
— SAM steunpunt Mens en Samenleving —

KUNNEN ZIJN WIE JE BENT, 
DAT IS (ONDER)WIJS!



KUNNEN ZIJN WIE JE BENT, DAT IS (ONDER)WIJS! - SAM STEUNPUNT MENS EN SAMENLEVING

160

“De school moet een weerspiegeling 
zijn van de samenleving waarin 
elke jongere zichzelf kan zijn en 

eigen keuzes kan maken.”

- Conclusie werkgroep Onderwijs, 

Kinderrechtendag 2021
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Hadiz is dertien jaar en woont sinds vijf jaar in België, samen met zijn moeder 

en twee zusjes. Voordien woonde hij in Afghanistan. In de klas wil de leerkracht 

hem altijd het woord geven als het gaat over diversiteit, maar eigenlijk wil 

Hadiz dat helemaal niet. Hij doet liever aan rekenen of voetbal.

Janne is zestien en zit in het vijfde middelbaar. Ze gaat best graag naar 

school, maar ballet doet ze nog liever. Er is een iets dat ze wel vervelend vindt 

op school, en dat is dat ze haar soms nog Jan noemen. Zo wil ze niet meer 

genoemd worden, want dat is een naam voor jongens en ze voelt zich geen 

jongen. Het kwetst haar dat haar leerkrachten en medeleerlingen hier geen 

rekening mee houden. 

Alana, negen jaar. Haar school organiseert over de middag een voetbaltornooi, 

alleen voor de jongens. Voor de meisjes is er een dansworkshop. Alana begrijpt 

niet goed waarom ze niet mag meedoen aan het voetbaltornooi, want dat doet 

ze toch het liefst? Bovendien is ze er erg goed in. 

De bovenstaande verhalen spelen zich allemaal af in de schoolcontext. Daarnaast gaat elk 

verhaal telkens over ‘identiteit’. Hadiz, Janne en Alana hebben immers recht op een eigen 

identiteit, maar wat betekent dat voor hen en welke rol speelt hun school hierin?

Hierna volgt eerst een overzicht van studies die peilen naar het belang van identiteit voor 

jongeren, ook specifiek in de schoolcontext. Vervolgens zoomen we in op het concept identiteit, 

namelijk wat het betekent, in welke mate het juridische bescherming geniet 

en de rol die het speelt in het Vlaamse onderwijs. Deze bijdrage eindigt met 

een overzicht van educatief materiaal waar leerkrachten zelf mee aan de 

slag kunnen.  
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Jongeren zelf aan het woord over identiteit

Niet alleen Hadiz, Janne en Alana worstelen met hun identiteit. Zo stond 

de Warmste Week van 2021 in het teken van ‘kunnen zijn wie je bent, 

dat verdient iedereen’1. De keuze voor dit thema kwam niet zomaar uit 

de lucht gevallen. Uit verschillende onderzoeken bleek immers dat het 

een thema was (en is) dat heel wat jongeren nauw aan het hart ligt, en 

waar ze zelf mee worstelen2. 

Zo bleek uit een bevraging van de VRT-studiedienst (2021) dat één op 

de vijf Vlamingen zichzelf niet kan zijn en dat zeven op de tien Vlaamse 

jongeren vindt dat “een wereld waar iedereen zich goed in zijn vel voelt” 

en “waar iedereen de vrijheid heeft te zijn wie men is of wil zijn” heel 

belangrijk is3. 

In navolging van deze resultaten besloten de onderzoekers van de 

Waddist-app om in de periode van november tot december 2021 zoveel 

mogelijk in te zetten op het thema ‘jezelf kunnen zijn’. De Waddist-app 

peilt naar de mening van jongeren tussen twaalf en dertig jaar door hen 

elke dag drie meerkeuzevragen voor te schotelen over verschillende 

thema’s zoals identiteit4. Dit resulteerde in een uitgebreid rapport over 

de identiteitsbeleving van jongeren5. Hoewel de overgrote meerderheid 

van de Waddisters aangaf zichzelf te kunnen zijn, kon één op de vijf 

dat niet. Ze gaven aan het gevoel te hebben niet aanvaard te worden 

door anderen. Heel wat Waddisters vroegen ook meer aandacht voor 

maatschappelijke thema’s op school en wilden graag meer lessen rond 

psychisch welzijn6. 

