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Kennismaking

Even vooraf…

INLEIDING



Heb jij of jouw kind ooit meegemaakt 
dat…?

1. … je bent beledigd voor je afkomst? 

2. … je het doel van racistische grappen, liedjes of pesterijen bent geweest? 

3. … je stereotyperende commentaren gehoord of gelezen hebt over je 
afkomst? 

4. … je beelden gezien hebt die je afkomst in een negatief daglicht zet?

5. … je verbaal aangevallen werd (ook non-verbale gebaren) omwille van je  
achtergrond? 

6. … je jou uitgesloten voelde door je afkomst?

7. … je gevoeld hebt dat mensen je vermijden omwille van je afkomst?

8. … je voelde dat mensen je als minder intelligent of minderwaardig 
beschouwden omwille van je afkomst? 

9. … jou toegang of een dienst geweigerd werd omwille van je afkomst? 

10. … je tot een job geweigerd werd omwille van je afkomst? 

11. … je achterdochtig benaderd bent omwille van je afkomst? 



Racisme is…Veellagig

• Bewuste of onbewuste, bedoelde of onbedoelde 
gedragingen, een vertekend beeld (biases), 
verkeerde denkbeelden en overtuigingen, 
assumpties en stereotyperingen.  

• Dit kan zowel binnen structuren en systemen als in 
instituties bestaan. 

• Het kan ook binnen interpersoonlijke relaties alsook 
via geïnternaliseerde racisme binnen de persoon zelf 
voorkomen. 



Iceberg model of racial conflict 
(Henze, et al. 2002)

Openlijke, expliciete vormen
van racisme

Onderliggende, latente 
vormen van racisme

Segregatie van groepen, 
institutioneel racisme

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3 



Iceberg model of racial conflict 
(Henze et al. 2002)

• Niveau 1: openlijke, expliciete vormen van racisme, 
fysieke en psychische agressieve vormen van 
racisme, die makkelijk te detecteren zijn.

• Niveau 2: onderliggende, latente vormen van 
racisme. Wanneer mensen uit bepaalde groepen 
worden uitgesloten omwille van huidskleur, taal, 
cultuur, religie,..) psychische stress is aanwezig.

• Niveau 3: segregatie, institutioneel racisme, 
socialisatie van kinderen waarbij negatieve kijk op 
andere groep worden meegegeven, ongelijke 
verdeling van macht, status, toegang tot diensten.



Racisme als stress-factor 

- Dagelijkse vormen van racisme- stress

- Incidenten van Racisme-trauma

- Getuige zijn van racisme (omgeving) 

- Algemene spanningsniveau is van belang!!!

- Optelsom van de stressoren!

WAT IS RACISME?



Racisme binnen de familiecontext

1. Racisme is een groeps -en familie-stress 
en/of trauma.

2. Racisme is een transgenerationeel
stress/trauma dat doorgegeven kan 
worden doorheen generaties.

3. Racisme is een vicarious stress/trauma 
dat hulpverleners (die ermee werken) 
kan schaden. 

Wat is racisme?



Wat zegt het onderzoek

over hoe ouders omgaan met 
racisme-ervaringen van hun kinderen?



DOELSTELLINGEN VAN HET ONDERZOEK

▪ Hoe gaan ouders om met de racisme-ervaringen van hun kinderen?

▪ Noden en behoeften van ouders exploreren

▪ Welke tools zijn er voorhanden om hen beter te kunnen 
ondersteunen?

▪ Hoe kunnen we ouders empoweren inzake dit thema om hun kinderen 
beter te kunnen ondersteunen?

▪ Methodiek: focusgroepen en kwalitatieve diepte-interviews

HET ONDERZOEK



DE EERSTE OBSERVATIES

▪ De grootste bezorgdheid van ouders is:

▪ Dat ze vaak het gevoel hebben hun kinderen niet te kunnen 
beschermen tegenover racisme.

▪ Niet (altijd) weten wat ze kunnen doen.

▪ Ervaren pijn en voelen zich schuldig (of gevoelens van schaamte) dat 
hun kind met racisme te maken krijgt.

▪ Weten vaak niet hoe ze met hun kinderen over racisme kunnen 
spreken: uit bezorgdheid en uit bescherming.

▪ Ouders willen geen negatieve kijk op de realiteit en de samenleving 
doorgeven.

▪ Ouders kunnen soms ook in een ‘fight-flight reactie’ belanden en dit 
doorgeven. Een tunnel-gevoel. 

