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Samenvatting

Alle minderjarigen die in België verblijven hebben recht op onderwijs. Een 
analyse van beleidsdocumenten laat zien dat de jongeren ondersteunen om 
een toekomst op te bouwen in België een van de belangrijkste doelen is die 
de overheid stelt aan het onderwijs aan jonge vluchtelingen. Ook in onder-
zoek met jonge vluchtelingen wordt duidelijk dat de kansen die onderwijs 
kan bieden om een beter leven en een betere toekomst op te bouwen voor 
hen het belangrijkste aspect zijn van het recht op onderwijs. Dit staat in 
schril contrast met het grote aantal jongeren dat de beslissing krijgt dat ze 
niet in België kunnen blijven en hun toekomst elders zullen moeten uit-
bouwen. Het spanningsveld tussen het recht op onderwijs enerzijds en het 
huidige migratiebeleid anderzijds, dat teruggebracht kan worden naar het 
spanningsveld kind versus vluchteling, is over het algemeen onderhevig 
aan ‘silencing’ in het onderwijsbeleid. ‘Silencing’ van dit spanningsveld 
plaatst jonge vluchtelingen en hun leerkrachten in een ‘limbo’: enerzijds 
worden ze aangemoedigd om een toekomst in België op te bouwen, ander-
zijds zal die toekomst  voor velen van hen niet in België liggen. We stellen 
hier dat de bevoegde overheidsinstanties dit spanningsveld expliciet moe-
ten erkennen in hun onderwijsbeleid, omdat dit het emotionele welzijn 
van de kinderen kan versterken en de mogelijkheden van leerkrachten om 
hen te ondersteunen kan vergroten. 

Alle minderjarigen die in ons land verblijven hebben recht op onderwijs. Dit is 
geformuleerd in internationale mensenrechtenverdragen1, wordt bekrachtigd 
in de Belgische grondwet2 en in regelgeving op het niveau van de gemeenschap-
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pen (Vanheule, 2014). Dit recht geldt ook voor minderjarigen op de vlucht, on-
afhankelijk van de verblijfsprocedure waarin ze zich bevinden of de verblijfsdo-
cumenten waarover ze - al dan niet - beschikken (Vanheule, 2014). Bovendien 
zijn alle minderjarigen in ons land leerplichtig3, zo ook minderjarige vluchte-
lingen.4 

Maar wat betekent dit recht nu vanuit het perspectief van de overheid: hoe 
organiseren zij het onderwijs aan minderjarige vluchtelingen en welke doel-
stellingen stellen ze voorop? Met daarnaast een tweede vraag: welke betekenis 
heeft het recht op onderwijs voor minderjarige vluchtelingen zelf en voor de 
leerkrachten die hen onderwijzen? Ten slotte zoeken we naar de verhouding 
tussen dit recht op onderwijs en het migratiebeleid in België.

Organisatie en doelstellingen onderwijs anderstalige nieuwkomers 

We bekijken vooreerst hoe de overheden van de Nederlandstalige en Franstalige 
Gemeenschap in België vorm geven aan het recht op onderwijs, meer bepaald 
hoe ze onderwijs voor minderjarige vluchtelingen invullen. Hoe is dit onder-
wijs georganiseerd en welke doelstellingen streeft het na?

