geeft soms de boodschap dat je voor een
lesopdracht niet echt geschoold moet zijn,
dat je dat allemaal wel leert voor de klas. Dat
is niet ernstig. Kan jij je voorstellen dat
iemand on the job injecties leert zetten bij
patiënten? Dat accepteert geen mens, maar
het is wel wat momenteel in ons onderwijs
gebeurt.
Zes jaar geleden sloten jullie beiden het
Procrustesproject af. Scholen kregen
verschillende tools aangeboden om met
diversiteit om te gaan. Is dat breed opgepikt?
Consuegra: De financiering van dat project
liep af in 2015, en dus is er nooit een vervolgonderzoek geweest. Toch heb ik persoonlijk
het gevoel dat het thema vandaag leeft. Ik
word ook nog vaak aangesproken op het
project.
Toen bleek ook al dat jongens het op
school algemeen gesproken slechter
doen dan meisjes. Is er in de tussentijd
vooruitgang geboekt?
Vantieghem: Heel recente data zijn er niet,
maar het zou me ten zeerste verbazen als er
een grote verschuiving heeft plaatsgevonden. We volgen daarmee zowat de trend van
de rest van West-Europa.
Hoe staat de wereld buiten West-Europa
ervoor op vlak van gendergelijkheid?
Vantieghem: Mondiaal gezien gaat het debat
nog vaak over de toegang tot onderwijs voor
meisjes. Vooral in Sub-Saharaans Afrika en
het Midden-Oosten blijft dat een probleem.
We kunnen daar smalend over doen, maar
we mogen niet vergeten dat dat in het Wes-
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Wendelien Vantieghem

Els Consuegra

• Assistent professor bij het Steunpunt
Diversiteit & Leren (UGent)
• Ze werkt rond ongelijkheid in het onder
wijs op basis van geslacht, seksuele
geaardheid, meertaligheid, sociaal
economische achtergrond, etniciteit en
handicap, en bestudeert de houding en
competenties van leraren met betrek
king tot diversiteit.

• Professor bij de vakgroep Educatie
wetenschappen (VUB)
• Haar specialisaties zijn: onderwijs
ongelijkheid, gender in onderwijs,
lerarenberoep en opleiding, en omgaan
met diversiteit in onderwijs.

ten ook pas in de tweede helft van de vorige
eeuw gelijker is getrokken.
De Barro-Lee-data, die onder meer
educatieve gendergelijkheid opmeten,
tonen aan dat landen die over het algemeen hoger opgeleid zijn, het relatief
goed doen op vlak van gelijkheid. Met
andere woorden: we mogen in België
tevreden zijn?
Vantieghem: Vooral op vlak van LGBTQ+rechten doen we het in België en Nederland
echt wel goed. Dat heeft natuurlijk ook te
maken met onze voortrekkersrol in progressieve wetgeving rond bijvoorbeeld het
homohuwelijk.
Consuegra: Belgische jongeren houden er
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ook steeds inclusievere genderopvattingen
op na. Door het toegenomen aantal echtscheidingen zien ze dat alleenstaande vaders
ook wel eens moeten strijken en single moeders soms ook wel een vijs aandraaien. Traditionele genderrollen staan niet meer in
steen gebeiteld.
Wat me wel meer zorgen baart, zijn de
extremen. Achter de gemiddelden, die
steeds minder interessant zijn, gaan verschillende sub-evoluties schuil. We mogen
ons door het stijgende tolerantievermogen
niet laten afleiden van kloven en polarisatie.
Ik weet dat we het op wereldvlak goed doen,
maar net daardoor komt er tijd en ruimte
vrij om ons op het overblijvende onrecht te
focussen.

Q

Advertentie

Met de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling (SDG’s) als internationaal
oriënterend kader en in het licht van mondiale uitdagingen zoals armoede,
migratie, klimaat en wereldwijde conflicten, worden hogeronderwijsinstellingen uitgedaagd om hun studenten te vormen tot wereldburgers die kritisch
en veerkrachtig in het leven staan. Tegelijkertijd spelen hogeronderwijsinstellingen via onderzoek en innovatie een sleutelrol bij het zoeken naar duurzame antwoorden op mondiale en lokale maatschappelijke uitdagingen.
VLIR-UOS is het platform waarbinnen het Vlaams hoger onderwijs al sinds
1998 samenwerkt in het kader van universitaire ontwikkelingssamenwerking
(UOS). De organisatie is, met overheidsmiddelen, de belangrijkste financier
van samenwerkingsprojecten van universiteiten en hogescholen, en van
studiebeurzen in België en partnerlanden. VLIR-UOS gelooft dat
gendergelijkheid noodzakelijk is om de 2030 Agenda waar te maken, omdat
capaciteitsversterking van vrouwen en meisjes een multiplicatoreffect
creëert dat economische groei en ontwikkeling stimuleert. Het genderbeleid
van VLIR-UOS zet in op:
Fixing the numbers: vrouw/man-verhouding van 60/40 bij de
verdeling van studie- en PhD-beurzen voor projecten in
België en partnerlanden; leeftijdsgrens voor een advanced
masterbeurs opgetrokken van 40 naar 45 jaar om vrouwen
met een gezin ook bijkomende opleidingskansen te geven.
Fixing the organisation: nieuwe samenstelling raad van
bestuur met 50/50 genderevenwicht; belang van gender
erkend door hele organisatie (rectoren, bestuurders,
academici, medewerkers) waarbij iedereen mee de
basisprincipes van het genderbeleid uitdraagt en ijvert voor
gelijkheid en inclusie.
Fixing the knowledge: 2-sporenbeleid met gender
mainstreaming waarbij gender aandacht krijgt binnen alle
onderzoeksthema’s, in elke projectfase, binnen elk programma en beleidsdocument, en met 10% genderspecifieke
interventies waarbij gendergelijkheid de focus vormt.
Nathalie Maelfait
Programme Manager – Gender Focal Point: Gender Policy
Nathalie.maelfait@vliruos.be
02 550 19 68
www.vliruos.be
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Turkije en vrouwenrechten

Meisjes naar
school leiden
volstaat niet
Wat ben je als meisje met goed onderwijs als de
vrouwenrechten in je land op de helling staan? In Turkije
geldt het onderwijs als een succesverhaal voor meisjes,
maar intussen stapte Turkije wel uit de internationale
Istanbul-Conventie die geweld tegen vrouwen bestrijdt.

© Reuters / Murad Sezer

door Tine Danckaers

❱

Eerst het goede nieuws. Turkije doet het
goed op het gebied van onderwijs. Dat leren
we uit de opeenvolgende rapporten van de
Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). In het jongste onderwijsrapport over het Turkse
onderwijs (2019) noemen UNICEF en de
OESO het Turkse onderwijssysteem op veel
vlakken een succesverhaal. Nadat de Turkse
regering in de beginjaren van deze eeuw
fors investeerde in het onderwijssysteem,
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liepen almaar meer Turkse kinderen
school. Gevolg: tegen 2015 was de algemene deelname van Turkse kinderen in het
lager en secundair onderwijs een feit.
Ook als het gaat over gelijke onderwijskansen voor jongens en meisjes lijkt Turkije
het goed te doen: almaar meer Turkse
meisjes gaan naar school. Het aantal meisjes dat deelnam aan basisonderwijs, lager
secundair onderwijs en hoger onderwijs
nam toe.
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Een andere opvallende vaststelling is de
sterke vervrouwelijking van het onderwijzend personeel. Volgens de YOK of de
Turkse Raad voor Hoger Onderwijs telt Turkije intussen zelfs meer vrouwelijke professoren aan de universiteiten dan het gemiddelde van de lidstaten van de Europese
Unie.
Toch – alvast excuses voor de pretbederver – kampt het Turkse onderwijssysteem
nog met sterke ongelijkheden. In hetzelfde

De terugtrekking van
Turkije uit de
Istanbul-Conventie is
de meest recente
verontrustende stap
in de neerwaartse
spiraal waarin de
gendergelijkheid
in het land is terechtgekomen.

rapport lees je immers ook dat leerlingen in
minder ontwikkelde Turkse provincies,
voornamelijk in de Koerdische, tot twintig
procent meer kans maken om de schoolbanken zonder diploma te verlaten. Iets wat
vooral gevolgen heeft voor de scholing van
meisjes. Dat zegt ook de internationale
onderwijs- en genderexperte Christina
Kwauk (Brookings Instituut) in haar bijdrage aan het boek What works in Girls’ Education: Evidence for the World’s Best Investment.

Zo heeft 46 procent van de Koerdische
meisjes uit de armste huishoudens minder
dan twee jaar schoolgelopen, terwijl het
nationale gemiddelde op zes procent ligt.

neerwaartse spiraal?
Het is een algemene trend dat meisjes die
in armoede opgroeien minder vaak naar
school gaan dan jongens in dezelfde situatie. Heel wat drempels verhinderen meis-
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jes om onderwijs te volgen: kindhuwelijken, geweld, tienerzwangerschappen,
slechte gezondheid. Dat zegt Plan International. Ook worden jongens in veel
gemeenschappen beschouwd als ‘waardevoller’ en ‘belangrijker’ om in te investeren.
Die trend is in Turkije niet anders. Er is
echter meer aan de hand. Ondanks de stevige inhaalbeweging voor gelijke onderwijskansen lijkt het land op het vlak van
❱
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© Reuters / Umit Bektas

❱ gelijke rechten voor meisjes en vrouwen

stappen terug te zetten. ‘Turkije trok zich
dit jaar terug uit de Istanbul-Conventie die
geweld tegen vrouwen bestrijdt. Dat is de
meest recente verontrustende stap in de
systematische neerwaartse spiraal waarin
gendergelijkheid in Turkije is terechtgekomen’, zegt Ilayda Eskitaşçıoğlu, gender- en
mensenrechtenexperte aan de Koç-universiteit in Istanbul.
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In het wereldwijde rapport over de genderkloof van het Wereldeconomisch Forum
uit 2021 zakte Turkije drie plaatsen sinds
2020. Vandaag staat Turkije wat betreft
gendergelijkheid op nummer 133 van de

156 landen. Uit hetzelfde rapport blijkt wel
dat Turkije op vlak van gelijke onderwijskansen hoger staat in de lijst. Een plaats als
101 kan nochtans niet verhullen dat er nog
een lange weg te gaan is. Bovendien klinkt

‘Vrouwen verzelfstandigen en empoweren is “gevaarlijk”.
Daarom moest de Istanbul-Conventie op de schop.’
- Burcu Karakaş
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Sterke Turkse vrouwenbeweging
‘Dat de vrouwenrechten in
Turkije vandaag toch nog op
punt staan, is te danken aan
de sterkte van de vrouwenbeweging, over generaties
heen. Dat is niet de verdienste van beleidsmakers, zegt
Burcu Karakaş. Nog voor de
stichting van de moderne
Turkse republiek, in het late
Ottomaanse rijk, kende Turkije al een bloeiende vrouwenbeweging. Dat vertelde
sterauteur Elif Shafak al in
een eerder interview met
MO* uit 2014. ‘Vrouwen
waren toen zeer goed op de
hoogte van het reilen en zeilen van Emmeline
Pankhurst en andere suffragettes’, aldus Shafak. ‘Ze
hadden hun eigen magazines en discussiegroepen
over vrouwenrechten, die de
genderpatronen in vraag
stelden.’ Volgens Ece
Temelkuran stond de vrou-

‘Het profiel van de
Turkse politicus is
al decennialang
hetzelfde. Wij zijn
die agressieve,
polariserende
mannelijke politici
beu en hebben meer
vrouwen nodig’,
aldus Elif Shafak.

vanuit Turkse feministische kringen de
vraag: ‘wat betekent goed onderwijs voor
meisjes als vrouwenrechten in de samenleving almaar meer onder druk staan?’

stap uit conventie is
mokerslag voor turkse
vrouw
In maart 2021 kondigde Turkije aan uit de

wenbeweging in de jaren
waarin zij zelf opgroeide,
heel sterk: ‘Het waren de
jaren tachtig en negentig
van de vorige eeuw. Het
publieke debat en het dagelijkse leven waren een pak
minder vijandig voor vrouwen. Eigenlijk werd het
slechter na het millennium,
nadat de politieke islam op
het politieke toneel kwam
en er dominant werd.’
Op het moment van schrijven, in hetzelfde jaar dat
Turkije uit de Istanbul-Conventie stapt, stierven 306
vrouwen door femicide. Dat
trieste getal staat schermbreed te lezen op Anit Sayaç,
een online herdenkingsforum voor Turkse vrouwen
die omkwamen door familiaal geweld. Gendergebonden geweld is een diepgeworteld probleem in Turkije,
zeggen vrouwenrechtenor-

Istanbul-Conventie te stappen, het eerste
bindende internationale verdrag om geweld
tegen vrouwen te voorkomen en te bestrijden. Vreemd, want Turkije was in 2011 de
eerste ondertekenaar van deze conventie.
Meer nog: Ankara speelde, samen met de
Raad van Europa, een trekkersrol in de verwezenlijking ervan.
De tweet van Recep Tayyip Erdoğan, toen
premier, klonk in 2011 triomfantelijk en
trots: ‘geweld tegen vrouwen is vanaf nu een
“mensenrechtenschending”. Deze conventie werd mogelijk onder het leiderschap van
Turkije.’ Een mijlpaal dus. Een belangrijke
realisatie die nu met gemak omver wordt
geduwd door diezelfde Recep Tayyip
Erdoğan, vandaag president van Turkije. De
ondertekenaar van het eerste uur stapte er
als eerste ook weer uit. Per presidentieel
besluit Nr 3718 kondigde Erdoğan de Turkse
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ganisaties. ‘Dit markeert de
Turkse vrije val naar de
donkere Middeleeuwen’,
zegt de Turkse schrijfster
en journaliste Ece Temelkuran wanneer ik naar haar
reactie pols. ‘Net zoals elke
andere autoritaire regering
heeft ook de Turkse regering geprobeerd haar ideale
burger en ideale vrouw te
creëren. De terugtrekking
uit een conventie die belooft
om vrouwen te beschermen
is een boodschap aan de
mannelijke regeringsaanhangers. Die boodschap
luidt: “Klop jezelf eruit! Je
zal vergeven worden!”
Bovendien vertelt het aan de
wereld dat de Turkse
machtshebbers zich niet
zullen bezighouden met
mensenrechten. Vrouwenrechten zijn immers mensenrechten.’

terugtrekking uit de conventie aan. Die
terugtrekking werd in de kleine uurtjes in
het staatsblad gepubliceerd.
De Istanbul-Conventie werd de laatste jaren
regelmatig onder vuur genomen door antifeministische groeperingen. Wat niet wegneemt dat het besluit onverwacht was. Het
kwam er bovendien zonder enige consultatie van het Turkse parlement, wat grote
vraagtekens plaatst bij de wettelijkheid van
de beslissing. Op de koop toe laat de uitstap
uitschijnen dat femicide – dodelijk geweld
op vrouwen omwille van hun gender – in
Turkije een verwaarloosbaar probleem is,
wat het allerminst is (zie kader).

femicide versus echtscheiding
‘Femicide is in Turkije als een pijl omhooggeschoten’, zegt de bekende Turkse schrijf- ❱
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zich terugtrekt uit de Istanbul-Conventie is
dat omdat ze echt wel vreest dat het concept
van het gezin als hoeksteen van het beleid
uit elkaar valt. Hoe meer wettelijke middelen vrouwen hebben om op tafel te slaan,
hoe meer wilsbeschikking, hoe meer echtscheidingen. Alleen, voor de AKP tast zoiets
de stabiliteit van de samenleving aan. Elke
andere conservatieve partij in de wereld zou
zo reageren. Vrouwen verzelfstandigen en
empoweren is ‘gevaarlijk’. Daarom moest
de conventie op de schop.’