▪ Er ontstaat soms een freeze reactie, omdat ze niet willen dat de situatie 
escaleert tot een conflict om hun kind niet in de verlegenheid of 
onveiligheid te brengen.

HET ONDERZOEK



NODEN EN BEHOEFTEN 

▪ Ouders zouden liever met andere ouders over racisme willen 
spreken en hebben nood aan lotgenoten.

▪ Vragen die ze expliciet stellen:
▪ Hoe vermijd ik dat mijn kind een negatief zelfbeeld heeft?

▪ Hoe vermijd ik dat racisme mijn kind schaadt?

▪ Hoe vermijd ik dat mijn kind zich schaamt voor de eigen identiteit?

▪ Hoe kan ik mijn kind weerbaarder maken? 

▪ Ouders willen op een ‘positieve manier’ aan de slag met dit thema. 
Ze willen niet hun kind ‘bezoedelen met een negatief thema’ zoals 
racisme.

▪ Sommige ouders slagen erin om creatieve manieren te vinden om 
met hun kinderen het thema racisme direct of indirect aan te 
pakken. 

HET ONDERZOEK



Hulpverlening 

De diensten die ouders ondersteunen, 
hebben zelf niet altijd de expertise in huis om 
ermee om hierop antwoorden te bieden. 

Drempels om over het thema te praten. Door 
te weinig kennis of niet weten welke houding 
er passend is. 



Jongerenorganisaties

Zien bij jongeren vooral: 

1. Internalisering van racisme 

2. Normalisering 



FIGHT-OR-FLIGHT REACTIES 

Een moeder die belaagd wordt door
twee vrouwen, omdat haar zoontje
van 3 jaar toevallig een sneeuwbal
gooide en dit terechtkwam in hun
auto. Ze roepen onder andere naar de
moeder:

“Kan je jouw kind wat beter
opvoeden? Kennen jullie dat niet?”

VOORBEELDEN VAN



FIGHT-OR-FLIGHT REACTIES 

Fight-gedrag: defensieve reactie, bij elke
situatie in discussie gaan naar leerkracht toe,
je kind extra straf geven

Flight-gedrag: Oudercontacten vermijden,
met je kind er niet over praten

Freeze-gedrag: geen reactie kunnen geven
aan de ander, niets kunnen doen.

VOORBEELDEN VAN



ERVARINGEN VAN OUDERS

‘Goede vs. slechte ouder’: 

“Als ik mijn kind met het offerfeest naar school stuur, dan 
ben ik een goede ouder.” 

“Het is al lastig om een ‘goede ouder’ te zijn in deze tijd, het 
racisme komt er bovenop.” (je extra moeten bewijzen)

“Ik wil mijn kind niet in gevaar of in verlegenheid brengen 
door het thema racisme aan te brengen. Ik wil het thema ook 
niet te veel ruimte laten innemen. Ik wil hen een onbezonnen 
kindertijd meegeven.”  

“Het gaat over de toekomst van mijn kinderen, dan voel je je 
zo machteloos, dat is je meest kwetsbare ik dat geraakt 
wordt. Ik wil elke dag roepen tegen mijn kinderen: je bent 
mooi, je bent sterk en je bent slim! In plaats ben je soms 
harder tegen je kind. Hoe komt dat?” 

VOORBEELDEN VAN



ERVARINGEN VAN OUDERS

“Voor het grootmoedersfeest, vroeg mijn kind (van 5 
jaar) of ik niet meewilde in plaats van mijn moeder.  
“Want Henna (oma) kent dat niet,” zei ze. Dat gaat door 
merg en been.”  (wanneer jouw kind racisme 
reproduceert))

“Het meest lastige vind ik het structureel racisme waar 
je geen weet van hebt, dat minder zichtbaar is en waar 
je je kind veel minder weerbaar tegen kan maken als 
ouder. Ik vind dat echt pijnlijk die machtsverhoudingen.” 
(wanneer je als ouder niet kan reageren)

“Ik wil mijn kind niet vragen zich in te houden, zoals 
mijn ouders dat hebben gedaan. Maar je wil je kind 
gezonde vaardigheden meegeven. Hoe doe je dat?”