Minderjarige anderstalige nieuwkomers in het Nederlandstalige onderwijs

In de omzendbrieven betreffende het onthaalonderwijs5 worden ‘minder-
jarige anderstalige nieuwkomers’ omschreven als: jongeren die maximaal één 
jaar ononderbroken in België verblijven, die niet het Nederlands als moeder-
taal of thuistaal hebben, die het Nederlands onvoldoende beheersen om de 
lessen op school goed te kunnen volgen, die maximaal negen maanden in-
geschreven zijn (vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen) in een 
onderwijsinstelling met Nederlands als onderwijstaal én die vijf jaar of ou-
der zijn (basisonderwijs) of tussen twaalf en achttien jaar oud zijn (secundair 
onderwijs). Dit betekent dus dat het een zeer diverse groep jongeren betreft  
(Kinderrechtencommissariaat, 2013). Een van de vele verschillen tussen de jon-
geren is hun verblijfssituatie: voor sommigen is die eerder stabiel (bv. jongeren 
uit een ander EU-land), voor sommigen is die hoogst onzeker (bv. jongeren in 
een asielprocedure, bepaalde groepen van niet-begeleide buitenlandse minder-
jarigen6). Dit betekent ook dat voor sommige jongeren de toekomst duidelijk 
in België ligt en dat die voor andere jongeren niet in België zal mogen liggen, 
omdat ze geen geldige verblijfdocumenten hebben of die niet meer zullen heb-
ben op langere termijn. 

Volgens de Codex voor Secundair Onderwijs is het onderwijs in deze ont-
haalklassen gericht op Nederlandse taalvaardigheid en inburgering7. Inburge-
ring wordt in de Vlaamse regelgeving8 gedefinieerd als een ‘begeleid traject naar 
integratie waarbij de overheid haar inburgeraars een specifiek programma op maat 
aanbiedt, dat hun zelfredzaamheid verhoogt met het oog op participatie op profes-
sioneel, educatief en sociaal vlak’. Dat betekent dus dat het onderwijs in de ont-
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haalklassen zeer sterk gericht is op participatie aan de ‘Vlaamse samenleving’. 
Dit wordt nog duidelijker in de specifieke ontwikkelingsdoelen dit in 2010 ont-
wikkeld werden voor het onthaalonderwijs9. Het Kinderrechtencommissariaat 
(2013) wijst terecht op de opvallende – want zeer expliciet gericht op een toe-
komst in België – attitudes die daarbij opgenomen zijn: 
-  “De leerlingen ontwikkelen een positieve houding om zich het Nederlands eigen te 

maken zodat zij zich op school en buiten de school kunnen ontplooien en deelne-
men aan het maatschappelijke leven.

-  De leerlingen ontwikkelen een positieve houding om deel te nemen aan hun nieuwe 
maatschappelijke context in al zijn diversiteit.

-  De leerlingen ontwikkelen een realistisch en positief zelfbeeld.
-  De leerlingen ontwikkelen een positief toekomstperspectief en een geloof in eigen 

kunnen.”

Hierin zien we de opnieuw de sterke nadruk op participatie aan hun 
‘nieuwe sociale context’ (m.n. de Vlaamse) en Nederlands als mid-
del om te kunnen participeren in het ‘Vlaamse’ maatschappelijke leven  
(Kinder rechten commissariaat, 2013). 

Concreet komen minderjarige vluchtelingen in het secundair10 Nederlands-
talig onderwijs meestal terecht in aparte ‘onthaalklassen voor anderstalige 
nieuwkomers (OKAN)’. De jongeren volgen er (minstens een volledig school-
jaar les, waarna ze dienen door te stromen naar het reguliere onderwijs11. Een 
‘vervolgschoolcoach’, die verbonden is aan OKAN, staat dan in voor de verdere 
ondersteuning, begeleiding en opvolging van de leerlingen na de overstap naar 
het reguliere onderwijs. Bovendien kunnen leerkrachten in het reguliere onder-
wijs die deze leerlingen opvangen, ook ondersteund worden door deze ‘vervolg-
schoolcoach’. Uiteraard is de overstap naar het reguliere onderwijs, onder meer 
gezien de vaak nog relatief beperkte taalvaardigheid, vaak geen gemakkelijke 
transitie (Centrum voor Taal en Onderwijs, 2006; Verhaeghe, 2012).