Ook specifiek in de schoolcontext ervaren heel wat jongeren drempels 

om zichzelf te zijn7. Tussen januari en maart 2017 onderzocht de 

Vlaamse Scholierenkoepel bijvoorbeeld hoe het gesteld was met 

stress bij leerlingen8. Uit de bevraging bleek dat heel wat leerlingen 

soms moeilijk zichzelf kunnen zijn op school, en dat dit een belangrijke 

trigger is van stress. Volgens de leerlingen is er te weinig aandacht voor 

de persoon achter de leerling. Ze worden bedolven onder punten, 

lesdoelen en regels. Samen met de leerlingen werd ook nagedacht over 

manieren om stress zoveel mogelijk te beperken. Volgens de leerlingen 

Eén op de vijf 

Vlamingen kan 

zichzelf niet 

zijn.
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is het bijvoorbeeld cruciaal om in te zetten op een goede klassfeer. 

Ook minder strenge kledingvoorschriften zijn volgens de leerlingen 

belangrijk, want strenge kledijregels beperken hen om hun identiteit 

vrij te beleven.

De resultaten van het stressonderzoek werden ook bevestigd op de 

Kinderrechtendag. Op 19 november 2021 verwelkomde het Vlaams 

Parlement meer dan zeventig jongeren tussen veertien en achttien jaar9. 

De jongeren staken de koppen bijeen over verschillende onderwerpen 

(klimaat, mobiliteit, gelijke kansen, onderwijs, vrije tijd en welzijn). Dit 

resulteerde in concrete aanbevelingen per onderwerp. Zo concludeerde 

de werkgroep onderwijs dat “de school een weerspiegeling moet zijn van 

de samenleving waarin elke jongere zichzelf kan zijn en eigen keuzes kan 

maken. Ook over kleren en wel of niet meegaan op schooluitstap”10. 

Het belang om zichzelf te kunnen zijn, en de rol van de school hierin, 

kreeg ook in de andere werkgroepen heel wat aandacht. Jongeren 

willen dat thema’s als diversiteit en jezelf zijn (meer) aan bod komen 

op school11. Ook hier vonden jongeren het belangrijk om vrij te kunnen 

kiezen hoe ze zich kleden, omdat kleren een belangrijk deel zijn van hun 

identiteit12.

Jezelf zijn is dus niet voor elke jongere even evident, terwijl het wel erg 

belangrijk is om te weten én te kunnen zijn wie je bent. Kinderen en 

jongeren die beter in hun vel zitten, zijn minder vatbaar voor negatieve 

invloeden en scoren ook beter op school13. 

 

Identiteit, wat is dat nu eigenlijk? 

Jongeren zijn volop bezig met het ontwikkelen van hun identiteit. Maar wat betekent identiteit? 

Het begrip kan op verschillende manieren invulling krijgen14. Het is niet eenvoudig om het 

begrip identiteit eenduidig en helder te definiëren. Dat is niet geheel verrassend, gelet op  

de complexiteit van het concept en het multidimensionale karakter15. Niettemin zijn er een 

aantal kenmerken die de verschillende omschrijvingen gemeenschappelijk hebben. 

