
CASUS 1: Geweigerd om islamitische naam

Twee studenten worden geweigerd voor stage om hun 'islamitische' achternaam. De 
school verwijst naar haar christelijke identiteit als reden, maar heeft wel islamitische 
leerlingen. Het gaat om een stageplek in het onderwijs.

De studenten komen naar jou toe als begeleider en geven aan zich gediscrimineerd te 
voelen. Wat zou jij doen, als begeleider van deze studenten?

A Pittig gesprek met de school, dat het niet kan dat studenten om die reden worden 
geweigerd. Eventueel samenwerking verbreken.

B De studenten stimuleren om een andere stageplek te zoeken, immers als men jou 
niet wilt, moet je daar ook geen stage willen lopen.

C Hen uitleggen dat dit niets met discriminatie te maken heeft, maar de school de 
vrijheid heeft docenten aan te nemen op basis van een bepaalde

D Eigen antwoord.



CASUS 2: Complotdenken

Bij het bespreken van het nieuws (of bepaalde gebeurtenis in de wereld) zegt een 
student in de klas dat alle media corrupt is. Hij presenteert daarbij een theorie dat het 
een groot business model is en alles draait om geld en macht. Hij gaat echter een stap 
verder en verteld vervolgens dat alle media in de handen van joden zijn en zij zodoende 
bepalen wat op de agenda komt te staan en daarmee de publieke opinie beïnvloeden. 

Deze media zouden er doelbewust op uit zijn om met name moslims en allochtonen 
zwart te maken.

Hoe ga je hiermee om?

A Geen idee, complex thema, ik zou niet weten waar ik moet beginnen.

B Ik grijp in. Vrijheid van pers is een belangrijke vrijheid in Nederland en daar passen 
dit soort gedachtes niet bij.

C Ik kap de student af tijdens zijn verhaal, er is geen ruimte voor dit soort complotten in 
mijn klaslokaal.

D Ik verwijder de student uit mijn les. Dit valt onder anti-semitisme. 



CASUS 3: Omgaan met reacties van studenten op aanslagen in de wereld.

Na de aanslag in Parijs wordt er op school een minuut stilte gehouden. Dit wordt in de 
ochtend aangekondigd met als boodschap: ‘wij zijn solidair met de Fransen en staan stil 
bij de slachtoffers en steunen de nabestaanden’. 

Tijdens de minuut stilte in de klas wordt een groepje studenten (van Turkse en 
Marokkaanse afkomst) boos en verstoren de minuut stilte met de boodschap: ‘bullshit!, 
hypocriet, waarom voor de één wel en de ander niet?’.

Wat doe je op dat moment in de klas? (Denkend vanuit een MBO context)

A Stuur student weg, kaart gedrag aan bij de onderwijsmanager of de opleiding en ga 
de discussie aan of de student geschikt is voor onderwijs bij ons.

B Stuur de student weg en ga daarna een pittig gesprek met hem aan.

C Ik laat de student in de klas, maar ga in de klas in bijzijn van de rest een goed 
gesprek met ze aan.

D Eigen antwoord.



CASUS 4: Diversiteit in het hoger onderwijs

Uit het boek diversiteit in het hoger onderwijs: ‘ik vind veel allochtone studenten erg op 
zichzelf en hun eigen succes betrokken en weinig moeite doen om samen met 
autochtone studenten op te trekken’. Uitspraak van een docent.

Deze opmerking is

A Herkenbaar

B Deels herkenbaar/ deels niet

C Racistisch

D Eigen antwoord


