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Vooraf
Discriminatie en racisme. Helaas komt dit nog veel voor. 
In de samenleving, maar ook op school en thuis. Hoe 
kunnen we samen werken aan een betere wereld voor 
iedereen? Eén van de belangrijkste stappen, is weten 
wat racisme en discriminatie is. En dit bespreekbaar 
maken. In deze lesbrief vind je een leuke manier om 
samen met je klas aan de gang te gaan tegen racisme. 

 
Wie wij zijn
Vizier is een antidiscriminatievoorziening. Vizier 
voert in de eerste plaats de Wet Gemeentelijke 
Antidiscriminatie (Wga) voor de gemeente uit. Wij 
bedienen de gemeentes in Overijssel (m.u.v. Deventer) 
en Midden -en Zuid-Gelderland. Dit houdt in dat wij 
een meldlijn hebben, waar mensen naar toe kunnen 
bellen, wanneer zij zich gediscrimineerd voelen. Naast 
een luisterend oor, wordt er gekeken welke stappen er 
eventueel gezet worden.

Daarnaast verzorgen wij trainingen, workshops en 
gastlessen in het onderwijs en andere organisaties 
inzake discriminatie, diversiteit en inclusie. Kijk op www.
vizieroost.nl voor meer informatie. 

Theorie
Het is goed om deze informatie goed te lezen.  
Je kunt er zelf voor kiezen of je de getoonde filmpjes 
aanvult met deze informatie.

Discriminatie en racisme worden vaak in één adem 
genoemd, maar is het hetzelfde?

Nee, maar het heeft wel met elkaar te maken. 
Discriminatie is iemand anders beoordelen of 
behandelen op basis van afkomst, handicap, geloof, 
je geslacht. Dus je wordt anders beoordeeld en 
behandeld op basis van persoonlijke kenmerken. Je kan 
bijvoorbeeld gediscrimineerd worden op: man / vrouw, 
homo / biseksueel / trans, gelovig / niet gelovig, gehuwd 
/ gescheiden / alleenstaand, je bent arm / sociale klasse, 
handicap, etc. Als je wordt beoordeeld of anders wordt 
behandeld vanwege je nationaliteit, huidskleur, afkomst 
of cultuur, dan is het racistische discriminatie. Dit is een 
vorm van racisme.

Racisme is geen gebeurtenis, maar het is een heel 
systeem. Dit is een structureel systeem, dus een 
systeem wat constant plaatsvindt. Het is een systeem 
dat bepaalde mensen bewust en onbewust uitsluit of 
minder kansen geeft, puur vanwege hun nationaliteit, 
huidskleur, afkomst of cultuur.

Racisme zorgt ervoor dat vooral witte mensen positief 
in beeld zijn en machtige posities hebben. De meeste 
meesters en juffen, huiseigenaren, werkgevers, 
advocaten, journalisten, mensen met veel geld….zijn wit.

Vroeger werd racisme gebruikt om de slavernij en 
kolonisatie (het overnemen van het land van een ander) 
gebruikt om goed te praten. Zo werd er gezegd dat 
mensen van kleur niet voor zichzelf konden zorgen 
en dat de witte mensen daarom de macht moesten 
krijgen in dat land. Of werden ze gezien als minder dan 
de witte mensen, dus dan mag je mensen van kleur 
gebruiken als slaaf.

Maar ook nu is er nog racisme. Racisme die zorgt voor 
ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen, dit goed te 
praten en ervoor te zorgen dat die ongelijkheid blijft. 
Een voorbeeld hiervan is dat er bijvoorbeeld gezegd 
wordt, dat migranten geen werk hebben, omdat ze hun 
best niet doen. Terwijl veel migranten te maken krijgen 
met discriminatie wanneer ze werk zoeken, of minder 
kansen krijgen op school. Als wit persoon is dat vaak 
lastig om te horen. Vaak ontkennen ze het daarom ook, 
want stiekem wil je het goed doen. Maar door het te 
ontkennen, blijft het systeem bestaan.

Discriminatie en racisme zijn allebei niet oké. En mag 
allebei niet.  
Racisme heeft alleen meer impact in de maatschappij. 
Mensen die met racisme te maken krijgen, worden niet 
een enkele keer beledigd of 1 moment gediscrimineerd. 
Maar ze vinden ook moeilijker een huis, werk en worden 
negatief neergezet op veel vlakken, zoals in de zorg, 
onderwijs, sport, media, bij de politie…..



 

Doel
• De leerlingen leren wat racisme is.
• De leerlingen leren wat racisme doet met de ander.
• De leerlingen leren vragen te stellen bij gedachten.
• De leerlingen leren om het gesprek over racisme aan te gaan.