Jongeren willen dat 

thema’s als diversiteit 

en jezelf zijn (meer) 

aan bod komen op 

school. 
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 IDENTITEIT ONTSTAAT NIET IN EEN VACUÜM

Elke persoon vormt zelf zijn/haar/hun identiteit, maar ook de omgeving heeft een grote impact 

op deze identiteitsvorming. Zo worden jongeren niet alleen beïnvloed door de plek waar 

ze opgroeien, maar ook door hun vrienden of school16. Het is belangrijk om als leerkracht 

bewust te zijn van die verschillende leefwerelden, aangezien die met elkaar kunnen botsen17. 

Op school willen leerkrachten bijvoorbeeld dat elke leerling goed studeert, terwijl van sommige 

leerlingen thuis wordt verwacht dat ze helpen in het familiebedrijf18. Een leerkracht kan de 

identiteitsontwikkeling van leerlingen onbewust beïnvloeden. Zo zijn de leerkrachten van 

Alana en Janne zich misschien niet bewust van de impact van hun gedrag, terwijl zowel Alana 

als Janne zich door het gedrag van hun leerkracht niet gesteund voelen op school. Anderzijds 

kunnen leerkrachten hun impact ook bewust en op een positieve manier inzetten. Ze kunnen 

leerlingen bijvoorbeeld laten kennismaken met nieuwe identiteiten en hen laten reflecteren 

over wie ze zijn en wat ze voelen19.  

 IDENTITEIT IS MEERVOUDIG 

Identiteit wordt soms vergeleken met een lasagne of een taart20. Dat komt omdat iedereen  

bestaat uit verschillende (lasagne)laagjes of (taart)delen. Elke identiteit bestaat m.a.w. uit 

verschillende deelidentiteiten, zoals religieuze identiteit, culturele identiteit, etnische 

identiteit of genderidentiteit. Een persoon kan dus tegelijk Afghaan, Vlaming, Bruggeling,  

gelovig, dochter, zus, muzikant, ambitieus, competitief, empathisch en hetero zijn. Niemand 

is maar één iets, iedereen is een optelsom van verschillende deelidentiteiten21. Daarom is het 

 belangrijk om, ook als leerkracht, niet de focus te leggen op één aspect van iemands identiteit,  

bv. zijn of haar levensbeschouwing of herkomst. Dit wekt immers de indruk dat de rest er 

niet (meer) toe doet22. Zo is Hadiz niet alleen Afghaans, hij is ook sportief en gevoelig. Een  

voortdurende focus op een deelaspect van zijn identiteit kan er voor zorgen dat Hadiz een 

extreme invulling gaat geven aan deze deelidentiteit, en zich bijvoorbeeld gaat afzetten  

tegen alles wat niet Afghaans is23. 

 IDENTITEIT IS DYNAMISCH

Identiteit is een breed concept. Het omvat niet alleen onveranderlijke aspecten, zoals 

afkomst of biologisch geslacht, maar ook veranderlijke aspecten, zoals culturele en religieuze  

kenmerken of capaciteiten24. Deze veranderlijke aspecten zijn dynamisch en evolueren 

voortdurend. Tijdens het leven worden nieuwe aspecten toegevoegd, terwijl andere  

verdwijnen. Dit geldt des te meer voor jongeren die nog volop hun eigen behoeftes leren  

kennen en ontdekken, en die bijvoorbeeld experimenteren met verschillende kledingstijlen  

2

3

1
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Artikel 8, lid 1 van 

het IVRK beschermt 

het recht van elk 

kind om zijn/haar/

hun identiteit te 

behouden.

of hobby’s. Een leerkracht kan jongeren hierin ondersteunen door hen 

te laten kennismaken met nieuwe identiteiten25.  

 IDENTITEIT VERBINDT ÉN MAAKT UNIEK

Een eigen identiteit hebben, heeft ook een belangrijke functie. Het geeft 

richting en betekenis aan het leven. Enerzijds creëert het een gevoel 

van samenhorigheid, anderzijds een gevoel van zelfstandigheid26.

Identiteit in een juridisch jasje

Verschillende internationale kinder- en mensenrechteninstrumenten 

bevatten een regeling over identiteit. Zo beschermt artikel 8, lid 1 van 

het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (hierna: 

IVRK) het recht van elk kind om zijn/haar/hun identiteit te behouden27.  