© WECF

Ilayda Eskitasçıoglu,
gender- en mensenrechtenexperte aan
de Koç-universiteit
in Istanbul.

❱ ster en journaliste Ece Temelkuran. ‘De

foto’s van vermoorde vrouwen die we bijna
dagelijks zien, vertellen ons dat het eigenlijk een en dezelfde vrouw is die opnieuw
en opnieuw wordt vermoord. Het is de
moderne, zelfverzekerde, jonge Turkse
vrouw die wordt geviseerd. Ook door het
politieke establishment.’
Journaliste en schrijfster Burcu Karakaş
noemt zichzelf ‘noodgedwongen, omwille
van de tijdgeest, een feministische journaliste’. In een commentaar over de Turkse
vrouwenbeweging schrijft ze dit: ‘Letterlijk
happend naar lucht roepen vrouwen dat de
privésfeer politiek is, dat femicide politiek
is en dat gendergelijkheid dus politiek is.’
In een gesprek met MO* noemt Karakaş
het geen toeval dat de regeringspartij AKP
in 2011 het ministerie van Vrouwenzaken
verving door het ministerie van Familie en
Sociaal beleid. ‘De AKP-regering ging
steeds meer inzetten op een conservatief
beleid waarin het gezin centraal staat. Denk
ook aan de ‘minstens drie kinderen’-retoriek van de president, zijn anti-abortushouding of de huwelijkspropaganda van het
Directoraat van Religieuze Zaken.’
Als argument om zich terug te trekken uit
de conventie noemde de regering het stijgende aantal echtscheidingen in Turkije.
‘Erdoğan heeft gelijk: er zijn meer echtscheidingen’, zegt Karakaş ‘Dat is echter
een goede zaak voor vrouwen die de scheve
verhoudingen in de patriarchale cultuur
niet meer pikken. Als de Turkse regering
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‘boze mannelijke politici beu’
In theorie heeft de Turkse vrouw die conventie niet eens nodig, zegt Burcu Karakaş.
Het klopt dat Turkije een seculiere staat is,
met een goede wetgevende bescherming
van vrouwenrechten. ‘Maar dat is de
theorie. Dat de regering uit de conventie
stapte is natuurlijk een symbolische mokerslag voor de vrijgevochten Turkse vrouw.
Het illustreert het verschil en de spanning
tussen de bestaande wetgeving en het de
facto-beleid in Turkije.’ De hetze rond abortus in Turkije is daar een perfect voorbeeld
van. Karakaş: ‘Al in 2012 sprak Erdoğan
zich uit tegen abortus, ondanks het gegeven
dat abortus in Turkije legaal is. Een dergelijk discours is niet onschuldig. Het heeft
wel degelijk gevolgen. In het kader van een

kemalistische seculiere elite die de plak
zwaaide. ‘Vrouwen kregen bij de stichting
van de moderne Turkse republiek sneller
vrouwenrechten dan op vele andere plaatsen in de wereld’, vertelt Ece Temelkuran.
In het kader van wat Temelkuran ‘de opgelegde modernisering’ noemt, kregen Turkse vrouwen achttien jaar eerder stemrecht
dan bijvoorbeeld de Belgische vrouwen, al
in 1930.
Vooraanstaande feministen zeggen nochtans dat het de man is die altijd aan zet was.
Ook de bekende schrijfster Elif Shafak is al
jaar en dag kritisch over het profiel van de
Turkse politicus. ‘Dat profiel is al decennia
onveranderd agressief, masculien, polariserend en kwaad.’ Het maakt niet uit om welke strekking het gaat, zegt de schrijfster. ‘Of
het nu kemalisten zijn of Gülen-aanhangers of Erdoğan zelf, een politieke groep
mag nooit te lang domineren. We zijn de
boze mannelijke politici beu en hebben
meer vrouwen nodig.’

ondermaatse
bestuursparticipatie
Op mondiaal vlak ligt de grootste genderkloof in de politieke vertegenwoordiging
van vrouwen, zegt het Wereldeconomisch
Forum. Binnen de 156 onderzochte landen
in het genderkloofrapport vertegenwoor-

‘Het is telkens dezelfde vrouw die wordt vermoord
én geviseerd: de moderne, zelfverzekerde, jonge Turkse
vrouw.’ - Ece Temelkuran
onderzoeksartikel belde ik enkele ziekenhuizen, onder het mom dat ik een abortus
wilde. Ik kreeg van dokters en verpleegkundigen te horen dat abortus niet legaal is in
ons land. Dat is het dus wel, maar de perceptie is ontstaan, en dat zelfs in de zorgsector, dat abortus in Turkije verboden is.
Het politieke discours valt de praktijk dus
gewoon aan.’
In Turkije heerst al lang politieke spanning
tussen seculiere en religieuze groepen.
Voor de AKP in 2002 aan de macht kwam,
waren de rollen omgekeerd en was het de
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digen vrouwen slechts 26,1 procent van de
35.500 parlementszetels en slechts 22,6
procent van de meer dan 3400 ministers
wereldwijd.
De verzuchting van Turkse feministen naar
meer vrouwelijke politieke participatie is er
eentje die wereldwijd wordt gedeeld. Turkije kende nochtans nog voor België de eerste en enige vrouwelijke premier in de jaren
negentig: Tansu Çiller. Daarmee is echter
alles gezegd. Turkije heeft volgens het
VN-Vrouwenagentschap (2020) amper 11,8
procent vrouwelijke ministers en 17 procent

De wereldwijd
bekende Elif Shafak,
schrijfster van onder
meer De bastaard
van Istanbul en Het
Luizenpaleis.

kansen, zonder onderscheid te maken tus
sen meisjes en jongens. Die benadering
negeert echter het machtsonevenwicht tus
sen jongens en meisjes en de culturele
denkwijzen en instituten die vrouwen
benadelen en mannen bevoordelen.’
Cöker bevestigt dat vooral in Oost en
ZuidoostTurkije veel meer meisjes vroege
schoolverlaters zijn dan jongens.

© Panos / Andrew Testa

na de schoolbanken

vrouwelijke parlementsleden. Ook op vlak
van bestuursfuncties in het onderwijs bij
voorbeeld bekleden vrouwen een onderge
schikte positie. Zo zijn er volgens het onaf
hankelijke Turkse persagentschap Bianet
nog geen tien procent vrouwelijke direc
teurs binnen de officiële onderwijsinstel
lingen.
Dat vooral mannen en minder vrouwen aan
het roer staan van onderwijsinstellingen
heeft invloed op hoe Turkije kijkt naar gen
dergelijkheid binnen het onderwijs. Dat
zegt ook Berna Cöker van de onderwijs

faculteit aan de Dokuz Eyluluniversiteit. In
een bijdrage voor de Europese krant voor
Onderwijsstudies (2020) schrijft Cöker dat
Turkije altijd heeft ingezet op een universe
le aanpak: zoveel mogelijk kinderen naar de
schoolbanken leiden en ze daar ook hou
den. ‘Dat heeft zeker een positieve impact
gehad: meer Turkse meisjes schreven zich
in op school, en zij volgden ook langer
onderwijs’, zegt de onderzoekster. ‘Maar dat
geldt ook voor jongens. Het Turkse onder
wijs hanteert immers een genderneutraal
beleid, gebaseerd op het bieden van gelijke
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‘Kijk, de genderkloof op vlak van onderwijs
in Turkije is heel wat minder groot dan in
pakweg India’, zegt Burcu Karakaş. ‘Maar je
moet ook kijken wat er gebeurt als een meis
je afstudeert. De tewerkstellingscijfers in
Turkije tonen aan dat er een grote gender
kloof is tussen mannen en vrouwen. Dat is
zeker zo tijdens een pandemie, waarbij de
genderkloof op de arbeidsmarkt alleen maar
groter wordt, ten nadele van vrouwen.’
Opvallend is de lage arbeidsparticipatie van
vrouwen in Turkije: 38,5 procent van de
vrouwen werkt, tegenover 78 procent van
de mannen. ‘Logisch’, zegt Karakaş. ‘Tur
kije kent een hele sterke vrouwenbeweging,
gelukkig maar, maar tegelijk startten de
regeringspartijen van de voorbije twee
decennia een oorlog tegen vrouwen. De
regering blijft herhalen dat vrouwen thuis
moeten blijven en drie kinderen moeten
krijgen. Ze weigert kinderopvang te rege
len, waardoor moeders vaak thuisblijven.’
Op de vraag of het dan beter was vooraleer
de AKP aan de macht kwam, is Karakaş al
even duidelijk: ‘Het draait eerder om één
figuur – Erdoğan – dan om een partij. Maar
goed, toen de AKP aan de macht kwam,
was ze nog liberaal. Ze werd geleidelijk aan
conservatiever. De Gheziprotesten in 2013,
die een algemene onvrede van burgers
toonden, markeerden een kantelmoment
in het beleid. De AKP, die haar grote popu
lariteit voelde afbrokkelen, veranderde van
strategie. Ze koos toen resoluut voor het
nationalistische pad, waar religie een grote
re rol kreeg, de familie opnieuw de kern van
de samenleving moest worden, en vrouwen
werden gereduceerd tot enkel moeders. Het
gevolg daarvan is dat we vandaag als vrou
wen moeten vechten om onze verworven
rechten te behouden.’

Q
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Dromen

❱

Hawa (20) was derdejaarsstudente
Russische literatuur aan de voormalige
Burhanuddin Rabbani Universiteit in
Kabul. Ze leest thuis op de vensterbank een
boek met haar zus. Net als honderdduizenden andere Afghaanse meisjes en vrouwen
kan Hawa niet naar haar studie terugkeren
sinds de Taliban half augustus de macht
greep. ‘We zijn niet geboren om thuis te
zitten’, zegt ze. ‘In deze situatie zie ik mijn
dromen niet uitkomen.’
Lees hoe Afghaanse meisjes vandaag clandestien
online cursussen volgen op MO.be/stiekemleren.
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Onderwijs is een
fundamenteel
mensenrecht en dé
sleutel naar de
toekomst. Alleen
zitten er op de deur
vaak vele sloten.

Gesprek met Refat Sabbah, Palestijns onderwijsactivist
en voorzitter Global Campaign for Education

‘Onderwijs zou moderniteit
moeten aanbieden, maar de realiteit
is dat het vaak traditie versterkt’
Begin november kunnen de meeste meisjes nog steeds niet naar school in Afghanistan.
En: nergens ter wereld is de onderwijskloof tussen leerlingen met en zonder migratieachtergrond
groter dan in Vlaanderen. Twee werelden die ver van elkaar liggen, maar wel twee vaststellingen
die duidelijk maken hoe ongelijk onderwijskansen vandaag overal nog zijn.
door Gie Goris
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‘Talent vind je overal, kansen niet.’ Dat
was de kortste samenvatting die Oxfam-onderwijsexperte Kyra Boe gaf van het rapport
dat ze in 2019 schreef over onderwijs en
ongelijkheid. Daarin wordt onderwijs
gezien als dé hefboom bij uitstek om armen
uit hun armoede, achtergestelde mensen uit
hun uitsluiting en meisjes uit hun ondergeschikte positie te krijgen. Roméo Matsas van
Plan International bevestigt dat, maar voegt
toe: ‘Als we spreken over groepen die historisch achtergesteld zijn, stellen we vast dat
een gemiddelde toename van schoolbezoek
niet volstaat.’
Onderwijs is de sleutel naar een betere toekomst, maar op de deur zitten vaak vele sloten. MO* sprak daarover met de Palestijnse
onderwijsactivist Refat Sabbah. Hij is voorzitter van de Global Campaign for Education, ‘een mondiale en democratische beweging, actief in talloze landen en regio’s, in
verschillende talen en gemeenschappen’,
met als doel de strijd tegen uitsluiting in het
onderwijs, ‘omdat onderwijs een fundamenteel mensenrecht is’.
In België verloopt hun werk via Educaid.be,
een programma opgezet door VVOB en
APEFE (Association pour la Promotion de
l’Education et de la Formation à l’Etranger).
Wat bedoelen jullie eigenlijk met uitsluiting in onderwijs?
Refat Sabbah: Op de eerste plaats: uitsluiting
op basis van economische ongelijkheid. In
heel veel landen maken de armen gewoon
geen kans op goed onderwijs. Je hebt ook
culturele vormen van uitsluiting, bijvoorbeeld op basis van taal. Dat is met name een
probleem voor vluchtelingen. Verder is er de
uitsluiting op basis van fysieke of mentale
beperkingen. Om maar enkele voorbeelden
te geven.
Als u het over ‘culturele uitsluiting’ hebt,
valt daar in het Midden-Oosten ook de
behandeling van meisjes in het onderwijs onder?
Refat Sabbah: In bepaalde landen, zeker.
Het feit dat meisjes minder kansen krijgen
in het onderwijs is cultureel, al zou je kunnen zeggen dat het patriarchaat zich niet
beperkt tot deze of gene cultuur, maar bijna
universeel weegt op de kansen van meisjes

en vrouwen. Je zag dat overal tijdens de pandemie, bijvoorbeeld. Als er in een gezin
maar één laptop was, dan kregen de jongens
bijna altijd voorrang op de meisjes om die
voor afstandsonderwijs te gebruiken. Meisjes torsen dan het gecumuleerde gewicht
van armoede, cultuur en religie. Jongens
gebruiken dan weer de macht die hen door
de cultuur wordt aangereikt om hun privileges op te eisen.
Hoe pak je de verschillende vormen van
uitsluiting aan?
Refat Sabbah: Het belangrijkste is wellicht
om de stem van de mensen te versterken.
Ngo’s of bewegingen als GCE werken vaak
op mondiaal niveau, maar we mogen niet
vergeten dat het om lokale problemen gaat
en dat activisten vaak heel lokale kennis én
oplossingen hebben. Internationale bewegingen kunnen uiteindelijk het recht op
onderwijs niet verzekeren – dat doen de
mensen zelf. Om die lokale stemmen slagkracht te geven, is internationale solidariteit
echter wel cruciaal. Landen als Egypte,
Somalië, Jemen of Soedan kreunen onder
een zware internationale schuldenlast,
waardoor ze vaak niet in staat zijn te investeren in kwalitatief onderwijs voor allen.
Daarom is het van groot belang dat de internationale gemeenschap die schulden kwijtscheldt.
Kwijtschelding van onhoudbare schulden is nodig, maar is het wel verantwoord voor regeringen die tegelijk massaal veel geld uitgeven aan leger en
bewapening?
Refat Sabbah: Helemaal mee eens. Het volstaat inderdaad niet om schulden kwijt te
schelden, als je niet tegelijk de wapenwedloop en de corruptie kan beteugelen. De
middelen die vrijkomen door schuldkwijtschelding zouden dan ook gegarandeerd
moeten worden toegewezen aan onderwijs,
gezondheidszorg of sociale bescherming.
Dat klinkt dan weer als voorwaarden die
crediteuren – vaak westerse landen of
door hen gedomineerde instellingen
– opleggen aan debiteuren – vaak landen in het Globale Zuiden.
Refat Sabbah: Dat klopt, het klinkt als een
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ongewenste zaak. Alsof de koloniale verhoudingen nog maar eens dieper worden
verankerd. Alleen: onze lokale of nationale
bewegingen voor goed onderwijs voor allen
zijn niet in staat om de machtsverhoudingen in hun land op eigen houtje te veranderen.
Hoeveel ruimte hebben nationale of
lokale organisaties in het Midden-Oosten om voor dit soort internationale
afspraken te ijveren?
Refat Sabbah: Wij werken in een uitermate
moeilijke omgeving. Overheden doen er
alles aan om de bewegingsruimte voor het
middenveld te verkleinen. Hetzelfde geldt
trouwens voor individuele burgers die hun
recht op vrije meningsuiting of politieke
organisatie willen laten gelden. Vaak kunnen we niet ongehinderd uitkomen voor
onze mening of voor het belang van onze
achterban. Het Midden-Oosten is Europa
niet.
Als de druk van bovenuit zo sterk is,
kunnen leerkrachten dan wel opkomen
voor het belang van onderwijs?
Refat Sabbah: We hebben onze strategie
daaraan aangepast. In plaats van actie te voeren in hun naam, zetten we nu in op het versterken van onderwijspersoneel. Zo zijn
leerkrachten beter gewapend om hun eigen
eisen en belangen te verdedigen. We werken
met onderwijsvakbonden, maar ook met
organisaties van ouders van kinderen met
beperkingen, met bewegingen die de rechten van minderheden verdedigen, of met
vrouwenbewegingen.
Slagen die bewegingen erin verandering
te forceren?
Refat Sabbah: Het is verre van eenvoudig. In
sommige landen in het Midden-Oosten
wordt nog altijd gediscussieerd over de
gelijkheid tussen mannen en vrouwen, terwijl elders in de wereld al over heel andere
genderthema’s wordt gepraat. De traditionele kijk op mens en samenleving kluistert
mensen aan het verleden. En het ergste is
dat het onderwijssysteem die mentaliteit
ondersteunt en reproduceert, in plaats van
de bestaande machtsverhoudingen te bevragen of te ondergraven. Onderwijs zou
❱
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diensten. Want het gaat niet alleen om
onderwijs. Het gaat ook om gezondheidszorg of sociale zekerheid. Mensen durven
zich niet uit te spreken, of ze gaan twijfelen
aan hun eigen inzicht. Daarom is onze strijd
voor democratie zo cruciaal. Daarmee willen
we veel meer dan vrije verkiezingen verkrijgen, we willen de mogelijkheid om de maatschappij, en meer bepaald het onderwijs, te
veranderen en te verbeteren.

