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5. Discriminatie en racisme 

 

Algemene definities en toelichting  
Onder discriminatie verstaat men het anders behandelen van mensen of groepen op basis van 

uiteenlopende kenmerken zoals afkomst, geboorteland, geloof, politieke of religieuze overtuigingen, 

sociale gewoonten, sekse, seksuele geaardheid, taal, handicap, en leeftijd. Onder racisme verstaan 

we het inferieur behandelen van personen op basis van hun vermeende ‘ras’. Dat wil zeggen hun 

biologische en genetische afkomst. In de meest algemene zin betekent racisme dat leden van een 

bepaald ras zich inherent superieur achten aan leden van een ander ras. Bij racisme oordeelt de ene 

persoon de andere op basis van nationaliteit, huidskleur, afkomst en nationale of etnische 

afstamming 

Discriminatie  en racisme kan zich uiten door uitsluiten, (cyber) pesten, roddelen, grapjes maken, 

bedreigen en uitlachen. Discriminerende en racistische  taal is bijvoorbeeld het uiten van teksten die 

slaan op iemands uiterlijk (spleetoog) geloof (voddenkop), of geboorteland (rot op naar je eigen 

land). 

Preventie 
Het volgende wordt van iedereen binnen de school verwacht: 

1. Het personeel, de leerlingen en hun ouders worden gelijkwaardig behandeld 

2. Er wordt geen discriminerende taal gebruikt 

3. Er wordt voor gezorgd, dat er in school geen discriminerende teksten en/of 

afbeeldingen  voorkomen op posters, in de schoolkrant, in te gebruiken boeken, e-

mail, e.d. 

4. Er worden geen tekens of symbolen gedragen die kunnen worden uitgelegd als 

racistisch of anderszins discriminerend 

5. Er wordt op toegezien dat leerlingen en ouders ten opzichte van medeleerlingen en 

hun ouders geen discriminerende houding aannemen in taal en gedrag 

6. De docent, leerling en ouders nemen duidelijk afstand van discriminerend gedrag en 

maken dit ook kenbaar 

7. Bij discriminatie door leerlingen wordt melding gemaakt aan de desbetreffende 

leerkracht, zodat deze hierop kan inspelen, overeenkomstig de procedure, zoals die 

is beschreven (pesten) 

 



Stappenplan 
Bij discriminatie en racisme door personeel wordt het personeelslid door de directie uitgenodigd 

voor een gesprek. Bij het herhaaldelijk overtreden van de gedragsregels wordt melding gedaan bij 

het bestuur, dat vervolgens bepaalt of, en zo ja welke, disciplinaire maatregelen er worden genomen. 

Bij discriminatie door vrijwilligers, stagiaires en ouders worden deze door de directie uitgenodigd 

voor een gesprek. Bij herhaaldelijk overtreding van de gedragsregels wordt melding gedaan bij het 

bestuur, dat vervolgens bepaalt of, en zo ja welke, maatregelen er worden genomen. In het uiterste 

geval kan hierbij gedacht worden aan schorsing of verwijdering/ontzegging van betrokkene tot de 

school en het schoolterrein. 

Indien medewerkers zich schuldig maken aan deze vorm van grensoverschrijdend gedrag, dan is dit 

voor het bestuur reden per ommegaande rechtspositionele maatregelen te nemen. Bij ernstige 

normoverschrijdingen wordt de arbeidsovereenkomst per ommegaande beëindigd. 

De schoolleiding evalueert of het veiligheidsbeleid bijgesteld moet worden. 

Bij discriminatie door leerlingen wordt er teruggegrepen op de stappen zoals beschreven in het 

pestprotocol: 

 

Groepsaanpak:  

1. signaleren 

 Signalen van discriminatie  kunnen zijn: vaak spullen ‘kapot’, vaak alleen, als laatste gekozen, 

geen vrienden, geen zin om naar school te gaan, dicht bij de leerkracht blijven, er angstig, 

onzeker, bang, neerslachtig en huilerig uit zien, verminderde schoolresultaten, Overdreven 

clownesk gedrag en afkoopgedrag. 

 Indien de leerkracht/personeel onomstotelijk discriminatie  heeft gesignaleerd, geeft hij/zij 

duidelijk en ondubbelzinnig aan dat hij/zij dergelijk gedrag  afkeurt. 

 

2. analyseren 

De leerkracht probeert zicht te krijgen op de oorzaak, de omvang van de discriminatie, wie is de 

gediscrimineerde en wie zijn/is de dader(s), de rol van de groep, de mogelijke gevolgen voor het 

slachtoffer en zijn er al eerder interventies geweest. 

 De leerkracht probeert bewijsmateriaal te verzamelen van de discriminatie. 