De verdragsstaten moeten het kind ook helpen om zijn/haar/hun 

identiteit te herstellen als die ontnomen is28. De term identiteit wordt 

ook gebruikt in artikel 29 IVRK, waarin van de verdragsstaten wordt 

verlangd dat het onderwijs aan minderjarigen (o.a.) gericht is op het 

bijbrengen van eerbied voor de culturele identiteit. Het IVRK reikt zelf 

geen definitie aan van identiteit, maar de draagwijdte wordt over het 

algemeen breed opgevat29. 

Het VN-Kinderrechtencomité heeft geprobeerd om via zijn algemene 

commentaren de verdragsstaten een leidraad te bieden bij de 

interpretatie en de implementatie van deze verdragsbepalingen30. 

Zo zijn de vroege kinderjaren volgens het VN-Kinderrechtencomité 

een cruciale periode voor de verwezenlijking van de rechten van 

kinderen. In deze periode wordt immers de basis gelegd voor hun 

culturele en persoonlijke identiteit en ontwikkelende vermogens31. 

Vervolgens beginnen kinderen bij het doorlopen van hun tienerjaren 

hun eigen individuele identiteit te verkennen, die gevormd wordt door  

verschillende kenmerken, zoals seksuele oriëntatie, geloof of 

persoonlijkheid32. Het VN-Kinderrechtencomité vraagt verdragsstaten 

daarom om voldoende stil te staan bij de uitdagingen die het 

pad van adolescenten kruisen, en o.a. te zorgen voor een 

onderwijsklimaat waarin adolescenten voldoende ruimte krijgen 

4
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om zichzelf te ontwikkelen. Elk kind heeft recht op onderwijs dat is gericht op ontplooiing, 

ontwikkeling van talenten en respect voor (eigen en andere) waarden en cultuur33.  

Want hoewel kinderen en jongeren universele basisbehoeften delen, hangt de wijze waarop 

deze behoeften tot uitdrukking komen af van een groot aantal persoonlijke, fysieke, sociale en 

culturele aspecten. Het VN-Kinderrechtencomité erkent daarom dat ieder kind uniek is, en dat 

rekening moet worden gehouden met die verscheidenheid34.

Hoewel het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna: EVRM) niet expliciet 

verwijst naar identiteit, omvat ook dit verdrag een recht op identiteit35. Dit recht wordt door het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) immers afgeleid uit het recht op 

eerbiediging van het privéleven in artikel 8 EVRM36. Ook artikel 22 van de Belgische Grondwet 

beschermt het recht op privéleven, en krijgt een analoge invulling. Het is vaste rechtspraak 

van het Grondwettelijk Hof dat de grondwettelijke bepalingen inzake grondrechten, 

zoals artikel 22, moeten gelezen worden in samenhang met de analoge bepalingen in de 

mensenrechtenverdragen, zoals artikel 8 EVRM37. 

De bescherming van identiteit is dus niet beperkt tot formeel-juridische 

aspecten, zoals een recht op naam of nationaliteit, maar kan ook duiden op de  

persoonlijke identiteit, of hetgeen relevant is voor de psychologische stabiliteit  

van een kind38. Het gaat om een overkoepelende term waaronder meerdere 

aspecten kunnen vallen. Identiteitsrechten hebben bijgevolg een grote 

reikwijdte en kunnen minderjarigen in uiteenlopende situaties concrete 

bescherming bieden39.