Minderjarige anderstalige nieuwkomers in het Franstalige onderwijs

In het secundair Franstalige onderwijs is er een gelijkaardig systeem. Anders-
talige nieuwkomers12 worden er opgevangen in een zogenaamd ‘Dispositif 
d’Accueil et de Scolarisation des élèves Primo-Arrivants (DASPA)’. De doelstel-
lingen omvatten de algemene doelstellingen voor het Franstalige onderwijs, 
het verwerven van Franse taalvaardigheid en het zo snel mogelijk aansluiten 
op een gepast niveau in het reguliere onderwijs13. De algemene doelstellingen14 

waarnaar verwezen wordt zijn de volgende:
-  “promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des 

élèves;
-  amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui 

les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie 
économique, sociale et culturelle;
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-  préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer 
au développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux 
autres cultures;

-  assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale.”15

Een groot deel van de algemene doelstellingen kunnen we zien als een stre-
ven naar participatie aan de samenleving (‘prendre une place active dans la vie 
économique, sociale en culturelle’, ‘contribuer au développement d’une société démo-
cratique’, enz.). In combinatie met het belang dat gehecht wordt aan het leren 
van de Franse taal, kunnen we ervan uitgaan dat het onderwijs ook hier voor-
namelijk gericht is op participatie aan de ‘Waalse samenleving’. 

Betekenis van het recht op onderwijs voor de jongeren zelf

Wat betekent dit recht op onderwijs voor de jongeren zelf? Hoe kijken zij naar 
wat de school hen al dan niet kan bieden en welke rol speelt onderwijs in hun 
leven, nu en voor de toekomst?

Methodologie

De data hieronder komen voort uit twee onderzoeken. Het eerste onderzoek be-
treft de masterproef van Floor Verhaeghe (Verhaeghe, 2012) die onderdeel was 
van het ruimere doctoraatsonderzoek van Marianne Vervliet naar de trajecten 
van niet-begeleide minderjarigen in België (Vervliet, 2013; Vervliet & Derluyn, 
2013). De focus in de masterproef lag op de manier waarop niet-begeleide min-
derjarigen hun onderwijstrajecten in België beleven: welke trajecten legden ze 
af, wat ervoeren ze als positief/negatief en welke verwachtingen hadden ze in 
verband met onderwijs. Voor de masterproef werden zes niet-begeleide minder-
jarigen gedurende een jaar intensief opgevolgd, door middel van semi-gestruc-
tureerde interviews om de twee à drie maanden, waarbij de focus op onderwijs 
lag. Het ging om jongeren tussen 16 en 18 jaar oud, vijf van de zes waren jon-
gens. Twee jongeren kwamen uit Guinee, telkens één jongere kwam uit Irak, DR 
Congo, Ghana en Tanzania. 

Een tweede studie vond plaats in het kader van ‘Masir Avenir’, een zomer-
project voor jongvolwassen nieuwkomers georganiseerd door het Brusselse ont-
haalbureau voor inburgering (bon vzw)16 (Verhaeghe, De Dobbeleer, Peere & 
Derluyn, 2012). De focus van het onderzoek lag op de betekenis van dit zomer-
project voor jongvolwassen nieuwkomers. Naast een kwantitatief luik, werden 
data verzameld door middel van semigestructureerde interviews en participe-
rende observaties. De semigestructureerde interviews peilden naar de huidige 
leefsituatie, de evaluatie van het project tot dan toe, de verwachtingen ten aan-
zien van de komende helft van het project, de manier waarop ze naar hun 
competenties kijken en hun toekomstperspectieven op vlak van onderwijs en 
beroep. Het project werd ook opgevolgd aan de hand van wekelijkse participe-
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rende observaties tijdens verschillende activiteiten binnen het project. 46 Masir 
Avenir participanten namen deel aan het onderzoek. Ook hier ging het om jon-
geren tussen 16 en 18 jaar oud en betrof het voornamelijk jongens (40/46 parti-
cipanten). De jongeren kwamen uit Afghanistan (25/46 participanten), Guinee 
(14), DR Congo (3), Ivoorkust (2), Benin (1) en Togo(1). 