 

3. handelen 

Wij willen bij de aanpak van pesten op school uitgaan van de zogenaamde vijfsporen beleid. Deze 

aanpak bestaat uit: 

 hulp aan de gediscrimineerde leerling 

 hulp aan de discriminerende 

 hulp aan de zwijgende middengroep 

 hulp aan het personeel 



 hulp aan de ouders 

 

Hulp aan de leerling: 

 Met de gediscrimineerde leerling wordt besproken hoe erg het probleem is en de leerling 

wordt serieus genomen. 

 Met de leerling wordt overlegd over de mogelijke oplossingen 

 De leerling wordt door de leerkracht gesteund bij het uitvoeren van de oplossingen 

 De leerkracht probeert de leerling begrip en respect bij te brengen voor ieders eigenheid. “Ik 

ben ik en jij bent jij en dat mag gerust!” Zo nodig kan de leerling een sociale 

vaardigheidstraining/weerbaarheidstraining volgen om het gevoel van eigenwaarde te 

verhogen 

 De leerkracht kan gebruik maken van de IB-er/Psycholoog 

 Bij ernstige gevolgen van discrimineren probeert de leerkracht samen met de ouders het 

gepeste kind zijn/haar gevoel voor eigenwaarde terug te laten vinden. Zo nodig wordt hierbij 

hulp van professionele instellingen ingeschakeld, zoals schoolarts, e.a. 

 

Hulp aan de discrimineerde 

 Leerkracht voert probleemoplossende gesprekken. Hierin probeert hij de oorzaak van het 

gedrag bloot te leggen. 

 De leerkracht bespreekt met de discrimineerde  wat een gediscrimineerde kind doormaakt.  

 De leerkracht maakt samen met de discrimineerde afspraken ter voorkoming van de 

discriminatie. 

 De leerkracht probeert de leerling begrip en respect bij te brengen voor ieders eigenheid. “Ik 

ben ik en jij bent jij en dat mag gerust!” Zo nodig kan de leerling een sociale 

vaardigheidstraining/weerbaarheidstraining volgen. 

 

Hulp aan de zwijgende middengroep: 

 Het probleem wordt besproken in de groep. 

 Met de groep worden oplossingen bedacht over wat zij kunnen doen om het discrimineren 

te laten stoppen, waardoor ze medeverantwoordelijk worden. 

 De leerkracht maakt deze groep duidelijk welke actieve rol zij kunnen spelen bij de aanpak. 

De leerkracht zet een indien wenselijk een gepaste traiing in, zoals Rots en Water.  

 

Hulp aan het personeel: 

 De leerkracht/het personeel betrekt de IB-er bij het probleem. 

 

Hulp aan de ouders: 

 Ouders worden serieus genomen bij het melden van een probleem.  



 Ouders worden op de hoogte gebracht van een probleem en worden op de hoogte gehouden 

over de aanpak van de school en wat zij hierin kunnen betekenen voor hun kind. 

 Ouders kunnen informatie krijgen over discrimineren en  de aanpak hiervan. 

 

4. controleren en evalueren 

 De leerkracht controleert of de genoemde afspraken uitgevoerd en effectief zijn. 

 De leerkracht brengt de gediscrimineerde, discriminerende , zwijgende middengroep, ouders 

en IB-er op de hoogte . 

 De leerkracht maakt een verslag wat toegevoegd wordt aan het leerling dossier. 

 

Schoolaanpak:  

 Wanneer het pesten ondanks alle genomen stappen doorgaat of opnieuw de kop opsteekt, 

gaat de leerkracht/personeel over tot de zgn. schoolaanpak. 

 Het personeel meldt het probleem bij de directie. 

 De directie licht de ouders in en verzoekt om medewerking bij de aanpak van het probleem.  

 De directie kan bij ernstige pestsituaties overgaan tot schorsing van de discriminerende . 

(schorsing heeft altijd een tijdelijk karakter).   

 Indien de discriminerende en/of de ouders van de  discriminerende  

elke vorm van ondersteuning of medewerking weigeren, kan dit leiden tot een 

vertrouwensbreuk en verwijdering van de leerling (verwijderen heeft altijd een definitief 

karakter). 

 

Aandachtspunten/ afhandeling 
1. Direct nadat een teamlid door een leerling in vertrouwen is genomen, neemt hij/zij contact 

op met de verantwoordelijke leerkracht. 

2. De leerkracht op zijn/haar beurt neemt de leerling apart  zodat er een goed beeld verkregen 

wordt van het geen gebeurd is. Op dezelfde dag wordt contact opgenomen met de 

locatieleider zodat bepaald kan worden wat er gaat gebeuren. 

3. Tevens wordt er contact opgenomen met ouders/verzorgers van de betreffende leerlingen. 

4. Door de verantwoordelijke leerkracht wordt een journaalmelding gedaan en wordt het 

incidentenformulier ingevuld. 

 