Ziet u een verschil in onderwijskansen
tussen de Palestijnse Westelijke Jor
daanoever en Gaza? Tussen een regio
waar formeel een seculiere overheid
heerst en een regio waar de facto een
islamistische overheid de lakens uit
deelt?
Refat Sabbah: Het verschil is minder groot
dan je zou denken, onder andere omdat
Hamas toch heel anders is dan bijvoorbeeld
de Taliban, en omdat de Westbank minder
seculier is dan het wel eens lijkt. Bovendien:
als het bestuur in Gaza minder ‘liberaal’ is
dan op de Westbank, heeft dat minstens ook
te maken met het feit dat de regio voortdurend onder vuur ligt. Dat voedt de trend
onder mensen om zich vast te klampen aan
een veilige en rotsvaste lezing van hun religie. De scholen staan dan ook nog overal
onder het bestuur van de regering in Ramallah, dus is er geen verschil qua onderwijskansen voor meisjes.
Kan je dan spreken van kwalitatief
onderwijs voor iedereen?
Refat Sabbah: Gelijke toegang is een zaak,
kwaliteit is een andere – en daar is nog veel
werk aan. De vraag is: hoe kan je kwaliteitsonderwijs garanderen in een situatie van
bezetting of voortdurende oorlog? Zowel
leerkrachten als leerlingen gaan gebukt
onder onzekerheid en onveiligheid.
Toch scoren Palestijnse jongeren beter
op toegang tot het onderwijs dan hun
leeftijdsgenoten in andere landen van
de regio.
Refat Sabbah: Dat heeft verschillende redenen, waaronder een hoger niveau van inter-
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liteit is dat het vaak traditie versterkt.
Gelijk onderwijs voor meisjes, ruimte voor
vrouwen om een politiek mandaat te vervullen, in het buitenland te studeren of een rijbewijs te halen: dat is moderniteit. Vrouwen
moeten gelijke kansen en rechten krijgen.
Hun mening moet ten volle gerespecteerd
worden. Niets daarvan kant zich tegen de
islam die ik ken of belijd, maar het is wel een
probleem in landen als Afghanistan. Daar
wordt één bepaalde interpretatie van religie
opgelegd, wat onaanvaardbaar is.

Gelijk onderwijs voor
meisjes, ruimte voor
vrouwen om een politiek
mandaat te vervullen of in
het buitenland te studeren:
dat is moderniteit.
– Refat Sabbah
nationale solidariteit. Net omdat we onder
voortdurende bezetting leven, krijgen we
meer internationale steun. Daarnaast zie je
vaak dat wie extra onder druk wordt gezet
ook extra creatief is. Wij hebben geen
natuurlijke rijkdommen of bergen geld,
maar we hebben de talenten van onze bevolking.
Wat belet andere landen om ook volop te
kiezen voor inclusief en kwalitatief
onderwijs?
Refat Sabbah: De stem van de mensen wordt
gesmoord door de macht van de inlichtingendiensten. Wij leven in een cultuur van
stilte, van zwijgen. Daardoor is het zo moeilijk om de regering onder druk te zetten of
om verantwoording te vragen over het
gebrekkige functioneren van de openbare
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U verzet zich tegen autoritaire over
heden, maar tegelijk benadrukt u dat de
regering verantwoordelijk is voor kwali
tatief onderwijs voor iedereen. Er is
geen sprake van privéinitiatief.
Refat Sabbah: Onderwijs, gezondheidszorg
en sociale bescherming zijn rechten. Het is
de opdracht van de overheid om burgers
hun rechten te garanderen. In de Verenigde Naties hebben onze regeringen zich er
ook toe verbonden om iedereen goed
onderwijs te geven – we vragen dus niet
meer dan de realisatie van aangegane
engagementen.
De overheid is verantwoordelijk voor het
garanderen van onderwijs voor ieder
een, maar moet zij dat onderwijs ook
zelf organiseren?
Refat Sabbah: Wij zijn in elk geval tegen privatisering, want die kan niet zorgen voor het
recht op onderwijs voor iedereen. Geprivatiseerd onderwijs is niet toegankelijk voor
armen of gemarginaliseerden, zeker als het
ook wordt gedreven door winst.
Welk soort leerkracht is er nodig om het
inclusieve onderwijs van uw dromen
waar te maken?
Refat Sabbah: Een leerkracht die gedreven
wordt door hoop, want zo iemand is altijd in
staat opnieuw te beginnen. Hij of zij zou ook
een echte wereldburger moeten zijn, iemand
die verbonden is met de lokale werkelijkheid
maar tegelijk een open blik behoudt, met
interesse voor wat elders in de wereld
gebeurt. Wat ons vandaag echt bedreigt, is
het klassieke chauvinisme met al zijn racisme en haat. Daartegenover staat een onderwijs dat van kinderen burgers maakt, zonder
onderscheid op basis van geloof, afkomst,
overtuiging of aanleg.
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ANALYSE

Covid-19 schaadt
onderwijskansen (maar
minder dan gedacht)

Pandemie duwt
vooral tienermeisjes
uit schoolbanken
Toen door covid-19 scholen wereldwijd de poorten sloten, vreesden
onderwijsspecialisten het ergste. De
schoolgaande jeugd zou het gelag
betalen. Miljoenen leerlingen, in de
eerste plaats meisjes, zouden na de
sluiting niet terugkeren. Drie en een
halve golf later is het tijd voor een
eerste balans. ‘De algemene uitval is
niet zo groot als gevreesd, maar de
voorspelling bleek helaas wel juist
voor de meest gemarginaliseerde
adolescente meisjes.
door Elien Spillebeen illustratie Flore Deman

❱

Het was ongezien. In de lente van vorig jaar gingen
in 185 landen de scholen wekenlang dicht. Naar schatting 1,6 miljard kinderen en jongeren, of negentig procent van de schoolgaande jeugd, zat thuis. Afstandsonderwijs zou een voorrecht zijn, vreesden experten van
onder andere UNESCO en UNICEF. Leerachterstand
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❱ zou vooral voor de meest kwetsbare leerlin-

gen eerder de regel zijn dan de uitzondering. Vooral in lage-inkomenslanden zouden meisjes bovendien harder getroffen
worden dan jongens. Op basis van eerder
opgedane kennis vreesde UNESCO begin
vorig jaar dat 11 tot 20 miljoen meisjes na de
sluitingen niet meer zouden terugkeren
naar de schoolbanken.
De voorspelling was gebaseerd op lessen
getrokken uit de West-Afrikaanse ebolacrisis. Tijdens de piek van die epidemie, in
2014, sloten de scholen in Sierra Leone

van het boek What works in Girls’ Education:
Evidence for the World’s Best Investment, ziet
in die eerste bevindingen mogelijk bewijs
dat jarenlang investeren in meisjesonderwijs vruchten begint af te werpen, ‘in de eerste plaats bij jongere meisjes’. In die groep
lijkt de uitval namelijk niet significant hoger
dan bij hun mannelijke leeftijdsgenootjes in
het lager onderwijs.
In Senegal sloten de schooldeuren in maart
2020, om pas negen maanden later de deuren weer helemaal te openen. Na een telefonische rondvraag concludeerden onderzoe-

Begin 2020 vreesde UNESCO dat 11 tot 20 miljoen
meisjes wereldwijd na de sluitingen omwille van de
pandemie niet meer zouden terugkeren naar school.
gedurende negen maanden. Na de heropening bleek de schooluitval bij zowel jongens
als meisjes sterk toegenomen. Huiselijk
geweld steeg. Er werden ook meer kindhuwelijken voltrokken dan voorheen. Het aantal tienerzwangerschappen nam met 22
procent toe. In sommige gemeenschappen
stelde men zelfs stijgingen vast tot 65 procent. Het verklaart waarom de schooluitval
nog een stuk hoger lag bij meisjes dan bij
jongens.
Dat vanaf maart 2020 wereldwijd klaslokalen maandenlang leeg bleven deed experten
dus vrezen voor vergelijkbare scenario’s.
Vooral de meest kwetsbare leerlingen dreigden onherstelbare leerachterstand op te
lopen. Eenentwintig maanden en vier golven ver in de pandemie doen de meeste landen er alles aan de scholen volledig of
gedeeltelijk open te houden. Uitzonderingen, zoals Oeganda, sloten voor de tweede
keer alle scholen. Het land spant wereldwijd
de kroon met ondertussen al meer dan 80
sluitingsweken.
Onderzoekers maakten ondertussen een
eerste balans op. Er valt voorzichtig goed
nieuws mee te delen. ‘Algemeen zien we dat
de uitval niet zo groot is als eerst gevreesd’,
besluit Christina Kwauk op basis van verschillende onderzoeken die vooral in
Sub-Saharaans Afrika werden gevoerd.
De experte onderwijs en gender, en auteur
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kers dat de meeste leerlingen hun opleiding
hadden vervolgd. De uitval bleek niet hoger
dan voor de pandemie. Wel bleek het aantal
leerlingen dat een leerjaar overdeed verdubbeld. Er was echter geen significant verschil
tussen jongens en meisjes. Gelijkaardige
conclusies werden getrokken na onderzoek
in Ghana en Ethiopië. Jongens uit rurale
gebieden bleken net iets vaker een jaar over
te doen, in vergelijking met de meisjes uit
het dorp en met hun stedelijke leeftijdsgenoten.

zwangerschap
Onderzoeken die de resultaten opbreken
per leeftijdscategorie brachten echter minder goed nieuws voor tienermeisjes. ‘De
voorspellingen over hogere schooluitval lijken wel te kloppen voor adolescente meisjes. Tijdens de adolescentiejaren wegen economische drempels zwaarder op meisjes
dan op jongens’, duidt Kwauk. ‘De
coronapandemie is niet enkel een gezondheidscrisis, dat mogen we niet vergeten. Het
virus heeft ook een vreselijke economische
impact.’
Bijkomende geldzorgen zullen meer tienermeisjes uit het onderwijs duwen, dat
zien onderzoekers nu al. Ook stelt men in
verschillende lage-inkomenslanden een
toename vast van tienerzwangerschappen

MOQ • special 2021 • www.mo.be

en -huwelijken, net zoals tijdens de ebolacrisis. ‘De economische druk op huishoudens vergroot de kans dat tienermeisjes
seks tegen vergoeding overwegen. Ook
voor basisaankopen zoals voedsel, sanitaire
producten of schoolmateriaal. Dat resulteert dan weer in meer ongeplande zwangerschappen, wat de terugkeer naar school
bemoeilijkt.’
Voor Natukunda Promise klinkt de analyse
herkenbaar. Na de eerste lockdown vorig
jaar koesterde ze nog de hoop haar middelbaar af te maken. Negen maanden ver in de
tweede sluiting heeft ze alle hoop echter
begraven. ‘Mijn sponsor, mijn nonkel, werkte in het toerisme. Hij is zijn inkomen kwijt.
Ik droomde van een opleiding en carrière in
de modesector. Nee… dat zal nu niet meer
kunnen.’
Natakunda woont in Bufuka, een dorp in
het zuidwesten van Oeganda. Het valt in
haar omgeving inderdaad op dat de pandemie vooral voor vrouwelijke leeftijdsgenoten
het einde betekende van de schoolcarrière.
’Omdat ze vroeger dan gepland getrouwd
zijn of zwanger raakten’, bevestigt ze. ‘Net
als bij mij verdween de sponsor, door werkloosheid of overlijden. Verschillende vriendinnen zijn nu zwanger en spreken niet langer over school. Zelf wil ik nu ook zo snel
mogelijk trouwen, voor ik ook zwanger
word. Ik wil geen alleenstaande moeder
worden.’
‘Ondanks de algemene vooruitgang op vlak
van houding ten aanzien van meisjesonderwijs, zien we weinig verandering in perceptie rond zwangere meisjes in het onderwijs’,
erkent Christina Kwauk. ‘Op dat gebied is er
nog werk aan de winkel.’