Betekenis van het (recht op) onderwijs

Bovenstaande studies tonen ten eerste aan dat de jongeren onderwijs ontzet-
tend belangrijk vinden. Zo blijkt de kans om te leren de belangrijkste reden 
voor jongeren om deel te nemen aan het Masir Avenir project. De participanten 
van beide onderzoeken zijn dan ook zeer gemotiveerd en enthousiast ten op-
zichte van de school. De vaststelling dat onderwijs zo belangrijk is, vinden we 
terug in vrijwel alle voorgaand onderzoek in verband met minderjarige vluch-
telingen waarin het thema school aan bod komt (zie o.a. Derluyn, 2005; John, 
Lindstrøm, Olszewska, Williamson, & Zongolowicz, 2002; Stanley, 2001). Uit 
het onderzoek van Vervliet, Broekaert en Derluyn (2014) met jonge Afghaanse 
vluchtelingen blijkt bijvoorbeeld dat bij het vertrek in Afghanistan studeren 
de tweede belangrijkste aspiratie is (na het vinden van een veilige omgeving), 
voor sommige jongeren is ‘kunnen studeren’ zelfs de belangrijkste motivatie 
om naar Europa te trekken. Kort na aankomst in België, wordt studeren de be-
langrijkste aspiratie.

Ten tweede halen heel veel jongeren aan hoeveel ‘nieuwe ervaringen’ de 
school kan bieden. Het gaat dan niet in het minst om de ervaring degelijk on-
derwijs te krijgen. Sommige jongeren gingen in hun land van herkomst wel 
naar school, maar zeggen dat de onderwijskwaliteit daar beduidend lager ligt 
of dat de infrastructuur er beneden alle peil is (zie ook Hopkins & Hill, 2006). 

‘Maar in Tanzania bijvoorbeeld bij chemie we zullen doen alleen theorie, op prac-
ticum die leerkrachten zullen tekenen. Bijvoorbeeld magnesium tonen, maar zij 
zullen niet magnesium tonen, zij zullen calcium tonen, want in de school is er geen 
magnesium.’ (jongen, 16, Tanzania)

Verschillende jongeren zijn in hun land van herkomst niet of weinig naar 
school geweest. Les krijgen is voor hen een heel nieuwe ervaring:

‘For me this was a great change. (…). When I was in Afghanistan I did not 
leave my house. That is completely different here. Here I can go to school 
and we make trips.’ [Voor mij was dit een grote verandering. (…). Toen ik in 
Afghanistan was verliet ik mijn huis niet. Dat is helemaal anders hier. Hier 
kan ik naar school gaan en maken we uitstapjes.](Aminollah, 16, Afghani-
stan)
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In het zomerproject staan er naast klassieke lessen in het klaslokaal ook heel wat 
andere activiteiten op het programma: een weekend aan zee, een bezoek aan 
het parlement, een dagje in een pretpark, zelf een film maken, enz. De jongeren 
drukken vaak uit hoe bijzonder het voor hen is om al die nieuwe activiteiten te 
doen en nieuwe ervaringen te beleven. 

‘Het was erg plezierig dat we voor een kleine vakantie naar zee zijn gegaan. Dat 
hadden wij nog nooit gedaan in België.’ (jongen, 16, Afghanistan)

‘Wij hebben een verhaal geschreven en in augustus gaan we een film maken over 
dit verhaal. Dat vind ik interessant omdat ik mijn eigen verhaal in een film kan 
omzetten. In Afghanistan heb ik dat nooit gedaan.’ (jongen, 15, Afghanistan)

Ten derde biedt de school aan jongeren ook de kans om sociale con-
tacten te leggen met andere jongeren, wat ze als zeer positief ervaren  
(zie o.a. ook Chapman & Calder, 2002; Ingleby & Watters, 2002;  
Kinderrechtencommissariaat, 2013). 