Lesduur
Maximaal 60 minuten. Daarnaast is er in deze lesbrief een wedstrijd toegevoegd. Duur van de wedstrijd is 
niet meegenomen in de lesduur.

Lesopzet
De les is gericht op het gesprek met elkaar aangaan. Elkaar durven vragen te stellen  
en ontdekken waarom je denkt wat je denkt. Daarnaast is er ondersteuning door middel van video.

Wedstrijd
In het kader van 21 maart, de internationale dag tegen Racisme, schrijven wij een wedstrijd uit. Je klas 
wordt gevraagd om een kunstwerk te maken. In groepjes van 3 á 4 kinderen samen iets maken. Dit kan een 
gedicht, verhaal, tekening, schilderij, etc. zijn. Het kunstwerk vertelt over hoe een wereld zonder racisme 
er uit ziet. Als school kun je vanaf 6 maart starten met de lesbrief. De foto’s van de kunstwerken moeten 
uiterlijk 21 maart binnen zijn.

Als klas kies je samen een winnaar van de klas. Het kunstwerk zet je op de foto en mail je naar  
info@vizieroost.nl . Alle kunstwerken worden beoordeeld door een jury.  De jury bestaat uit de 
burgemeester van Arnhem, de directeur van Vizier en de nationaal coördinator racisme en discriminatie.  
De makers van het beste kunstwerk staat een leuke prijs te wachten. De prijs winnaar zal op vrijdag 24 
maart bekendgemaakt worden tijdens de afsluiting van Arnhem tegen racisme.

Doen jullie ook mee?
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KIJKEN ARTIKEL 1 VAN  
DE GRONDWET

VOORBEELD 1RACISME, 
DISCRIMINATIE OF 

IETS ANDERS?

Wat is racisme?  
https://www.youtube.com/

watch?v=6ghaGEcJpQk “Allen die zich in Nederland 
bevinden, worden in gelijke 
gevallen gelijk behandeld. 

Discriminatie wegens godsdienst, 
levensovertuiging, politieke 

gezindheid, ras, geslacht, 
handicap, seksuele gerichtheid of 

op welke grond dan ook, is niet 
toegestaan.”

Ellen is 25 jaar. Ze wilt een 
nieuwe baan. Ze heeft een 
vacature gevonden, die bij 

haar past. Ze heeft de juiste 
papieren en ervaring. Op het 

sollicitatiegesprek wordt 
aan Ellen gevraagd of ze een 

kinderwens heeft. Ellen heeft die. 
Die middag wordt ze opgebeld, 

dat ze niet hoeft te komen.  
Ze zeggen dat ze niet in  

het team past.

Bespreek 4 voorbeelden. Is dit 
racisme, discriminatie of is er iets 

anders aan de hand.
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GESPREKVOORBEELD 4

VOORBEELD 2 VOORBEELD 3

Hebben de kinderen zelf ervaring 
met racisme en/of discriminatie. 

Ga samen op onderzoek uit. 

Wat gebeurde er?  
Hoe was dat?  

Wat zou je anders willen zien?

Youssef en Jan zijn al jaren erg 
gelukkig met elkaar. Ze willen 

graag trouwen. Ze zijn druk bezig 
met de voorbereidingen. Youssef 

heeft een zaaltje geregeld. Hij 
stuurt zijn en de naam van Jan 

door aan de eigenaresse ter 
bevestiging

Een dag later krijgt  Youssef een 
mailtje terug. De eigenaresse 
geeft aan dat ze niet aan die 

moderne onzin doet.

Anton solliciteert bij een bedrijf 
als vrachtwagenchauffeur.  
Hij wil graag op zo’n mooie  

grote wagen rijden.

Het bedrijf wijst hem af. Als 
reden geven ze aan dat hij zijn 

groot rijbewijs niet heeft. Anton 
voelt zich gediscrimineerd.

Margreet, een jonge vrouw van 
kleur,  komt op een feestje, waar 
ze bijna niemand kent. Er komt 
iemand op haar af en ze raken  

in gesprek.

Aan Margreet wordt gevraagd 
waar ze vandaan komt. Margreet 

zegt Enschede. De ander kijkt 
verbaasd. “ Nee, waar kom je nou 

echt vandaan.”
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KIJKEN WEDSTRIJD

Kinderen vertellen hun  
verhaal over racisme - 

https://www.youtube.com/
watch?v=Gd2KlVA6sHQ

• Maak groepjes van 3 á 4.
• Maak een kunstwerk waarbij 

jullie laten zien, hoe de wereld 
er uit ziet, zonder racisme.

• Maak een tekening, verhaal,   
  gedicht, schilderij, etc. zijn.

• Organiseer een wedstrijd in de 
klas. Welk groepje heeft het 
beste kunstwerk.

• Maak een foto van het beste 
kunstwerk naar  
info@vizieroost.nl.