hou het simpel
Afstandsonderwijs werd Natakunda en haar
leeftijdsgenoten niet aangeboden. Wereldwijd werd nochtans geëxperimenteerd met
allerlei digitale leermiddelen. Kwauk en
haar collega’s vreesden ook dat door dat
afstandsonderwijs de meest kwetsbare
meisjes sneller een leerachterstand zouden
opbouwen. De digitale genderkloof zou
meisjes parten spelen. Die kloof duidt op
het verschil in toegang tot technologie en
internet tussen jongens en meisjes. Uit

onderzoek door Girl Effect en de Vodafone
Foundation blijkt dat 52 procent van de tienermeisjes een telefoon moet lenen om te
kunnen surfen, tegenover 18 procent voor
jongens. Ook Natakunda praat met ons via
de smartphone van een vriend.
De digitale kloof bij minderjarigen is veel
minder onderzocht dan bij volwassenen.
Toch concludeert Kwauk uit data verzameld
tijdens de pandemie dat die kloof ook bij
minderjarigen reëel is. ‘Ook hier is een
opdeling per leeftijdscategorie zinvol.’ Jongere meisjes blijken opnieuw minder te lijden onder de verschillen, in vergelijking
met oudere. ‘Jongere meisjes hebben een
andere dagindeling dan adolescenten’, verduidelijkt Kwauk. ‘Adolescente meisjes krijgen meer huishoudelijke taken en worden
vaak ingeschakeld in de zorg voor andere
kinderen.’ In Kenia gaf 74 procent van de
adolescente meisjes aan dat huishoudelijke
taken het afstandsonderwijs bemoeilijken,
tegenover 46 procent van de bevraagde jongens. Meer jongens dan meisjes gaven dan
weer economische activiteiten aan als afleidend: 13 procent jongens tegenover 9 procent meisjes.
‘Hou het simpel’, is volgens Kwauk een
belangrijke les uit de pandemie. ’Digitale
leermiddelen lijken niet altijd goed te matchen met de verwachtingen die ouders van
het onderwijs hebben.’ Steun van de ouders
is uiteraard een belangrijke factor voor succes. Onderzoek uit Sierra Leone, Ghana en
Liberia leerde dat slechts de helft van de
ouders een smartphone geschikt vond als
leermiddel voor meisjes, tegenover 75 procent voor jongens. Nochtans stelde men ook
vast dat ouders niet afkerig stonden tegenover afstandsonderwijs. Alleen verkozen ze
meer traditionele wegen, zoals werkbladen
en handboeken.
‘De pandemie leerde dat low tech of no tech
het eerlijkst werkt’, aldus Kwauk. ‘Lokaal
ingebedde organisaties hebben vaak meer
succes geboekt in het beperken van de leerachterstand en schooluitval dan internationale ngo’s. Deze laatsten zagen tijdens de
pandemie hun toegang tot het veld bemoeilijkt en grepen sneller naar hightechoplossingen. Lokale organisaties zag je dan weer
gewoon met een bus schoolmateriaal rondvoeren’, wat volgens Kwauk voor de meest

kwetsbare doelgroepen in deze pandemie
succesvoller bleek. ‘Ik wil daarmee niet zeggen dat technologie niet werkt. We moeten
daar zeker in blijven investeren. Maar laten
we zeggen dat deze resultaten ons iets vertellen over waar we vandaag op dat vlak
staan.’
Succesvol bleek bijvoorbeeld een project in
Botswana waarbij leerlingen per sms en
telefoon werden ondersteund in het verwerken van wiskundeleerstof. ‘Meisjes en jongens kwamen daarbij even goed uit de evaluatie’, zag Kwauk. ‘Ook uitzendingen via
radio en televisie bleken op andere plaatsen
goed te werken. Praat met ouders en probeer te begrijpen wat zij als zinvolle leermiddelen zien’, geeft ze nog mee.

afstand groeit
Afstandswerken en -leren heeft bovendien
een andere grote blinde vlek. De mentale
impact van het beperkte sociale contact liet
bij veel mensen sporen na. Voorheen was de
school voor de Oegandese Natakunda een
veilige plaats, weg van huis. ‘Trouwen is nu
de enige weg om het huis uit te komen.’
Haar stiefvader is gewelddadig, legt ze uit.
De afgelopen maanden namen de spanningen toe. Zonder school hoopt ze via het
huwelijk een nieuwe plek te vinden.
‘Vooral voor adolescente meisjes is dat sociaal contact erg belangrijk voor hun mentaal
welzijn’, waarschuwt ook Kwauk. ‘Het is

de pandemie veranderde het kapsel in dat
van een vrouw. ’Samen met de haren groeide een mentale afstand van de identiteit van
leerling. In combinatie met financiële zorgen en de groeiende leerachterstand betekent dit wellicht een nieuwe drempel, die de
jonge vrouwen een ander weg kan doen
inslaan’, vreest ze.
Ten vroegste in januari 2022 openen de
Oegandese scholen opnieuw de deuren.
Voor Natakunda, maar ook voor Ainembabazi Ronah, is dat te laat. Ainembabazi
was zestien toen de pandemie uitbrak, en
is er nu achttien. Door de pandemie
droogden de inkomens van het gezin op.
‘Onze familie had naast de school een winkel waar kinderen snoep en schoolspullen
kochten.’ De reserves van de familie zijn
ondertussen op. Zelfs wanneer de scholen
weer openen zal het nog een tijdje duren
voor ze de middelen hebben om de kinderen opnieuw in te schrijven. ‘Voor mij is
het hoofdstuk sowieso afgesloten. Ik ben
verloofd en zal vroeger dan gepland
huwen met mijn vriend.’
De vrees dat 11 tot 20 miljoen schoolgaande
meisjes als een gevolg van de coronamaatregelen uit de boot zouden vallen, is vandaag
gelukkig nog geen werkelijkheid geworden.
‘We hebben wel schrik dat meerdere sluitingen de positieve resultaten zullen afzwakken.’ Als wereldleider op vlak van sluitingsweken, lijkt Oeganda daar het voorbeeld van
te worden. ‘Herhaaldelijke sluitingen kun-

‘Jongere meisjes lijden minder onder de schoolsluitingen dan adolescente meisjes bij wie het identiteitsgevoel in het gedrang kan komen.’ - Christina Kwauk
bovendien al even belangrijk voor hun identiteitsgevoel, dat nog in volle ontwikkeling
is.’ Voor haar een extra reden om waakzaam
te zijn.
Die identiteit heeft zich nu ver weg van
school verder gevormd. ’Dat kan een extra
drempel vormen om meisjes terug op de
schoolbanken te krijgen.’ Kwauk ziet anekdotische aanwijzingen in die richting, uit
bijvoorbeeld landen waar schoolmeisjes de
haren kort moeten laten knippen. Tijdens
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nen ouders en leerlingen doen twijfelen of
het schoolgaan nog zin heeft’, waarschuwt
Kwauk.
‘De hoop is nu al weg. Bij mij toch’, geeft
Ainembabazi toe. ‘Maar… wie weet. Als ik
later geld heb.’ Of ze dan, als getrouwde
vrouw, haar haren nog zal willen kortknippen? Op die vraag antwoordt ze lachend:
‘Mijn haren zijn nu lang, ja, maar als het
betekent dat ik terug naar school mag, knip
ik ze zo weer kort.’

Q
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Tussen de regels
Misschien herkent u deze pagina’s. Ze zijn gemaakt met een artikel uit het
winternummer van MO*magazine uit 2019. In dat magazine wierpen we
een mondiale blik op een van de cruciale duurzame ontwikkelingsdoelen:
verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsonderwijs.
Kunstenares DOiNK (Janine van Avendonk) nam het onder handen en
maakte er een geïllustreerd en verborgen gedicht van. Voor wie graag
tussen de regels door leest.

* Het oorspronkelijke artikel en het volledige dossier, ‘Onderwijs
vergroot/verkleint ongelijkheid’, kan je lezen op MO.be/onderwijs.
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Meer dan een derde
van alle textielarbeidsters in Bangladesh
zijn alleenstaande
moeders. Foto:
Murgina*

Kledingmerken en engagement

Schooltjes in
Bangladesh,
doekjes voor
het bloeden
32
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❱

Kledingmerken die de mond vol hebben
van duurzaamheid zetten onder meer in op
schooltjes en andere infrastructuur in het
Globale Zuiden. Is dat liefdadigheid of
het begin van een structurele verandering
voor arbeidsters die hun veeleisende job en
de zorg voor hun kinderen moeilijk kunnen
combineren?
tekst Sarah Vandoorne beeld Lieve Blancquaert
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‘Ik ben zo bang dat ik niet meer voor
mijn zoontje zal kunnen zorgen.’ Murgina* is negentien als ik haar begin 2018
ontmoet in een buitenwijk van Dhaka, de
hoofdstad van Bangladesh. Ze werkt op
dat moment al vijf jaar in de kledingindustrie, sinds haar veertiende. Twee jaar
eerder kreeg ze een job in de fabriek Pimkie Apparels Ltd, waar onder meer de
Zweedse modegigant H&M produceert.
Op een lijst met fabrieken geeft het merk
die fabriek een ‘gouden’ score, de op een
na hoogste ranking op hun website. Maar
goud vertaalt zich niet in voldoende wedde, maakt Murgina duidelijk. ‘Ik verdien
70 euro per maand, terwijl de huur en
elektriciteit alleen al 40 euro kosten. Dat
is zo weinig dat ik mijn kind zal moeten
wegsturen.’
Hij is een deugniet, zegt de jonge vrouw
terwijl ze haar tranen probeert te verbijten. Het is de eerste keer dat ik als journaliste kledingarbeidsters interview. Als
Murgina uiteindelijk haar tranen de vrije
loop laat, ben ik erg onder de indruk. Ik
neem zelfs – tot mijn eigen verbazing –
een foto van het tafereel. ‘Mijn zoontje is
nu drie. Mijn grote droom is om hem
naar school te sturen. Daar denk ik continu aan: hoe ga ik dat doen?’
‘Hier kan niemand voor hem zorgen. Ik
vrees dat ik hem binnenkort zal moeten
wegsturen. Naar het platteland, terug naar
Sherpur, naar mijn moeder, naar de provincie waar mijn man en ik oorspronkelijk vandaan komen. Mama zorgt ook al
voor het zoontje van mijn zus, die net als
ik in de textielindustrie werkt.’
❱
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moederhart
Murgina was niet de enige vrouw – een tiener nog, in haar geval – die voor datzelfde
dilemma stond. Eind 2019 was ik op reportagereis in Indonesië. In Bogor, in het westen van Java, ontmoette ik Ratih*, een
28-jarige naaister in een lingeriefabriek.
Haar job was om de accessoires – denk aan
strikjes of andere afwerking – aan beha’s te
bevestigen. Ratih is oorspronkelijk afkomstig van het eiland Sumatra, maar migreerde naar Java om er te werken. Ze was
gescheiden en had twee dochters, Zahra en
Sakilah, op dat moment 6 en 5 jaar oud.
‘Maar zij wonen niet meer bij mij’, vertelde
Ratih. ‘Veel keuze had ik niet.’
Ratih benadrukte dat ze er alles aan had
gedaan om haar kinderen bij zich te hou-

verdienen. Maar dan is er niet voldoende
tijd, ruimte of – nog steeds – geld om voor
haar deugniet te zorgen. ‘Ik weet dat hij veilig zou zijn in mijn geboortedorp, maar
mijn moederhart breekt als ik eraan denk
dat ik hem moet afgeven.’

rookgordijn
Kledingmerken die in Bangladesh produceren zijn niet blind voor verhalen zoals die
van Murgina en Ratih. Sinds mijn reportagereizen namen steeds meer ketens de termen ‘duurzaamheid’ en ‘maatschappelijk
verantwoord ondernemen’ (MVO) in de
mond. Ze beloofden leefbare lonen en vakbondsvrijheid. Kozen voor duurzame(re)
stoffen, zoals biokatoen. Werden steeds

De meeste kledingarbeidsters zijn al tevreden dat ze
werk hebben. Ze kunnen voldoende overuren doen
om van te leven. Dat is echter nog steeds niet genoeg
om voor een kind te zorgen.
den. Ze had opvang voorzien, een hele hap
uit haar budget (haar loon bedroeg 210 euro,
volgens ngo’s niet leefbaar in het land), maar
dat bleek geen juiste keuze. ‘De onthaalmoeder mishandelde mijn dochters. Ze
keek niet naar hen om als ze ziek waren. Ik
was radeloos. Toen mijn moeder voorstelde
om hen bij haar te laten wonen, in het noorden van Sumatra, stemde ik in.’
‘Mijn kinderen achterlaten is het zwaarste
wat ik ooit gedaan heb. Ik mis hen zo. Een
vliegticket naar Noord-Sumatra kost zo’n
100 euro enkele reis. Dat is de helft van
mijn wedde. Als ik mijn kinderen wil zien,
moet ik dus een volledig maandloon
ophoesten. Ik zie hen een, maximaal twee
keer per jaar, en stuur mijn moeder geld om
voor hen te zorgen.’
Het leven als kledingarbeidster is niet evident, bevestigden de vrouwen rondom Murgina en Ratih, al zijn de meesten net tevreden dat ze tenminste een job hebben. Sparen kunnen ze niet, maar ze kunnen voldoende overuren maken om van te leven.
Als Murgina bijklust, kan ze tot 100 euro
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transparanter, zoals H&M, dat zijn lijst met
leveranciers publiek maakte, waardoor ik
bijvoorbeeld kon natrekken of Murgina werkelijk voor het Zweedse bedrijf aan de slag
was.
Ze ondersteunen vaak ook scholen en leefgemeenschappen in productielanden, zoals
de stichting achter de keten, H&M Foundation, van 2016 tot 2020 deed. Dat project,
dat onder meer zorgde voor sanitaire voorzieningen in vijftien scholen, zou 10.600
inwoners van de gemeenschap helpen,
rekende partner WaterAid uit. Op de blog
van de stichting getuigt een 11-jarige leerlinge dat ze ‘weer hoopvol is, nu er op school
nieuwe toiletten zijn’.
Dat zijn niet de enige projecten die merken
opzetten om ‘goed te doen.’ Zo heb je in het
Verenigd Koninkrijk het schoenenmerk
Toms, dat volgens het buy one, give one-principe reclame voert. Als je een paar schoenen
koopt, belooft het merk een paar te doneren
aan iemand die daar behoefte aan heeft: ‘Als
je een paar Toms-schoenen koopt, help je
ook de gezondheid, het onderwijs en wel-
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zijn van een kind te verbeteren.’ ‘Je reinste
greenwashing’, vindt ontwikkelingsgeograaf
Andrew Brooks. Er is sprake van greenwashing wanneer organisaties zich groener
of maatschappelijk verantwoordelijker voordoen dan ze zijn. Het is in het boek van
Brooks, Clothing Poverty (herziene editie,
2019), dat ik de marketingslogan tegenkom.
Vooral de nadruk op onderwijs is frappant.
‘Het is niet alsof een gebrek aan schoenen

Sommige liefdadigheidsprojecten van
grote merken zijn je
reinste greenwashing, en richten
zelfs meer kwaad dan
goed aan.

het meest urgente thema is op de ontwikkelingsagenda.’ Integendeel, schrijft Brooks,
die in zijn boek erg kritisch is over tweedehandskleding die in het zuiden belandt. ‘Dat
soort liefdadigheidsprojecten kan meer
kwaad dan goed aanrichten.’
Sara Ceustermans, coördinator van de Schone Kleren Campagne, is het in grote lijnen
eens met Brooks. ‘Kleinschalige projecten
om mensen in het Globale Zuiden te hel-

pen, zijn doekjes voor het bloeden. Merken
zouden veel beter structurele aanpassingen
doorvoeren in hun toeleveringsketens. Het
is als een rookgordijn. In plaats van gepaste
maatregelen te treffen, zetten merken consumenten op het verkeerde been met liefdadigheidsprojecten. Als ze ervoor zorgden
dat de arbeidsters beter betaald kregen, dan
hoefden zij hun kinderen niet naar het platteland te sturen. De sociale impact die je
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met je bedrijfsbeleid kan hebben, is zoveel
groter dan als je gewoon wat projecten
steunt.’

hier een winkel,
daar een schooltje
Ook Belgische kledingmerken zijn het idee
genegen om kledingarbeiders en hun
omgeving via infrastructuur te ondersteu- ❱
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Steeds meer kledingketens beloven nu
vakbondsvrijheid en
leefbare lonen voor
hun arbeiders in het
Globale Zuiden.