Identiteit in het Vlaamse onderwijs

De Vlaamse Regering is verplicht om bij elke regeerperiode een nieuw, geïntegreerd jeugd- en 

kinderrechtenbeleidsplan voor te stellen, en om daarbij maximaal vijf prioriteiten naar voren te 

schuiven40. Het huidige plan dateert van 2020 en loopt nog tot 202441. Een van de vijf prioritaire 

doelstellingen is ‘welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling’. Het is de bedoeling 

om via concrete acties werk te maken van deze doelstelling, zodat kinderen en jongeren 

(beter) kunnen omgaan met verschillende uitdagingen, zoals prestatiedruk, levensvragen of 

identiteitsvraagstukken. 
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Onderwijsdoelen 

zijn opgedeeld in 16 

sleutelcompetenties.

Zo wordt binnen het onderwijs de ‘whole school approach’ 

gestimuleerd, door scholen aan te moedigen werk te maken van een 

integraal gezondheidsbeleid met aandacht voor de gezondheid en het  

welbevinden van de leerlingen en leerkrachten. Daarnaast wordt ook 

ingezet op het verspreiden van ‘peer support’ binnen het onderwijs, 

omdat kinderen en jongeren vaak bij hun leeftijds- of leefstijlgenoten ten 

rade gaan bij problemen of vragen. 

Identiteit wordt ook expliciet vermeld in de onderwijsdoelen. Dit zijn 

de doelen die de Vlaamse overheid vastlegt voor de verschillende 

onderwijsniveaus en -types42. De onderwijsdoelen zijn opgedeeld in 

zestien sleutelcompetenties, zoals zelfbewustzijn, burgerschap en 

lichamelijke en geestelijke gezondheid43. De competentie burgerschap 

vereist dat er aandacht gaat naar identiteit, omdat identiteitsontwikkeling 

een complex en dynamisch proces is en omdat identiteitsvorming een 

belangrijk onderdeel is van het groeipad van jongeren44. 

Een belangrijke kerntaak van het onderwijs is jongeren opleiden tot kritische en geïnformeerde 

burgers, zodat ze over de juiste vaardigheden beschikken om de ‘grotemensenwereld’ in te 

stappen45. 

Belangrijke kanttekening is dat op 16 juni 2022 het Grondwettelijk Hof de nieuwe 

eindtermen van de tweede en derde graad van het secundair onderwijs heeft vernietigd46. 

De eindtermen zijn onderdeel van de onderwijsdoeleinden en zijn gebaseerd op de zestien 

sleutelcompetenties. Volgens het Hof zijn de eindtermen dermate omvangrijk en gedetailleerd, 

dat ze strijdig zijn met de door het artikel 24 van de Grondwet gewaarborgde vrijheid 

van onderwijs. Het Hof merkt daarbij op dat het aantal eindtermen sterk is toegenomen  

in vergelijking met vroeger, en dat dit onder meer het gevolg is van de ruime reikwijdte van 

de zestien sleutelcompetenties. Het is nog afwachten welke impact dit zal hebben. Het arrest 

van het Grondwettelijk Hof geeft tijd tot september 2025 om de situatie aan te pakken.  

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en de onderwijsverstrekkers47 hebben ondertussen 

een akkoord bereikt over de ontwikkeling van nieuwe ‘minimumdoelen’, in plaats van 

eindtermen. Alle zestien sleutelcompetenties blijven wel behouden, maar drie ervan 

(Nederlands, talen en wiskunde-wetenschappen) krijgen de prioriteit. Het is de bedoeling om 

de nieuwe minimumdoelen klaar te hebben in maart 2023, zodat ze vanaf 1 september 2023 

van start kunnen gaan. Nadien is het de bedoeling om ook minimumdoelen uit te werken voor 

de 1ste graad secundair onderwijs en het basisonderwijs48.
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Praktisch mee aan de slag als leerkracht

Scholen en leerkrachten kunnen jongeren ondersteunen in hun identiteitsontwikkeling. 

Maar zoals deze bijdrage ook aantoonde, heeft iedere leerling verschillende deelidentiteiten. 

Er is bijgevolg heel wat diversiteit in een klas. Er is al heel wat educatief materiaal ontwikkeld 

om leerkrachten die hiermee aan de slag willen gaan, te ondersteunen49. 