VOORBEELDEN VAN



ERVARINGEN VAN OUDERS

“Vaak moet ik denken aan mijn eigen moeder toen ze aan 
een bankautomaat racistisch werd behandeld door een 
andere wachtende. Het enige wat zij toen kon zeggen was: 
“Vous êtes raciste.” Het was erg vernederend voor mij als 
kind om de machteloosheid van mijn moeder mee te maken. 
Ik wil niet dat mijn kind dat ook meemaakt.” (racisme naar 
ouders toe naast kind)

“Zelf krijg ik als ouder nog dagelijks  met racisme te maken 
op mijn job. Ik werk als verzorgende en word vaak geweigerd 
om mijn job te doen. Ik kan het in mijn eigen leven niet 
controleren, hoe kan ik mijn kinderen dan beschermen?” 
(huidige racisme- ervaringen van ouders )

“Door als ouder voor jezelf te zorgen en als partner voor 
elkaar, kunnen we de stress beter aan.” (zelfzorg)

VOORBEELDEN VAN



CREATIEVE EN WEERBARE OPLOSSINGEN VAN OUDERS

“Erg dat dat kind zo bang is om je uit te nodigen voor 
een verjaardagsfeest.” (moeder van een 9-jarig kind)

“Ik heb een sterk netwerk en dat probeer ik te benutten 
als mijn kind op school iets meemaakt. Je netwerken 
bieden je als ouder een stemruimte.”

“Wij hebben echt bewust voor een school gekozen die 
een heel diverse populatie heeft. Hier in Gent betekent 
dat dat je dan heel weinig witte kinderen ziet. Maar in 
een ‘gekleurde school’ is racisme minder een thema. 
Terwijl dat je dat in een witte school vaak sterker voelt, 
ook bij andere ouders.”

GOOD PRACTICES



EMPOWEREN VAN OUDERS: MAAR HOE? 

▪ Hen bewust maken van eigen rol en mogelijkheden:

▪ Versterken van hun opvoedingsvaardigheden m.b.t. opvoeden in 
superdiverse samenleving

▪ Ouders laten beseffen dat ze een rolmodel zijn en een positieve 
invloed hebben op de gezondheid van de kinderen

▪ Identiteitsversterkende activiteiten (moedertaal aanleren, trots op 
eigen taal en cultuur/religie/huidskleur)  

▪ Via spel: spelenderwijs kind versterken

▪ Het gesprek aangaan over racisme-ervaringen: EHBO-TOOL 

BEGELEIDING VAN OUDERS



EHBO-tool

Hoe kunnen we in gesprek gaan met 
ouders over racisme-ervaringen?



Hoe kan je over racisme beginnen 
praten?

Waarom beginnen mensen er 
spontaan zelf niet over?

Antwoorden formuleren via chatbox

EHBO-TOOL



Redenen van terughoudendheid 

- Schaamte dat men dit meemaakt.

- Bang om de kansen van het kind te verspelen.

- Bang om negatief rolmodel voor het kind te 
zijn.

- Angst om als slechte ouder te worden 
gezien…

- Angst om veroordeeld te worden…

EHBO-TOOL



STAP 0: BASISVEILIGHEID

▪ Een veilige ruimte en relatie creëren.

▪ Zoals bij alle slachtoffers, voorzie een rustige aangename omgeving. “Je 
bent nu veilig, wat je ook hebt meegemaakt. Niemand kan je hier 
kwetsen.”

▪ Verzeker dat de persoon niet op het verhaal zal veroordeeld worden. Dat 
iedereen hier altijd met een reden zit. 

▪ Beroepsgeheim 

▪ Signalen herkennen van onzekerheid en vraag naar veiligheid:

▪ Vb. “Voor we starten met het gesprek, kan je me beloven om me als mens 
te beoordelen?”

EHBO-TOOL



STAP 1: OPBOUWEN VAN EEN BAND

▪ Wat is je eerste reactie? Echtheid! 

▪ Uit je verbazing/verontwaardiging!

▪ Wat raakt je het meest in dit verhaal?

▪ Maak je kenbaar in je positie: 
“Dit is een normale reactie op een abnormale situatie.”

▪ Beeld je in dat je zelf in zo n situatie zit, hoe zou je ermee 
omgaan?

▪ Empathie
▪ Terugspelen, gevoelens benoemen

▪ Hier en nu

▪ Structureren en concretiseren

▪ Normaliseren van de gevoelens 

EHBO-TOOL



STAP 2: SIGNALEN VAN KWETSINGEN

• Hevige stressklachten: nachtmerries, hartkloppingen, 
vermijdingsgedrag, trillen, paniekaanval, angstaanval, hevig 
piekeren, woede-uitbarstingen, …

• Manieren van compenseren om erbij te horen: ofwel 
overassimilatie ofwel terugtrekgedrag (er helemaal niet bij willen 
horen en zichzelf buiten de dominante groep plaatsen, geen 
contact willen met de dominante groep)