❱ nen. In pandemiejaar 2020 sprak ik met

Matthieu Leclercq en Bruno Van Sie
leghem, respectievelijk head of operations en
verantwoordelijke Maatschappelijk Verant
woord Ondernemen bij het Belgische merk
Stanley/Stella – al is die laatste intussen
zelfstandige geworden. Volgens een Excel
bestand van de Bengalese werkgeverskoe
pel, dat ik via de lokale journalist Dil Afrose
Jahan in handen kreeg en bestudeerde voor
MO* en COSH!, is Stanley/Stella een van
de Belgische merken die hun bestellingen
hebben uitgesteld of geannuleerd tijdens de
pandemie. In Bangladesh alleen al werd
voor bijna 3 miljard euro aan bestellingen
opgeschort. ‘Onze leveranciers waren voor
al blij dat wij onze orders niet hebben
geannuleerd’, reageerden Leclercq en Van
Sieleghem destijds.
Om te tonen dat ze werkelijk het beste voor
hebben met ‘hun’ arbeiders, verwezen ze
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naar een pilootproject om kruidenierszaken
te openen in elke fabriek waar ze actief zijn.
In plaats van werk aan hogere lonen, kiezen
ze voor goedkopere rijst. ‘Leefbare lonen is
een moeilijk onderwerp’, was hun redene
ring: als de lonen stijgen, stijgt ook de
levensduurte en dat helpt arbeiders niet
vooruit. Die redenering bevestigt ook inter
nationaal gerenommeerde vakbondsleid
ster Kalpona Akter, hoofd van het Banglade
sh Center for Worker Solidarity. ‘Daarom
kiezen we ervoor om met onze winst super
marktjes te openen, waar arbeiders hun
rijst kunnen kopen aan veertig procent kor
ting.’
Voor datzelfde onderzoek sprak ik ook met
de MVOverantwoordelijke van JBC, Valerie
Geluykens. Exact een jaar na dat interview
ben ik welkom op het kantoor van JBC voor
een diepteinterview met Geluykens en
haar bazin Ann Claes. Ter voorbereiding
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van ons gesprek lees ik enkele blogs over
duurzaamheid op hun website. Mijn oog
valt op enkele schooltjes die het merk heeft
laten bouwen in Bangladesh en India. Inte
ressant, bedenk ik, voor als ik na de pande
mie opnieuw op reportagereis wil.
‘Goed idee’, vindt Geluykens. JBC heeft de
schoolgebouwen gerenoveerd en de beno
digde schooluitrusting aangekocht. Ik zou
er een speeltuin en een volleybalveld te zien
krijgen, een fietsenstalling, een waterzuive
ringsinstallatie, een computerlokaal en
sanitaire voorzieningen. ‘Die scholen zijn
er om de arbeiders te helpen, zodat ze zeker
zijn dat hun kinderen school kunnen
lopen. Lagere scholen in Bangladesh zijn
gratis. Wat wij doen, is maken dat er über
haupt een school is en dat er voorzieningen
zijn. Een van die scholen blijven we vanuit
onze groep ondersteunen, de andere draait
intussen op zichzelf.’

REPORTAGE

breder beleid
Deze twee Belgische merken willen duidelijk iets terugdoen voor de mensen die hun
kleding aan elkaar naaien. De vraag waar ik
mee blijf zitten, is of het gaat om structurele ondersteuning of om liefdadigheid. Met
die vraag klop ik aan bij Sara Ceustermans
en Bengalese vrouwenrechtenactiviste
Supriti Dhar.
Sara Ceustermans had het eerder over een
rookgordijn, maar denkt dat de projecten
van JBC en Stanley/Stella toch iets verder
gaan dan greenwashing. Beide merken zijn
aangesloten bij Fair Wear, een organisatie
die, weliswaar met mondjesmaat, merken
begeleidt naar verbeterde arbeidsomstandigheden. ‘Als zo’n schooltje deel uitmaakt
van een breder beleid rond maatschappelijk
verantwoord ondernemen, vind ik het
moeilijker om daar kritiek op te geven. Het
belangrijkste is dat merken dit doen als

standigheden. Het is niet eens zeker of de
arbeidsters daar gebruik van willen maken.’

de coninck fashion
Tijdens dezelfde reportagereis in
Bangladesh die me de kans gaf Murgina
te ontmoeten, trokken fotografe Lieve
Blancquaert en ik onze stoutste schoenen
aan. Met een smoes geraakten we een grote
fabriek binnen waar ongeveer tweeduizend
werknemers kleding voor H&M en heel wat
andere westerse merken in elkaar stikten.
‘Wij zijn vertegenwoordigers van een gloednieuw modemerk en willen onze kleren zo
goedkoop mogelijk in Bangladesh laten produceren’, loog onze fotografe. ‘De Coninck!
Zo heten we, De Coninck Fashion.
Genoemd naar mijn moeder, de CEO.’ Of
de vertegenwoordiger van de fabriek ons
werkelijk geloofde? Daar hebben we tot op

‘Een school of zelfs een kindercrèche verandert niks aan
de arbeidsomstandigheden.’ - Supriti Dhar
“iets extra”, niet dat hun hele beleid daarop
gebaseerd is. Ze moeten ook nog altijd
bereid zijn om hun aankooppraktijken aan
te passen.’
Wat ook goed is bij deze voorbeelden, vindt
Ceustermans, is het feit dat de merken iets
doen voor arbeiders die rechtstreeks betrokken zijn in hun toeleveringsketen. Dat is
alvast beter dan liefdadigheidsprojecten
opzetten aan de ene kant van de wereld terwijl je de problemen in je toeleveringsketen
aan de andere kant van de wereld blijft miskennen. Al vraagt ze zich wel af of zo’n winkel, zoals bij Stanley/Stella, werkelijk een
oplossing biedt. ‘Is het echt onmogelijk om
leefbare lonen in te voeren? Dat wil ik verder onderzoeken.’
Supriti Dhar stelt het iets scherper. Ik ontmoet de activiste en schrijfster terwijl ze tijdelijk in ons land verblijft op uitnodiging
van PEN Vlaanderen. Ze heeft jarenlang als
journaliste in Dhaka gewerkt. ‘Het is pure
public relations’, vindt zij. ‘Ik heb genoeg
kledingfabrieken van binnenuit gezien als
journalist. Een school of zelfs een kindercrèche verandert niks aan de arbeidsom-

vandaag onze twijfels over. Maar ons doel
was bereikt: we waren binnen, en onze contactpersoon – toevallig, of net niet, de
PR-verantwoordelijke – begon aan zijn
rondleiding.
Na de fabrieksvloeren, waar we rijen en rijen arbeiders bandwerk zagen verrichten,
nam hij ons mee naar een kindercrèche.
‘Dat is een dienst waar onze werknemers
gratis gebruik van mogen maken’, zo beloofde hij. Ideaal, want volgens een andere Bengalese vakbondsleidster, Nazma Akter van
AWAJ Foundation, zijn meer dan een derde
van alle kledingarbeidsters alleenstaande
moeders. Best vreemd, bedenk ik mij pas
ten volle wanneer ik Akter interview via
WhatsApp, dat daar dan niet meer kinderen
spelen dan een handvol dreumesen. Op
tweeduizend arbeiders, waarvan het merendeel vrouwen? Dat kan haast niet.
‘Zo gek is dat nochtans niet’, zegt vrouwenrechtenactiviste Supriti Dhar, zelf een
alleenstaande moeder, als ik haar dit verhaal
tijdens onze wandeling door Gent voorleg.
‘Ze willen zich niet gedwongen voelen om
gebruik te maken van die faciliteiten. Het is
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niet voor niks dat arbeidsters hun kinderen
wegsturen naar het platteland. Daar zijn ze
veilig, weten ze, terwijl veiligheid in de
slums waar ze verblijven moeilijker ligt. De
grootouders zijn bovendien vaak vragende
partij om de kinderen op te vangen. Zo zijn
ze zeker dat hun familie geld zal sturen om
hen te onderhouden, dat ze een deel van
hun wedde als kledingarbeidster zullen
afstaan. Dus nee, ik denk niet dat schooltjes
iets zullen veranderen aan de situatie van
deze arbeidsters. Ze zijn enkel bedoeld om
het imago van de merken op te krikken.’

studeren als voorwaarde?
Op de tram richting Gent-Sint-Pieters
vraagt Dhar me nog hoe ik denk dat de kledingindustrie zou kunnen verbeteren. Ik
steek een pleidooi af voor leefbare lonen,
‘maar,’ corrigeer ik me meteen, ‘als we de
redenering van Kalpona Akter en de mensen van Stanley/Stella volgen, helpt zelfs
dat niet.’
Ook Dhar bevestigt dat lonen en huurprijzen met elkaar correleren in Bangladesh,
aangezien textielmagnaten zowel in het parlement als op de vastgoedmarkt oververtegenwoordigd zijn. Daarom gooit ze het, qua
oplossing dan, liever over een andere boeg.
‘Stel dat iedereen in de kledingindustrie
gestudeerd zou hebben,’ zegt ze, ‘dat studeren een voorwaarde zou worden om zo’n
baan te bemachtigen. Dan heb je een geheel
andere sector, met meer vrouwen die hun
rechten kennen en ervoor opkomen.’
Ik laat het even bezinken. Ik ben het niet
volledig met haar eens, zeg ik Dhar net
voor ze haar trein neemt. Zo’n voorwaarde
zou namelijk impliceren dat mensen zonder toegang tot onderwijs nog minder toegang zouden hebben tot werk. Een mooie
wereld lijkt het me nochtans wel, een
wereld waarin elk meisje, elke arbeidster
naar school is geweest. Waarin iedereen
kan opkomen voor haar of zijn rechten.
Waarin crèches en schooltjes geen doekjes
voor het bloeden zijn, geen liefdadigheid,
maar een evidentie.

Q

* In samenspraak met WSM, dat de reportagereis naar
Bangladesh in 2018 faciliteerde, is beslist om de echte
namen van de arbeidsters om veiligheidsredenen niet te
publiceren.
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Afstand

❱

Een meisje uit de Mexicaanse
Raramuri-gemeenschap is aan het
dagdromen voor een geïmproviseerd
klaslokaal in Ciudad Juarez, 9 juni 2021.
Door een gebrek aan laptops of alternatieven om online les te volgen wordt er hier
tijdelijk lesgegeven tijdens de pandemie.
Crisissituaties vergroten wereldwijd
bestaande ongelijkheden.
Lees hoe online afstandsonderwijs ook niet evident is
voor iedereen in Vlaanderen op MO.be/afstandsleren:
‘Hoe zelfstandig kinderen ook leren werken, de
motiverende factor van de aanwezigheid van een
leerkracht mogen we niet onderschatten.’
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De lange weg naar genderbewust lesgeven

‘De typisch vrouwelijke en
mannelijke interesses zijn
aangeleerd, niet biologisch bepaald’
40
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❱

Iedereen heeft bepaalde genderstereotypen, bewust of onbewust, en dat is niet
anders bij leerkrachten. Volgens onderzoekster Wendelien Vantieghem (VUB) denken
leerkrachten in België op een progressieve
manier over gender, maar is er toch een
schisma tussen theorie en praktijk. Een
kwart tot de helft van hen weet niet hoe ze dit
thema in de klas moeten aanpakken. Leerkrachten uit de lagere school denken dat hun
leerlingen nog te jong zijn om dergelijke
onderwerpen aan te kaarten. RoSa vzw, het
kenniscentrum voor gender en feminisme,
merkt dat genderstereotypen vooral op een
subtiel en onbewust niveau zichtbaar zijn in
de klas. ‘We leren meisjes om empathisch,
zorgend en creatief te zijn. We vragen hen
sneller naar hun emoties. Van jongens verwachten we dat ze competitief zijn en een
beter ruimtelijk inzicht hebben’, schetst vormingsmedewerker Myriam Halimi.

© Belgaimage / ROBINUtrecht

aangeleerd of aangeboren?

Zelfs de meest ruimdenkende
leerkracht zit met bepaalde
genderstereotypen. Ondanks
de goede intenties is
genderbewust lesgeven nog
niet de regel. Zowel jongens
als meisjes hebben daaronder
te lijden. Genderstereotypen
beïnvloeden namelijk
studiekeuze én loonbriefje.
door Sophie Pycke

Halimi vervolgt: ‘Die genderstereotypen leiden tot andere studieverwachtingen- en
keuzes, wat dan weer zorgt voor een ongelijkheid op de arbeidsmarkt én op het loonbriefje. Ingenieursstudies zijn typische studierichtingen waar meer mannen voor kiezen, maar binnenhuisarchitectuur – een
creatief beroep waar esthetiek centraal
staat – wordt dan weer door vrouwen gedomineerd. Verpleegkunde is een typisch
vrouwelijk beroep, terwijl er nog altijd meer
mannelijke artsen zijn.’
Zijn die typisch vrouwelijke en mannelijke
interesses nu aangeleerd of biologisch
bepaald? ‘Studies tonen aan dat die interesses niet aangeboren, maar wel maatschappelijk aangeleerd zijn,’ aldus Halimi. ‘Als je
een wiskundige oefening als creatieve
opdracht kadert, scoren meisjes er opmerkelijk beter op dan jongens. Kader je diezelfde opdracht als “wiskundig”, dan scoren
jongens beter. Vroeger, toen het nog een
groot maatschappelijk aanzien genoot,
werd het lerarenberoep gedomineerd door
mannen. Nu zwaaien vrouwen er de plak.
Toch als we het over het kleuter-, lager en
secundair onderwijs hebben. Op directieniveau en aan de universiteiten zien we dan
weer meer mannen: functies die kunnen
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rekenen op een hoger inkomen en meer
status.’

meer jongens zonder diploma
Jongens zijn nochtans evenmin gebaat bij
hardnekkige genderstereotypen in de klas.
Uit onderzoek blijkt dat in België veertig procent van de jongens wel eens een jaar moest
overdoen, tegenover dertig procent van de
meisjes. Ook het percentage van de schooluitval ligt bij jongens hoger dan bij meisjes.
Vijftien procent van de jongens in Vlaanderen verliet in 2018-2019 vroegtijdig de
schoolbanken tegenover 9,1 procent van de
meisjes. Jongens worden ook sneller doorverwezen naar het buitengewoon onderwijs,
waar tot een derde meer jongens dan meisjes zitten. Sinds kort is bovendien de hoeveelheid meisjes in het hoger onderwijs significant hoger dan het aantal jongens. Al
deze trends stellen we ook in de rest van
Europa vast. ‘Voor een stukje is die groeiende kloof in leerprestaties te wijten aan de
afstraffing van stereotiep mannelijk gedrag’,
zegt Halimi. ‘Door een “anti-schoolse” houding in de klas komen jongens op school
minder gemotiveerd over. Voor jongens is
het cool zich stoer te gedragen, te rebelleren
en leerkrachten uit te dagen. Jongens leren
gemakkelijker bij door te experimenteren en
risico’s te nemen. Bij meisjes worden goede
studieresultaten en een positieve studiehouding sociaal minder afgestraft door hun
medeleerlingen. Leerkrachten interpreteren
de houding van leerlingen vaak ook verkeerd. Als jongens luid tegen elkaar roepen,
zijn ze soms nog altijd bezig met de les.
Meisjes die stil zijn, zijn dan weer soms met
andere dingen bezig, terwijl veel leerkrachten ervan uitgaan dat ze opletten.’

