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Actualiteitsvraag van mevrouw Hilde Sabbe tot de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd 

voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp:  maatregelen tegen discriminatie in het onderwijs 

 

 

Door een datalek hebben studenten aan de Erasmus Hogeschool hun eigen evaluatie van 
een mondeling examen kunnen bekijken. De toon van de docenten in kwestie was kwetsend 
met veel hoongelach en beledigingen zoals ‘leeghoofd’. Maar het ging ook verder: een 
docente lijkt te verwijzen naar een fruitmand bij een studente met een hoofddoek, er wordt  
met afkeuring verwezen naar de islam of ‘geloof in de profeet’. Hier werd op z’n minst de 
indruk gewekt dat (racistische) vooroordelen een invloed hadden op de evaluatie. Dit komt 
ontzettend hard en oneerlijk over bij de studenten die dit onder ogen kregen. 

De hogeschool ondernam actie, al roepen de maatregelen opnieuw vragen op. Online 
examens worden niet meer gefilmd, maar dat verhindert niet dat docenten op een 
dergelijke foute manier te werk gaan. De school concludeert dat er van racisme geen sprake 
is, maar schakelt wel de hulp in van een instituut dat gespecialiseerd is in diversiteit. 

Het is niet aan ons om deze uitspraken uit te zetten op een racismeschaal of te bepalen 
hoezeer hun attitude de evaluatie heeft beïnvloed. We willen ook geloven dat de docenten 
hun fout inzien. Het is cruciaal dat studenten steeds in hun waardigheid worden gelaten. Dat 
studenten het er slecht vanaf brengen of dat een evaluatie achter gesloten deuren 
plaatsvindt, mag nooit een reden zijn om mensen uit te lachen.  

Maar dit voorval dient vooral ook als reminder. Onderwijs is niet de grote gelijkmaker. 
Vooroordelen, zeker ook over religie en afkomst, hebben een impact op onderwijskansen. 
Het is onvermijdelijk dat vandaag, achter gesloten deuren, dit soort en veel flagrantere 
vormen van discriminatie, nog te vaak een objectieve beoordeling van studenten in de weg 
staan.  

Jongeren met een migratie-achtergrond hebben een lager dan gemiddeld opleidingsniveau. 
Het is essentieel dat zij vertrouwen hebben in de instellingen die mee hun toekomst 
bepalen. De strijd tegen discriminatie is dus ook in het onderwijs nog niet gestreden. 

Vandaar mijn vragen: 

 Heeft u contact gehad met de hogeschool over dit voorval? 

 Op welke manier heeft de VGC aandacht voor discriminatie in het onderwijs? 
Ontwikkelt bv. het OCB hier een aanbod voor schoolteams?  



 In hoeverre weerspiegelt het Brusselse leraren- en docentenkorps de diversiteit 
onder haar studenten? Hoe probeert de VGC meer studenten met een 
migratieachtergrond warm te maken voor het lesgeven? 

 Wordt in de huidige lerarenopleidingen structureel tijd gemaakt voor of een vak 
onderwezen over non-discriminatie attitudes en vaardigheden, zeker bij 
beoordelingen van studenten? In dit geval stuurt de hogeschool de studenten op een 
begeleidingstraject naar het Hannah Arendt Instituut voor diversiteit, stedelijkheid en 
burgerschap. Een goede zaak. Maar moet een dergelijke vorming niet standaard deel 
uitmaken van de opleiding of permanente vorming van iedereen die lesgeeft, zeker in 
een diverse grootstad als Brussel, zodat er preventief in plaats van reactief gewerkt 
wordt? Kan de VGC hiervoor een initiatief nemen voor het Brusselse (hoger) 
onderwijs of dit aankaarten bij de Vlaamse Overheid?   
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