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Instellingen voor volwasseneneducatie, middelbare scholen en 

beroepsopleidingen worden geconfronteerd met leerlingen uit verschillende 

sociale, culturele of raciale achtergronden. Vanwege de vluchtelingensituatie 

kunnen we de komende tijd nog meer heterogeniteit verwachten in de 

populatie in scholen en vooral in het beroepsonderwijs. Hierdoor kan wrijving 

ontstaat die geboren wordt uit vooroordelen, een laag zelfbeeld en latente 

vreemdelingenhaat. Wanneer dergelijke problemen zich voordoen en 

moeilijkheden escaleren, en wanneer jonge mensen geen positieve 

perspectieven zien, wordt een kritische minderheid in toenemende mate 

aangetrokken door extremistische ideologieën, zoals neonazi-groepen of de 

jihadistische beweging van de 'islamitische staat'. 

Leraren en opleiders - hebben daarom nieuwe vaardigheden nodig om zich 

beter te kunnen voorbereiden op interculturele spanningen tussen verschillende 

groepen leerlingen en om op een vroeg stadium de indicatoren van 

radicalisering onder hun leerlingen vast te stellen. Vele van hen hebben echter 

jaren geleden hun beroepsonderwijs gehad en zijn hier dus (helemaal) niet op 

voorbereid. 

Het project VETCONTRA probeert te helpen om bewustzijn hierover te verhogen 

en initiatieven te identificeren, voorbeelden van best practices en tools die deze 

leraren en opleiders kunnen helpen hun werk beter te doen. Op de lange 

termijn hopen we hiermee bij te dragen aan een beter leerklimaat, betere 

leerresultaten en vermindering van racisme en vreemdelingenhaat in het 

klaslokaal. 

Zie: http://www.vetcontra.eu 

http://www.vetcontra.eu/
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