beste m/v/x
Er zijn ook nog de zeldzamere genderidentiteiten, zoals genderfluïde of transgenderleerlingen. Maarten Dejonckheere is leraar
aardrijkskunde in de derde graad. Hij
schreef vorig jaar een cursus waarin hij bijzondere aandacht toonde voor lidwoorden
en voornaamwoorden. ‘Ik heb mijn tekst zo
neutraal mogelijk proberen maken door
meervouden te gebruiken. Niet “zij”, maar ❱
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❱ “die”, bijvoorbeeld. Hokjesdenken heb ik

altijd al proberen te vermijden. Zo zal ik
nooit “jongens en meisjes” zeggen, wel
“gasten” of de laatste tijd: “beste m/v/x”. Ik
zeg dat met een relativerende, grappende
ondertoon, maar het werkt wel. Zelfs voor
hele jonge mensen evolueert alles razendsnel. Alles lijkt wel delicaat of gevaarlijk terrein te worden. Het feit dat je dergelijke
evoluties op een speelse manier benoemt,
stelt hen gerust. Het zorgt ervoor dat ze
zich veilig genoeg voelen om hun gedachten te uiten.’
‘Toen de allereerste transgenderleerling op
onze school uit de kast kwam, zag je drie
kampen: de voor- en tegenstanders, en de
leerlingen die er al lang geen zaak meer van
maakten. De tegenstanders probeer ik een
spiegel voor te houden… maar vaak doen de
leerlingen dat zélf. Toen het over homoseksualiteit ging, opperde een moslimjongen
dat hij zijn homoseksuele zoon naar de
hoeren zou sturen om hem te laten zien
wat echt neuken is. Er ontstond commotie,
die leerling werd bijna gelyncht, maar één
jongen ontzenuwde het hele debat met het
zinnetje “Allah zal wel oordelen”. Als leerkracht blijft het op zo’n momenten enorm
moeilijk om te beslissen: neem ik positie in
of blijf ik in mijn rol van neutrale moderator? Veel leerkrachten hebben schrik om
hun eigen standpunt te delen in de klas,
maar hoe sneller je bepaalde stereotiepe
ideeën – rond gender of andere thema’s –
doorbreekt, hoe beter.’

aha-momentjes
Hoe pakken leerkrachten genderstereotypering best zelf aan? Het thema zit immers
nog niet structureel ingebed in de lerarenopleidingen, noch in het scholenbeleid. ‘Ik
voel soms weerstand omdat leerkrachten
niet altijd goed weten wat genderbewust
lesgeven inhoudt’, merkt Myriam Halimi
op, die met RoSa vzw inzet op toolkits en
opleidingen. ‘Met genderbewust lesgeven
willen we alle leerlingen hun individuele
interesses en talenten laten ontdekken en
ontwikkelen, zonder hen een bepaalde richting uit te duwen op basis van hun geslacht
of genderidentiteit. Als er in de klas banken
moeten worden verschoven, vragen leer-
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krachten dit vaak aan “sterke jongens”.
Hun argumentatie: “Je kan toch niet ontkennen dat jongens sterker zijn?” Oké,
maar vraag dan of de leerlingen zo’n bank
met twee willen verplaatsen, dan kan iedereen helpen. Hoe meer aha-momentjes, hoe
meer bereidheid bij het lerarenkorps. We
vragen nog niet om genderstereotypen
compleet overboord te gooien, wel om ze
niet continu te reproduceren. Het is niet
zozeer een kwestie van elke leerling gelijk
te behandelen. Wel willen we ruimte laten
voor verschil.’
Genderbewust lesgeven begint al in de
kleuterschool. Driejarigen zijn zich al
bewust van maatschappelijke verwachtingen tegenover jongens en meisjes. Een
voorbeeld: ‘Ik wil dit boek, want het is roze,
en roze is voor meisjes’. ‘Bevraag hen kri-

vertelt directrice Martha Muhwezi. ‘Aan
meisjes stelt men nog altijd minder vragen
over de leerstof omdat ze ook in de klaslokalen huishoudelijke taken zoals water halen
en poetsen op zich nemen. Jongens krijgen
meer aandacht, ze worden verondersteld
beter te zijn in STEM en fysieke proeven, en
ze krijgen makkelijker een leidinggevende
rol toebedeeld.’
Ook de LGBTQ+-boodschap blijft ruimschoots onderbelicht bij de lerarenkorpsen
in Sub-Saharaans Afrika. ‘Net zoals het overgrote deel van de samenleving, hebben leraren het moeilijk om alle seksuele identiteiten te aanvaarden. De ministeries van
Onderwijs willen doorgaans niet dat er op
school over LGBTQ+ wordt gesproken.
Alleen de basis van seksuele opvoeding
komt aan bod’, zegt Muhwezi.

In de landen van Sub-Saharaans Afrika hebben leraren
het vaak moeilijk om alle seksuele identiteiten te aanvaarden. Bovendien willen de ministeries van Onderwijs
niet dat er op school over LGBTQ+ wordt gesproken.
- Martha Muhwesi (FAWE)
tisch: hoezo? Kunnen jongens niet uit een
roze boek lezen?’, tipt Halimi. ‘Verder kan
je dubbele stereotypen zoals een blauwe
voetbal of een roze pop beter vermijden.
Durf te gaan voor genderneutrale toiletten
of een poster van de Holebifoon in elk klaslokaal. Kleine signalen kunnen veel impact
hebben.’

genderbias
Genderstereotypen zijn een uitdaging in
Vlaamse klaslokalen, maar nog meer in
scholen in het Globale Zuiden. In Sub-Saharaans Afrika gaat een op de vijf lagereschoolkinderen niet naar school. Iets meer meisjes
dan jongens blijven thuis. Daarom ontwikkelde FAWE (Forum for African Women
Educationalists) een module om leerkrachten de gevoeligheden van gender in de klas
bij te brengen. ‘In deze regio heersen er nog
veel gendervooroordelen bij leerkrachten’,
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Sinds 2005 werkt FAWE met een gender responsive-leermodule met de bedoeling ideeën
en lestechnieken van leerkrachten minder
genderstereotiep te maken. ‘Uiteraard bereiken we niet iedereen’, beseft Muhwezi. ‘Als
we honderd leerkrachten opleiden, zullen er
twintig zijn bij wie we niet doordringen,
vaak omwille van een mix van karakter en
ouderwetse opvattingen. Om een tekenend
voorbeeld te geven: het gebeurt dat meisjes
zwanger worden van hun leerkracht. Die
mannen worden meestal wel aangegeven
en ontslagen, maar het toont aan hoeveel
werk we nog hebben om gendergelijkheid
in het schoolleven te integreren. We trainen
daarom ook de leerlingen om meer genderbewust te worden en hun rechten beter te
begrijpen. Als er vandaag iets ongepast
gebeurt in de klas, durven ze actie te ondernemen. Dat heeft ook te maken met de rol
van de leerkracht die verschoven is: vroeger
werd de leraar gevreesd, nu gerespecteerd.’

Q

INTERVIEW

Onderwijs voor vluchtelingen in Griekenland blijft heikel punt

‘Ik mag dan wel
vastzitten in een kamp,
mijn woorden reizen’
Voor kinderen en jongeren die als vluchteling naar Griekenland
kwamen is toegang tot onderwijs absoluut geen evidentie. Nog
geen kwart van hen zit op de schoolbanken, en de autoriteiten
lijken niet gehaast daar verandering in te brengen, integendeel.
Afghaans activiste Parwana Amiri weigert zich daarbij neer te
leggen. Al moet ze zelf een school openen.
door Toon Lambrechts

❱

Als het al over migratie
gaat, wordt er vaak gepraat
over vluchtelingen, in plaats
van mét vluchtelingen.
- Parwana Amiri

Waar laat je mensen die je eigenlijk niet
wil? Zou die vraag gesteld zijn toen men
besliste om hier in Ritsona een vluchte
lingenkamp te openen? De plek, zo’n vijftig
kilometer van Athene, ligt weggemoffeld
tussen een snelweg en een desolaat indus
trieterrein, ver van alles en iedereen. Een
betonnen muur die deze zomer omheen
het kamp werd opgetrokken doet het nog
ongastvrijer ogen.
Een van die mensen achter de muur is Par
wana Amiri. De zeventienjarige Afghaanse
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kwam met haar familie in 2019 aan op het
eiland Lesbos. Na een tijd te hebben verble
ven in het beruchte kamp Moria belandde
de familie Amiri hier, in Ritsona.
De miserabele leefomstandigheden in
Moria kwamen als een verrassing voor Par
wana. Dit was niet het beeld van Europa dat
ze voor ogen had! Maar Parwana liet het
daar niet bij. Ze begon een blog met getui
genissen uit het kamp, Voices of Refugees, en
richtte er zelf een klein schooltje op.
In Ritsona stampte Parwana opnieuw een
schooltje uit de grond. Het recht op onder
wijs voor kinderen en jongeren op de vlucht
is een van de nagels waarop ze blijft hame
ren. Ook publiceerde ze een boek, My pen
won’t break, but the border will, een verzame
ling gesprekken die ze met andere vluchte
lingen had.
‘Het feit dat mensen mijn boek en mijn tek
sten lezen is van onbeschrijfelijk belang!’
zegt Parwana. ‘Ikzelf zit vast in dit kamp, ik
kan geen kant uit. Maar mijn woorden rei
zen, van mens tot mens, van land tot land.
Mensen appreciëren wat ik schrijf, dat is me
zo veel waard. Ik hoop dat het mensen beter
laat inzien wie wij, vluchtelingen, echt zijn,
ver van de voorstellingen die politici en
autoriteiten van ons maken. Wij zijn men
sen die ooit een gewoon leven hadden, en
niets liever willen dan opnieuw een nor
maal bestaan leiden.
❱
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De zeventienjarige
Parwana uit
Afghanistan is een
van de mensen in het
vluchtelingenkamp
in het Griekse
Ritsona. In 2019
belandde ze met haar
familie op Lesbos,
waar ze een tijd in
het beruchte kamp
Moria verbleef.

Een vrouw met een goede
opleiding heeft een grote
waarde voor een familie.
Educatie is bijgevolg
een cruciale reden voor
ouders om de lange tocht
naar Europa aan te vangen.
- Parwana Amiri
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De titel van je boek verwijst naar de
kracht van woorden. Hoe sterk staat het
woord tegenover het onrecht van deze
wereld?
Parwana Amiri: Woorden betekenen meer
dan enkel literatuur. Het zijn wapens in de
strijd voor verandering. Ze helpen me om
bruggen te slaan tussen onze wereld hier in
het kamp en de wereld buiten. Toen ik nog
maar net in Griekenland was, dacht ik dat de
verhalen van vluchtelingen gekend waren.
Maar in Moria besefte ik dat dat helemaal
niet het geval was. Als het al over migratie
gaat, wordt er vaak gepraat over vluchtelingen, in plaats van mét vluchtelingen. Dat is
de reden waarom ik ben begonnen met de
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blog ‘Brieven uit Moria’. Ik wilde de realiteit
van de kampen ongefilterd naar buiten brengen.

politieke onwil
Net als elders in Europa geldt in Griekenland een schoolplicht voor kinderen, ongeacht hun nationaliteit of legale status.
Bovendien stelt de Europese regelgeving
expliciet dat staten inspanningen moeten
leveren om kinderen van vluchtelingen een
plaats te geven binnen het reguliere onderwijssysteem.
In de praktijk blijft Griekenland systematisch in gebreke. Cijfers van Human Rights

Watch bewijzen hoe dramatisch de situatie
is. In de vluchtelingenkampen leven onge
veer 10400 kinderen en jongeren van
schoolgerechtigde leeftijd. Begin 2021 liep
maar liefst 86 procent van hen geen school.
Een aantal ngo’s voorzien onderwijsprojec
ten, maar die vormen geen volwaardig
alternatief voor formele educatie.
De toegang tot Griekse scholen stuit soms
op verzet van ouders en lokale autoriteiten.
De voorbije jaren waren er verschillende
incidenten waarbij ouders protesteerden
tegen de aanwezigheid van vluchtelingen
kinderen. Schooldirecties verzetten zich of
roepen praktische argumenten in om kin
deren te weigeren. Geen geld, onvoldoende
klaslokalen, te weinig leraren, ‘gezond
heidsrisico’… Uitvluchten te over om maar
geen kinderen van vluchtelingen toe te
laten.
Al die excuses klinken hol gezien het feit
dat Griekenland sinds 2015 een slordige
3,45 miljard euro ontving van Europa om
aan ‘migratiemanagement’ te doen. Educa
tie werd daarbij specifiek vermeld. Daarbo
venop kregen de Griekse autoriteiten nog
eens 625 miljoen toegeschoven om integra
tie en scholing te voorzien. De situatie is
echter enkel verergerd sinds de coronapan
demie, en de overheid toont geen intenties
om de scholing van vluchtelingen op te
krikken.
Parwana Amiri: Er vinden lessen plaats hier
in het kamp, maar niet meer dan een paar
uur per week. Dat is veel te weinig. Mensen
zitten jarenlang vast in de kampen, en al die
tijd missen kinderen en jongeren scholing.
Zelf ben ik al drie jaar niet meer naar school
geweest. Nochtans hebben we recht op
onderwijs. Al verschillende keren hebben
we geprotesteerd om toegang tot onderwijs
te eisen. Zonder enig resultaat. Enkel lage
reschoolkinderen kunnen in principe naar
de Griekse scholen, maar ook dat loopt
spaak. Bovendien heeft het er alles van dat
de overheid geen plannen heeft om dit jaar
nog iets aan de situatie te veranderen.
Zowel in Moria als hier in Ritsona heb je
zelf een schooltje opgericht. Wat was je
motivatie om een dergelijk project aan
te vangen?
Parwana Amiri: In Moria, maar evengoed

hier in Ritsona, zag ik dat er zo goed als geen
mogelijkheden bestonden om te leren. Daar
om ben ik zelf met een school begonnen. Ik
coördineer het project Waves of Hope, dat
ondertussen is uitgegroeid tot een netwerk
van schooltjes in de kampen voor en door
vluchtelingen.
Uiteraard doe ik niet alles zelf. Ik vond ande
re mensen met talent en ervaring in les
geven die graag wilden meehelpen. Elke
dag organiseren we lessen Engels, Duits en
Farsi. Ikzelf hou me nu al een jaar voor
namelijk bezig met schrijfworkshops. Daar
naast hebben we een kleine bibliotheek, en
een groep van pennenvrienden.
Hoe belangrijk is scholing voor jonge
vluchtelingen om hun plek te vinden?
Parwana Amiri: Alles begint op school.
Onderwijs is eerste manier voor vluchtelin
gen om te integreren in de maatschappij.
Tegelijkertijd helpt toegang tot scholing
voor vluchtelingen de Griekse samenleving
om een beter beeld te krijgen van wie we
echt zijn. Helaas is het pijnlijk duidelijk dat
de autoriteiten geen enkele interesse heb
ben om deze kinderen en jongeren de kans
te geven zich te ontwikkelen en te integre
ren met behulp van degelijk onderwijs.
Hoe bevalt het je om zelf les te geven?
Parwana Amiri: Behoorlijk goed, ik leer
enorm veel bij. Onderwijzen is een levens
les, het biedt een ander perspectief op din
gen. Ik voel dat ik door dit schoolproject als
mens zelf erg ben gegroeid. Natuurlijk zou
ik zelf ook nog graag studeren en bijleren. Ik
ben erg geïnteresseerd geraakt in politieke
en sociale wetenschappen. Het zou me hel
pen alles wat ik heb meegemaakt meer ana
lytisch te begrijpen, denk ik.