• EDUbox Identiteit: hoe identiteit bespreekbaar maken in de klas50.  

• PXL Appwel: een app die het welbevinden van leerlingen in het Vlaams secundair 

onderwijs meet en opvolgt51.

• Procrustes toolkit: maakt de theorie rond identiteitsontwikkeling op school  

concreet52.

• Diversi-Date: project om jongeren en leerkrachten op een creatieve, ervaringsgerichte 

manier met elkaar in gesprek laten gaan over identiteit, relaties, levensstijl en 

levensbeschouwing53. 

• School Zonder Racisme: activiteiten voor leerlingen, vormingen voor leerkrachten en 

projecten voor scholen54. Een voorbeeld is het ‘Project Interculturele Schoolcultuur’, 

waarbij wordt gestreefd naar een school waar elke leerling zich thuis voelt, waar alle 

leerlingen gelijke kansen krijgen en ze zich maximaal kunnen ontwikkelen55.  

• Rapport Vlaamse Scholierenkoepel tegen stress op school: 32 recepten om iets  

aan stress te doen op school56. 

• Take Off: lessenpakket om geestelijke gezondheid bespreekbaar maken in de klas57.

• Infomobiel: deze bus rijdt naar de scholen om jongeren laagdrempelig te laten 

kennismaken met geestelijke gezondheid en zo het taboe op geestelijke gezondheid 

te doorbreken58 .

• Boeken met concrete, wetenschappelijk onderbouwde tips voor scholen en 

leerkrachten: Agirdag, O. (2020). Onderwijs in een gekleurde samenleving. Berchem: 

Epo. 260 p.; Vlaamse Onderwijsraad (2020). Zonder wrijving geen glans: Identiteit en 

waarden op school. Leuven: LannooCampus. 182 p. 

• KlasCement: gratis lesmateriaal en -inspiratie door en voor leerkrachten, ook over 

identiteit59.

• Vives Hogeschool Kortrijk: interdisciplinair traject rond welbevinden bij kinderen en 

professionals60.
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Beleidsaanbevelingen

1. Blijf luisteren naar de stem van jongeren via laagdrempelig 

onderzoek.

2. Identiteit is een ruim begrip en kan voor elke jongere een andere 

invulling krijgen. Blijf deze ruime draagwijdte erkennen en 

respecteer alle (evoluerende) deelidentiteiten van elke jongere.

3. Identiteitsrechten hebben veel te bieden, gelet op hun ruime 

reikwijdte. Niettemin blijven deze rechten nog dikwijls onbenut. 

Betrek identiteitsrechten daarom vaker als onderzoeksonderwerp.

4. ‘Jezelf kunnen zijn op school’ blijft een belangrijk na te streven 

doelstelling voor het Vlaamse onderwijs, ongeacht de gekozen 

eindtermen.

5. Blijf educatief materiaal, bij voorkeur wetenschappelijk  

onderbouwd, ontwikkelen en aanbieden aan leerlingen en 

leerkrachten.
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SAM - STEUNPUNT MENS EN SAMENLEVING

SAM, steunpunt Mens en Samenleving heeft als missie: sociale professionals, 

hun organisaties en het beleid versterken. Het werkt zo aan een sociaal 

rechtvaardige en duurzame samenleving, die voor elke burger de 

grondrechten garandeert en een goede kwaliteit van leven nastreeft.

SAM richt zich in eerste instantie naar mensen die werken in de Centra 

Algemeen Welzijnswerk, de jeugdhulp, het opbouwwerk, het straathoekwerk, 

de schuldhulpverlening en de hulp voor en ondersteuning van mensen met 

een handicap. Het slaat ook bruggen naar andere sociale professionals, 

organisaties en vrijwilligers die maatschappelijk kwetsbare mensen 

ondersteunen. 

www.samvzw.be

170
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