• Gevoelens van machteloosheid, zelfhaat, frustratiegevoelens, 
zelfvervreemding, waardeloosheid, gebrek aan zelfacceptatie, 
defensief gedrag, isolement, …

ACUTE en CHRONISCHE signalen 

EHBO-TOOL



Signalen herkennen

Acute signalen Chronische signalen

Vermoeidheid Burn-out

Concentratie Piekeren 

Nachtmerries Chronische 
Slaapproblemen 

Overbezorgdheid Angsten 

Negatief zelfbeeld zelfhaat



STAP 3: KWETSUREN BESPREEKBAAR MAKEN

▪ Erken de pijn van racisme

▪ Erkennen is niet veroordelen, wel de invoelende ondersteuning in 
een veilige context

▪ Erkennen is niet noodzakelijk de persoon gelijk geven

▪ Inzicht geven in het feit dat racisme schaadt: “Wat de intenties van 
de dader ook is, racisme is schadelijk! Het is niet ok, dat dit gebeurt. 
Niemand heeft het recht zoiets te doen. Als mens als  hulpverlener 
veroordeel ik racisme.”

▪ Inzet van de persoon zien: Geduldig om een constructieve oplossing 
te zoeken. Bedank de persoon voor de moed om de stap te zetten 
naar Unia. 

EHBO-TOOL



STAP 3: KWETSUREN BESPREEKBAAR MAKEN

WAT WEL? WAT NIET?

Rustig en open praten over racisme Minimaliseren, onderbreken

De gevoelens normaliseren Veroordelen van de G/G/G

Begrip tonen, erkenning geven Wij/zij gesprekken

Inzicht geven in het feit dat racisme kan schaden Proberen het tegendeel te bewijzen

Luisteren, laten ventileren De waarheid in vraag stellen

Proberen te begrijpen Meteen positieve zaken aangeven

EHBO-TOOL



STAP 4: DE ERNST VAN HET TRAUMA INSCHATTEN 
(DAVIS, 2005) 

1. De kwantiteit van de incidenten: hoe lang, hoe vaak, ? (herhaaldelijke 
karakter maakt een situatie traumatisch) 
(bv: taxi die weifert te stoppen, bus die weigert de deur te openen, de 
afwezigheid opmerken van mensen die op jou lijken in boeken, magazines 
en posities van macht)
2. Wat is de relatie tussen de aanvaller en het slachtoffer? (leerkracht-
leerling, werkgever-werknemer, etc.) is er een afhankelijkheidsrelatie? Een 
positieverschil? Hoe beter de vertrouwensrelatie was, vóór het incident, 
hoe meer traumatiserend het kan zijn voor het slachtoffer.

3. Was er sprake van publieke vernedering? Bij publieke vernedering 
wordt het traumatiserende karakter versterkt. Wanneer niemand ingrijpt 
en toeschouwers enkel toekijken, blijkt dit des te meer machteloosheid op 
te roepen bij slachtoffers  en de schade achteraf te vergroten. 

EHBO-TOOL



Tips en tricks
NIET WEL DOEL

Ik kan dat niet doen voor je. We kunnen samen eens kijken 
wat we met die vraag kunnen 
doen.

De vraag achter de vraag 
zoeken

Dat is een vreemde keuze. Ik wil dat graag begrijpen. Creatieve 
copingsmechanismen

Ik zou dat niet doen. Hoe reageert jouw omgeving
daarop?

Respect voor keuzes

De hulpverlener mag niet 
harder werken dan de cliënt.

De hulpverlener moet vaak in 
het begin even hard of harder 
werken.

Intense hulpverlening

Of-of principe En-en principe Open 
keuzemogelijkheden

EHBO-TOOL



STAP 5: WAT HEEFT MEN NODIG OM VERDER TE KUNNEN? 

▪ Wat heb je nodig om verder te kunnen als gekwetste persoon?

▪ Waar kan je iets aan doen?

▪ Waar wil je iets aan doen?

▪ Zorgbehoeftes bespreken

▪ Wegwijs maken in waar men steun en hulp kan vinden: zowel 
professioneel als in de privé-netwerken

EHBO-TOOL



ZEG IETS HOOPGEVEND EN VERBINDEND

▪ Menselijke verbondenheid is het meest krachtige medicijn tegen 
toxische gebeurtenissen zoals racisme.

Zeg iets dat hoop geeft… 

Dat verbondenheid kan creëren, 

Dat het geloof in de samenleving kan helen, 

Dat de persoon terug kan brengen tot zichzelf…

Vertel eventueel een mooi verhaal…

EHBO-TOOL