bezorgde ouders
Veel vluchtelingen – dus ook families,
kinderen en jongeren – zitten jaren vast
in de kampen hier in Griekenland,
zonder uitzicht op beterschap. Welke
impact heeft dat op kinderen en
jongeren?
Parwana Amiri: Veel families zijn bezorgd
om de toekomst van hun kinderen. Voor
velen was net educatie een belangrijke reden
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om te migreren. Dat maakt het extra moei
lijk om te zien dat ze hier geen kansen
krijgen. Veel jongeren die in Griekenland
aankwamen toen ze vijftien of zestien jaar
waren, zijn er ondertussen achttien gewor
den. Voor hen ligt er geen enkele kans tot
scholing meer open. Ze voelen zich hope
loos, hun dromen zijn vervlogen. Ik merk
dat jongeren moeilijk hun dagen gevuld krij
gen, want perspectief is er niet.
Met ons schooltje proberen we een alterna
tief te voorzien. Natuurlijk neemt niet
iedereen deel. Maar het helpt. Zeker voor
meisjes biedt ons schooltje een zinvolle
bezigheid in de leegte van het leven in het
kamp. Het geeft hun de kans actief met iets
bezig te zijn, bij te leren en op een meer
waardevolle manier samen tijd door te
brengen.
Mensen ontvluchten hun land om een
hele reeks redenen. Oorlog, geweld, vervolging, armoede... Onderwijs blijft echter vaak buiten beeld als beweegreden
om ver weg van huis een beter bestaan
te zoeken. Hoe belangrijk is educatie
in de beslissing van mensen om te
migreren?
Parwana Amiri: Ik durf te zeggen dat het
voor veel mensen zelfs de belangrijkste
reden is om hun land te verlaten. Onze
ouders hebben vaak al een groot deel van
hun leven achter zich. Als het enkel om hun
eigen bestaan ging, zouden ze de slechte en
gevaarlijke levensomstandigheden in hun
land van herkomst misschien wel dragen, en
zouden ze zich minder snel wagen aan de
hachelijke weg richting Europa. Wat hen
bezighoudt, is hun kinderen kansen geven
voor de toekomst. Dat wil elke ouder ter
wereld toch?
Onderwijs speelt daarin een sleutelrol, en al
zeker voor meisjes. Mijn eigen familie en
veel andere vluchtelingenfamilies weten
maar al te goed hoe moeilijk het leven voor
meisjes en vrouwen kan zijn zonder enige
vorm van onderwijs of opleiding. Een vrouw
met een goede opleiding heeft een grote
waarde voor een familie. Educatie is bijge
volg een cruciale reden voor families om de
lange tocht naar Europa aan te vangen.
Alleen weten ze op voorhand niet wat hen
hier wacht…

Q
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beeld Francis Mascarenhas
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We bevinden ons aan de rand van
Mumbai, eind mei 2021. Een patiënte
besmet met COVID-19 rust uit in een
klaslokaal dat in allerijl werd omgetoverd
tot ziekenhuis. Volgens recent onderzoek,
waarover de BBC verslag uitbracht, heeft de
langdurige sluiting van scholen in India
geleid tot ‘catastrofale gevolgen’ voor arme
kinderen.
Lees hoe kinderarbeid sterk opflakkert in India door
de pandemie en bijhorende maatregelen op MO.
be/14uurperdag: ‘We hebben nog maar pas negen
kinderen gered. Ze moesten 14 uur per dag werken,
kregen enkel wat te eten en werden niet betaald.’
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Culturele normen kunnen nooit alles verklaren

Primitief platteland?
Ook steden
hebben nog werk
te verzetten
Worden steden een gamechanger in gendergelijk onderwijs?
Onderzoek leert alvast dat meer verstedelijkte omgevingen ook
meer kansen bieden. Het gevaar van veralgemening loert
echter altijd om de hoek. Terwijl het platteland in veel gevallen
daadwerkelijk achterophinkt, mogen steden nog niet op hun
lauweren rusten. ‘De vraag blijft waar het geld naartoe gaat.’
door Jef Cauwenberghs

❱

De meest recente PISA-rapporten (Program for International Student Assessment,
nvdr) gaven alweer een indicatie van een eerder groeiende kloof. Niet alleen gaan er in
steden wereldwijd meer meisjes naar
school, leerlingen blijken er vaak ook beter
te scoren dan hun leeftijdgenoten die onderwijs krijgen in meer rurale omgevingen.
De studie past daarmee in een breder paradigma. Wie zichzelf wil ontwikkelen en ontvoogden trekt beter naar de stad. Het platteland blijft achter, als een anachronistisch
reliek uit vervlogen tijden… Een soort van
Bokrijk waar meisjes nooit verder zullen
komen dan snit en naad.
We leggen die zienswijze voor aan antropologe Barbara Scettri, opgeleid als leerkracht.
Vandaag werkt ze in Ierland als experte glo-
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baal onderwijs van Plan International.
Scettri was als VN-medewerkster jarenlang
actief in West-Afrika en het vooroorlogse
Syrië. ‘Gendergelijkheid en de aanpak van
onderwijs zijn op geen twee plekken dezelfde’, nuanceert ze meteen.
Dat PISA-scores beter zijn in stedelijke
gebieden verbaast haar niet. ‘In de meeste
gevallen zijn stedelijke scholen veel toegankelijker voor PISA-onderzoekers. Wel kan je
je afvragen: waar testen ze precies? Alleen al
in steden verschillen wijken op socio-economisch vlak danig van elkaar, wat de resultaten kan vertekenen.’
Scettri beschrijft onderwijs als een grote
mand waar verschillende visies, concepten
en problemen in passen. Naast het louter
cognitieve aspect, de school als doorverbin-

© Reuters / Zohra Bensemra

Naast het louter
cognitieve aspect
speelt het onderwijs
ook een socialiserende rol.

dingsofficier van kennis, speelt het onderwijs eveneens een socialiserende rol. De toegang tot de schoolpoort wordt daarnaast niet
enkel belemmerd door wat sommigen zouden beschrijven als een ‘verouderd cultuurmodel’, maar evengoed door de geldende
economische conjunctuur, gentrificatie of
een slecht onderhouden wegennetwerk en
de onderfinanciering van het openbaar vervoer. Wie het debat rond gendergelijkheid in
steden, voorsteden en rurale gebieden wil
voeren kan volgens Scettri niet voorbij aan
een brede matrix van factoren.

breuklijnen
In 1995 al gingen de VN-landen in Peking
een Verdrag aan dat stelt dat meisjes en jon-

gens overal ter wereld dezelfde toegang tot
onderwijs moeten hebben. Vijfentwintig
jaar later zijn er volgens de VN tegenover
toen al een extra 180 miljoen meisjes het
onderwijs in geholpen.
De uitdagingen blijven hoe dan ook groot. In
2016 zaten 63 miljoen meisjes van schoolgaande leeftijd niet op de schoolbanken. De
cijfers krijgen nog wat meer kleur als steden
rechtstreeks met het platteland worden vergeleken. In Kenia bijvoorbeeld is de helft van
de meisjes op het platteland al voor hun
negentiende verjaardag getrouwd. Vaak gaat
het om kindhuwelijken waarbij meisjes
nooit een schoollokaal van dichtbij zullen
zien… Als we de VN-bronnen mogen
geloven, heeft het trickle down-effect van
groeiende ontwikkelingseconomieën en
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een progressieve inhaalbeweging zich weinig doorgezet in de landen van het Globale
Zuiden. Slechts twee procent van de meisjes
die in de armste plattelandsgebieden wonen
maakt het middelbare onderwijs af.
Het klopt dat zo goed als alle rurale cijfers in
het nadeel spreken van meisjes en vrouwen.
Tegelijk lijkt het alsof die genderongelijkheid slechts een kanarie in de koolmijn is
voor een veel groter en ruimer probleem dat
zich afspeelt op het platteland. Volgens het
Global Education Monitoring report, dat
onder de vlag van VN-organisatie UNESCO
verschillende onderzoeken bundelt, heeft
een op vier kinderen die opgroeien in een
rurale omgeving in een lage-inkomensland
nooit enige vorm van onderwijs genoten. In
de stad is dat net iets minder dan een op
❱
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❱ tien. Kijken we meer specifiek naar het aan-

tal leerlingen dat een secundaire opleiding
afmaakt, dan zien we in stedelijk Sub-Saharaans Afrika dat gemiddeld de helft van de
bevolking diplomahouder middelbaar
onderwijs is. Op het platteland neemt dat
aantal een duik tot achttien procent.
Die trend beperkt zich niet tot ontwikkelingsgebieden: ook Europa laat duidelijke
verschillen zien. In Moldavië, om maar een
voorbeeld te noemen, heeft 81 procent van
de jongeren in de stad een middelbaar
diploma op zak. In de eerder rurale delen
van het land geraken we net niet aan de vijftig procent. Bij ons in België krimpt dat verschil al wat. Negentig procent van de
stadsjongeren studeerde in 2015 af in het
secundair onderwijs, tegenover een goede
85 procent in landelijker België.
Wat te denken over het hoger onderwijs in
de VS? Is daar ook sprake van een groeiende
kloof? Wel, in ruraal Amerika bezit slechts
een op de vijf jongeren van boven de 25 een
universitair diploma, zo staat te lezen in het
Hechinger-rapport over onderwijs. In de
verstedelijkte regio’s van de VS stijgt dat cijfer al snel naar een op de drie.
Het belangrijkste probleem, zo beschrijft
datzelfde rapport, is de neerwaartse spiraal
waarin rurale gebieden op die manier
terechtkomen. Vroege schooluitval en een
populatie jonge mensen zonder hoger

tioneler”. Zoiets mag echter nooit als allesomvattende uitleg gelden.’
Volgens Scettri blijft de vraag waar het geld
naartoe gaat. ‘How is the budget split? In ontwikkelingslanden gaat het onderwijsbudget
in de meeste gevallen naar scholing voor
jongens.’ Dat is één aspect. Daarnaast is er
de algemenere financiële achterstelling van
het plattelandsonderwijs. Dat vernemen we
van onderwijsonderzoekers Pierre Du
Plessis en Raj Mestry van de universiteit van
Johannesburg. Door een gebrek aan staatsinvesteringen hinken niet alleen scholen
maar ook leraars achterop, zo leert ons hun
studie over Zuid-Afrika. Ook hier gaat het
weer om een breed palet aan problemen.
Leerkrachten die door onderfinanciering
niet de juiste of helemaal geen schoolboeken voorhanden hebben, aantrekkelijkere
werkomstandigheden of meer doorgroeimogelijkheden in de steden die daardoor de
beste leerkrachten weglokken, en ten slotte
een gebrek aan didactische ondersteuning
maken van rurale scholen allesbehalve ideale werk- en leerplekken. Daardoor is er door
de band genomen ook minder ruimte voor
een uitgedacht didactisch plan rond thema’s
als seksualiteit en gender. Of zoals Scettri
het verwoordt: ‘Als verandering en progressie niet naar de klas komen, zullen kinderen
de rest van hun leven de aloude vooroordelen met zich meedragen.’

Wie het debat rond gendergelijkheid in steden,
voorsteden en rurale gebieden wil voeren kan niet
voorbij aan een brede matrix van factoren.
- Barbara Scettri (Plan International)
diploma zorgen ervoor dat de al precaire
lokale economieën een nieuwe tik krijgen
die hen nog verder wegdrijft van de (sub)urbane gemeenschappen.

money, money, money
Wat Scettri betoogt, is dat het vaak te gemakkelijk is om problemen op grote cultuurverschillen te steken. ‘Het klopt dat culturele
normen doorgaans sterker zijn in rurale
gebieden. Het platteland is vaak iets “tradi-
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Blijft ook de vraag in hoeverre ngo’s en
lokaal werkende vzw’s deel kunnen uitmaken van een structurele oplossing. Neem
opnieuw het voorbeeld van Kenia, waar het
Kakenya’s Dream-project al sinds 2008
meisjes in rurale gebieden de juiste weg
ophelpt. Via programma’s waarbij lokale
gemeenschappen worden betrokken, krijgen meisjes van hun geboorte tot volwassen
leeftijd een opleiding alsook bescherming
tegen gebruiken zoals besnijdenissen en
kindhuwelijken. Volgens het project beha-
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len alle deelneemsters aan het project een
diploma middelbaar onderwijs. Een succes,
maar… maken enkele zwaluwen de lente
wel? Ngo’s zijn zelf niet zelden onbesproken. In een blogpost schrijft de organisatie
Women Around the World dat fondsen van
niet-gouvernementele organisaties nog te
vaak worden aangewend om enkel urbane
en sub-urbane gemeenschappen vooruit te
helpen. ‘Op die manier dragen ze bij aan de
verdere marginalisatie van rurale gemeenschappen, en vooral vrouwen en meisjes
dragen daar de gevolgen van.’
Scettri benadrukt dat een langetermijnvisie
actie van overheden vereist. Initiatieven
zoals privéonderwijs moeten niet als tussentijdse oplossing dienen tot er budget is voor
publieke scholen. School mag geen zaak
van financieel profijt worden.

gendergelijk utopia
Dat steden het doorgaans beter doen in de
statistieken mag de nog aan te pakken uitdagingen niet verdoezelen. Hoewel ze in de
cijfers vaak opgaat als een soort van anonieme urbane entiteit, durft de onderwijskwaliteit binnen stadsgrenzen sterk te fluctueren.
In de bekroonde podcastreeks Nice White
Parents van The New York Times onderzoekt journaliste Chana Choffe-Walt de
gevolgen van enkele demografische verschuivingen in een publieke school in de
New Yorkse wijk Brooklyn. Ze stelt er vast
hoe de komst van blanke ouders voor een
sterke toename van het schoolbudget zorgt,
niet zozeer in het voordeel van de gekleurde
leerlingen maar in dat van de blanke kinderen, die door de extra financiering lessen
Frans krijgen.
Demografie, bereikbaarheid, huisprijzen:
het zijn maar enkele criteria die een impact
kunnen hebben op de kwaliteit van het stedelijk onderwijs.
‘Ook moeilijke omstandigheden in een
wijk, zoals overlast, criminaliteit of het veelvuldig voorkomen van seksuele intimidatie,
kunnen teweegbrengen dat de onderwijskwaliteit zeer lokaal een duikt neemt. Soms
zorgen ze er ook voor dat de schoolomgeving zelf door meisjes en vrouwen als onveilig wordt ervaren’, zegt Scettri.
Stadsarchitecten breken zich al jaren het

hoofd over hoe ze urbane centra voor iedereen veiliger kunnen maken. Eind jaren
negentig nam Wenen het voortouw met een
ambitieus project om meer vrouwen en
meisjes in publieke parken en op openbare

Safer Cities. Het creëerde daarvoor een multimediaal platform waarop jongeren onveilige plekken in steden konden markeren.
Dat steden nog lang geen gendergelijk utopia zijn, maakte het voorbije half jaar ook

Moeilijke omstandigheden in een wijk kunnen ervoor
zorgen dat de onderwijskwaliteit zeer lokaal een duikt
neemt. Soms zorgen ze er ook voor dat de schoolomgeving zelf door meisjes en vrouwen als onveilig
wordt ervaren. - Barbara Scettri (Plan International)
pleinen te krijgen. De oplossingen leken
soms doodeenvoudig, zoals het plaatsen van
extra bankjes, een volleybalveld in plaats van
een voetbalperkje, of een schoon openbaar
toilet voor vrouwen. Bij ons lanceerde Plan
International België vorig jaar het project

GELIJK
MAAKT
GEZOND

duidelijk. Begin maart dit jaar publiceerde
het Europees Parlement enkele pancarten
die aantoonden hoe de coronacrisis tot dusver vooral vrouwen en meisjes heeft getroffen. Niet alleen bestaat de zorgende frontlinie voor een meerderheid uit vrouwen, de

voornaamste sectoren waarin zij aan het
werk zijn werden economisch gezien ook
het hardst getroffen door de gezondheidscrisis. Daarbovenop kwam een stijging van
het aantal gevallen van huiselijk geweld,
vaak in krappe stedelijke appartementen en
met voornamelijk vrouwelijke slachtoffers.
Op een bepaald moment besloten de Waalse
en Brusselse regering zelfs een taskforce in
het leven te roepen om het fenomeen te
bestrijden.
Verkrachtingen en aanrandingen in verlaten lockdownstraten, in het geval van de
Britse Sarah Everard zelfs moord, legden
pijnlijk de nog aan te pakken kwesties in het
stedelijke leven bloot. De weg naar gendergelijk onderwijs waar dan ook ter wereld is,
zoals Barbara Scettri betoogt, geen solitair
pad dat enkel via de schoolpoort loopt. Het
vereist een multidisciplinaire aanpak en een
beleid dat bereid is om zowel op nationaal
als op lokaal niveau budget uit te trekken
voor een veelheid van uitdagingen.

Beluister de podcast over
gezondheidsactivisme
in Nicaragua en België.

Q
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Meester begint
niet meer

© Bob van Mol

door Bieke Purnelle
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Niet langer dan een eeuw geleden
behoorde meneer de onderwijzer tot de
notabelen van het dorp. Er is weinig reden
om heimwee te voelen naar die tijd. Wel
zijn onze scholen intussen vrouwen
bastions geworden. In het kleuter en lager
onderwijs valt er amper nog een man te
vinden. In het secundair onderwijs zijn de
heren een bedreigde minderheid. Hoe dat
komt weten we niet precies.
Eerst de vraag of het überhaupt een pro
bleem is. Halverwege de twintigste eeuw
dacht men dat de invasie van de leraarska
mers door vrouwen het beroep in diskrediet
zou brengen. Onderwijs zou aan status en
prestige inboeten, en het vak van leerkracht
zou dan ook minder aantrekkelijk worden
voor mannen.
De vervrouwelijking van een beroep als oor
zaak of symptoom van de devaluatie van dat
beroep is op zich al een traktaat waard. Het
was de Franse feministe Evelyne Sullerot die
in 1958 tot de conclusie kwam dat beroepen
waarin veel vrouwen werkten een lagere
maatschappelijke status hadden. Die vast
stelling was niet eens zo gek, vermits vrou
wen in die tijd maar even aan het werk
waren, met name tot ze trouwden en zich
aan huwelijk en gezin gingen wijden. Van
een echte loopbaan was met andere woorden
geen sprake. Vandaag zijn vrouwen echter
gemiddeld hoger opgeleid dan mannen. Ze
werken ook vaker en langer dan ooit. De ‘wet
van Sullerot’ zou eigenlijk van de baan moe
ten zijn.
Toch blijkt uit meerdere onderzoeken bin
nen verschillende sectoren dat de status en
verloning van een beroep dalen wanneer
meer vrouwen in dat beroep aan de slag
gaan. Het omgekeerde verschijnsel is overi
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gens even opmerkelijk. Een van oorsprong
‘vrouwelijk’ beroep als programmeren won
net aan prestige en verloning van zodra ook
mannen zich eraan gingen wagen. Kort
door de bocht gesteld: een vrouwelijke over
vertegenwoordiging is blijkbaar nefast voor
het imago van een beroepsgroep. Daar kan
je allerlei bedenkingen bij maken, maar
vrolijk wordt een mens er niet van. ‘Lopen
als een meisje’ wordt ooit ‘werken als een
vrouw’. Leuk dat je je best doet, maar nie
mand is onder de indruk.
De discussie over het imagoverlies van het
lerarenberoep gaat natuurlijk verder dan
Sullerot en haar bevindingen. Behalve sta
tus en verloning zijn er ook andere factoren
in het spel wat de genderverhouding in de
leraarskamer betreft. De feminisering van
het lerarenberoep wekt al lang bezorgdheid.
Jongens presteren namelijk slechter. Sinds
de jaren negentig zijn het niet langer de
meisjes die zorgen baren, maar de jongens.
Over dat onderpresteren doen verschillende
theorieën de ronde. Zo zou de vervrouwelij
king van het lerarenberoep ertoe leiden dat
jongens positieve mannelijke rolmodellen
missen. Ze komen immers bijna uitslui
tend in contact met vrouwelijke zorgverle
ners en opvoeders. Daarnaast gedragen jon
gens zich gemiddeld anders dan meisjes.
Ze zijn over het algemeen drukker, beweeg
lijker en weerbarstiger in de klas. Van jon
gens wordt nog steeds maatschappelijk ver
wacht dat ze stoer, sterk, assertief en com
petitief zijn, maar in de klas vraagt men het
tegenovergestelde: leerlingen moeten
beheerst, rustig, sociaal en gehoorzaam
zijn. Verwachtingen die lastig zijn voor kin
deren die van nature wat beweeglijker,
drukker en assertiever zijn, een groep die
meer jongens dan meisjes telt.

❱
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❱ Het goede nieuws is dat geen enkel onderzoek een

negatieve link legt tussen het geslacht van leerkrachten
en onderwijsprestaties. Het geslacht van de leerkracht
maakt dus niets uit als het om schoolresultaten gaat.
Of een kind leert rekenen van een man of een vrouw of
van iemand die tot geen van beide groepen behoort,
maakt in se geen verschil. Of toch niet rechtstreeks.
Vanuit maatschappelijk perspectief kan je je afvragen
of een eenzijdig samengestelde groep niet gewoon
beter werkt voor iedereen. We weten echter al lang dat
meer diverse teams betere beslissingen nemen. Dat
geldt evenzeer voor een klassenraad als voor een raad
van bestuur. Bovendien hebben ook meisjes baat bij
meer mannelijke rolmodellen – hun wereld bestaat

De vervrouwelijking van een beroep als
oorzaak of symptoom van de devaluatie
van dat beroep is op zich al een traktaat
waard.

evengoed voor de helft uit mannen. Meer mannen
voor de klas: het is een meerwaarde, ook al heeft het
geen directe impact op de cognitieve ontwikkeling van
kinderen. Ten eerste kan het traditionele of stereotype
opvattingen doorbreken. Ten tweede betekenen diverse lerarenteams een betere afspiegeling van de samenleving.
Rest de vraag waar die mannelijke leerkrachten dan
blijven. Wat houdt mannen tegen? Heel wat, zo blijkt
uit de beschikbare literatuur.
Zo geven mannen aan dat het hen ontbreekt aan ervaring in het omgaan met jonge kinderen. Bijgevolg zien
ze een eventuele loopbaan in het onderwijs voornamelijk in het secundair en nog vaker in het hoger onder-
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wijs. Het gebrek aan mannelijke medestudenten en
collega’s is een ander euvel. Zonder enthousiasmerende gelijken zien mannen geen brood in het onderwijs.
Niemand wil graag in de minderheid zijn en abnormaal worden gevonden.
Tot slot is er het hierboven besproken imago en de status van het beroep. Vraag mannen naar de drempels
om in het onderwijs te stappen, en ze geven aan dat de
framing rond het lerarenberoep het maatschappelijk
belang van de job niet bepaald in de verf zet alsook de
bestaande rolpatronen bevestigt. De juf staat niet bijster hoog op de maatschappelijke ladder. De meester
wellicht nog minder. Dat mannen zich niet welkom
voelen in een omgeving die hen haast wegzet als een
sukkel is uiteraard niet hun schuld. Het is een structurele kwestie.
Voor jonge kinderen zorgen is en blijft een vrouwenbezigheid, en daarom van weinig economische en maatschappelijke waarde. Vrouwen voeden op, mannen
‘babysitten’. Hoe jonger de kinderen in de klas, hoe
‘beklagenswaardiger’ de mensen die hen opvoeden, en
hoe minder mannen er een roeping in zien. Snotneuzen, het alfabet en de tafels van twee vereisen nochtans
niet minder intelligentie en vaardigheid dan de stelling
van Pythagoras en de conjunctief, hooguit een andere
soort benadering.
De nadruk op de ondervertegenwoordiging van vrouwen in wetenschap en techniek en het ontbreken van
eender welke actie naar de ondervertegenwoordiging
van mannen in zorg en onderwijs toe vertelt ons wellicht meer dan we graag willen horen.
Misschien moeten we de zaken eens omdraaien. In
plaats van ons suf te piekeren over het glazen plafond
en de bochtige bergpas naar de top voor vrouwen, kunnen we wellicht eindelijk werk maken van een aantrekkelijke route naar de zorg en het onderwijs voor mannen. Er is plaats, er is talent en er is ruimte zat voor een
breder perspectief.
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“Waarom ik zelf heb betaald om
op deze advertentie te staan?”
Brigitte Herremans

FOTO: IRATXE ALVAREZ

Omdat ik mondiale kwaliteitsjournalistiek belangrijker vind
dan ooit.
Ik ben Brigitte Herremans. Naast Midden-Oosten-experte ben ik ook proMO*. Ik betaal dus met veel
plezier elk jaar 50 euro aan MO*. Daarvoor krijg ik het magazine in mijn brievenbus, mag ik gratis naar
evenementen, krijg ik exclusieve nieuwtjes in mijn mailbox en nog een aantal voordelen. Maar ik vind het
vooral belangrijk dat ik daarmee betrouwbare, mondiale journalistiek steun, die mensen aan het woord
laat die anders over het hoofd worden gezien. MO* geeft hen een stem zonder in hun plaats te spreken.
Daarom ben ik proMO*.

Word ook proMO*. Ga naar mo.be/promo

Enkel op
MO.BE
MO* is er elke dag. Meer slow journalism, onderzoek, duiding en toegankelijke
maar onderbelichte maatschappelijke verhalen? Surf naar MO.be

600

meisjes/jaar

‘Talent vind je overal, onderwijskansen niet’
‘Wij zijn tegen de druk die bedrijven en donors uitoefenen om te evolueren naar
geprivatiseerd onderwijs, om het falen van de publieke sector te maskeren.’
Maak tijd voor dit interview met onderwijsexperte Kira Boe (Oxfam) over de rol
van onderwijs in de duurzame ontwikkelingsdoelen (sdg’s).

MO.be/talent
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Mensenhandel verbonden aan prostitutie teistert Malawi. People Serving Girls
at Risk (PSGR), een plaatselijke ngo, zei
aan Voice of America dat het voor de
pandemie ongeveer twee tot drie tips
ontving per week. Dat is nu gestegen tot
minstens zeven. Alleen al in 2020 hebben ze meer dan 600 gevallen geregistreerd. Drie keer zoveel als in het verleden. Het cijfer blijft stijgen, niet enkel
door de pandemie, maar ook door
armoede die volgt op mislukte oogsten
ten gevolge van de klimaatcrisis. Bekijk
de documentaire van Anke Dirix en Roel
Nollet (The Redhorse Collective) op

MO.be/Malawi
Meer info op redhorse.tv/a-girls-gaze
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GEMEEND

‘In theorie heeft ieder kind recht op onderwijs.
Maar in de praktijk is het een onbereikbare
droom voor vele vluchtelingenkinderen.’
Sahadi Daria stond op zijn achtste aan de schoolpoort in
Ankara. Om plastic bloemen te verkopen, niet om naar
school te gaan. Als vluchteling zwierf hij met zijn familie van
land naar land. Vandaag is hij schooldirecteur in Antwerpen
en beleeft hij elk jaar de magie van de eerste schooldag.

MO.be/magie

TELEURGESTELD

‘We zouden al zoveel verder moeten staan’
Gelijke onderwijskansen zijn nog lang geen realiteit,
weet docente Sociaal Werk Mieke Schrooten (Odisee
Hogeschool en Universiteit Antwerpen).
De emancipatiemotor die het hoger onderwijs is, hapert.

MO.be/verder

GEZEGD

‘Ongelijkheid op school heeft niet alleen te maken
met kinderen die slecht presteren, maar ook met
privileges die bepaalde leerlingen krijgen.’
Dat zegt Orhan Agirdag, professor Onderwijs en Samenleving
aan de KU Leuven. Maakt racisme ook van hoogopgeleide
mensen tweederangsburgers?

MO.be/racisme

#WIJZIJNHIER

‘Je bent onzichtbaar in de klas en lessen die je elke dag volgt.
Maar hey, de regenboogvlag toont toch dat je welkom bent?’
Diversiteit weerspiegelt zich ook binnen de klasmuren. Toch lijkt het alsof sommige leerlingen onzichtbaar blijven. Het
is hoog tijd om ervoor te zorgen dat élke leerling zich gezien voelt, schrijft leerkracht en MO*blogster Ann Smedts.

MO.be/diverseklas

Niets meer missen?
MO.be/nieuwsbrief
MOQ • special 2021 • www.mo.be
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Advertentie

Over VVOB
VVOB – education for development werkt al
40 jaar aan de duurzame verbetering van
de kwaliteit van onderwijs wereldwijd.
VVOB bouwt aan een rechtvaardige wereld
waarin overheden in staat zijn om het
fundamentele recht op kwaliteitsvol
onderwijs te garanderen en te realiseren, en
dit voor elke lerende, zonder enige vorm
van discriminatie.

Om een grote impact te hebben die
bovendien duurzaam is, werkt VVOB nauw
samen met de ministeries van Onderwijs in
partnerlanden. VVOB focust op de
professionele ontwikkeling van
leerkrachten en schoolleiders in vier
onderwijssectoren via de
capaciteitsontwikkeling van
onderwijsactoren.

‘Gelijkheid, en gendergelijkheid in het bijzonder,
loopt als een rode draad doorheen onze projecten.’

VVOB behaalt duurzame resultaten door:
• haar activiteiten af te stemmen op het
nationale onderwijsbeleid;
• onderwijsexpertise van de publieke
instellingen op te bouwen met knowhow
van, en via uitwisseling met een netwerk
van Vlaamse en internationale partners;

• samenwerking te stimuleren tussen
onderwijsinstituten over grenzen heen
en tussen de privésector en de onderwijssector.

VVOB’s netwerk
VVOB werkt in België en in acht landen in
Afrika, Zuid-Amerika en Azië op de
verschillende niveaus van beleid en
uitvoering: van de nationale en regionale
overheid tot de uitvoerende instellingen.

Meer info over
het werk van
VVOB rond
gender vind je
op

www.vvob.org

De teams van experten kunnen beroep
doen op een uitgebreid netwerk van
Vlaamse structurele partners. Dit zijn
lerarenopleidingen, universiteiten,
afdelingen van het ministerie van
Onderwijs en onderwijs-dienstverleners.
Naast Vlaamse partners werkt VVOB samen
met internationale partners, bijvoorbeeld
met Forum for African Women
Educationalists (FAWE) rond gender
in Afrika.

Dit netwerk van (internationale)
partnerschappen is enorm waardevol, ook
voor het Vlaamse onderwijsveld. Met
eNSPIRED, het VVOB-programma rond
gelijke onderwijskansen, brengt VVOB een
internationale dialoog tot stand.
Onderwijsactoren laten zich via
praktijkvoorbeelden uit Afrika, Azië en
Zuid-Amerika inspireren over hoe werken
aan gelijke onderwijskansen en omgaan
met diversiteit in Vlaanderen anders kan.

HET KRITISCH
DENKVERMOGEN EN
ZELFVERTROUWEN
STIMULEREN,
DAT IS HET GROTE
VERHAAL.
Abdellah Benotmane (29)
Leraar aardrijkskunde,
PAV en Frans

LERAAR,
EEN JOB DIE ZIN GEEFT
Je hebt al een diploma en/of beroepservaring en wil leraar worden?
Op zoek naar een job om trots op te zijn?
Volg dan een verkorte lerarenopleiding binnen Edu en deel je kennis en passie met anderen.

Ontdek de opleidingen en infosessies in jouw buurt op www.edu-leraar.be
Aalst  Antwerpen  Brugge  Brussel  Diepenbeek  Geel
Genk  Gent  Kortrijk  Leuven