‘Ik was op hotel, ik had stress, voelde mij opgesloten. Op het weekend leerde ik heel 
veel nieuwe mensen kennen en maakte ik vrienden. In het weekend gaan we veel 
samen wandelen door Brussel.’ (jongen, 17, Guinee)

Niet alleen het contact met leeftijdsgenoten, maar ook contacten met leer-
krachten en ander personeel op de school is van belang (zie ook Chase, Knight, 
& Statham, 2008; Ward, 2004). De jongeren drukken hun waardering uit voor 
de vriendelijke, geduldige manier waarop ze bejegend worden door een aantal 
leerkrachten en ander ondersteunend personeel. Ook de extra ondersteuning 
die ze van sommige leerkrachten krijgen appreciëren ze. 

 ‘Je l’aime très bien comme prof. Il est toujours à notre disposition, il a toujours un 
grand sourire.’ [Ik heb die man graag als leerkracht. Hij is er altijd voor ons, hij 
heeft altijd een grote glimlach op zijn gezicht] (jongen, 17, Benin)

‘Omdat mijn titularis…omdat zij weet dat ik ben niet van… ik ken niet zo goed 
Nederlands, zij helpt mij elke dag mij. Als wij hebben PO [plastische opvoeding], 
zij wil mijn cursussen controleren. Als zij in onze klas is, vraagt zij aan mij: ‘Heb 
je het goed verstaan? Wat versta jij niet?’ En ik ben in haar huis geweest, eten. En 
zij heeft een taart gemaakt voor mijn feestje.’ (jongen, 16, Tanzania)

Ten vierde halen jongeren aan dat de school hen emotionele ondersteu-
ning biedt. Dit gebeurt onder andere via de andere jongeren die ze ontmoeten 
en de mogelijkheid om vrienden te maken die de school hen biedt. 
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‘Ça m’a beaucoup aidé quand même, les mois qui sont passés. Parce que maintenant 
je pense plus, avant je pensais trop à ma vie, mais je vais à bon, je me suis faite 
des amis, on s’appelle tout le temps.’ [Dat heeft mij veel geholpen, de voorbije 
maanden. Omdat ik nu niet zoveel meer nadenk, vroeger dacht ik te veel na over 
mijn leven, maar nu gaat het goed met mij, ik heb vrienden gemaakt, we bellen 
elkaar de hele tijd] (meisje, 17, Guinée)

Minderjarige vluchtelingen vertellen dat de school hen afleiding bezorgt: het 
biedt hen een bezigheid die ze zinvol vinden (zie ook Chase et al., 2008; Mels, 
Derluyn, & Broekaert, 2008) en het zorgt ervoor dat ze zich even op iets anders 
kunnen focussen dan bijvoorbeeld op de zorgen rond hun familie, het gemis, 
en dergelijke meer (zie ook Montgomery, Rousseau, & Shermarke, 2001). 

Bovendien geeft de – zo belangrijke – mogelijkheid tot leren hen een goed ge-
voel. Ze zijn trots op hun prestaties en halen een gevoel van zelfwaardering uit 
hun schoolervaringen (zie ook Kinderrechtencommissariaat, 2013). 

‘I learn new things, always like what I learn, I can like.... when you asked me, I can 
repeat what I learned yesterday. It’s like... let me see, I don’t know how to say... It’s 
like I know almost everything in school. So I always like to be in school. Whatever 
the teacher say I get it easy and yeah, so always want to be in school. So even when 
I’m not in school I feel bad, I feel lonely. (stilte). Nederlands also is good, I like to 
learn it. So when I’m in school, I feel... I feel better.’[Ik leer nieuwe dingen, alles 
wat ik leer kan ik… als je mij het vraagt, kan ik herhalen wat ik gisteren geleerd 
heb. Het is alsof….wacht, ik weet niet hoe ik het moet zeggen…het is alsof ik alles 
weet op school. Dus ben ik altijd graag op school. Om het even wat de leerkracht 
zegt kan ik gemakkelijk begrijpen en ja, daarom wil ik graag altijd op school zijn. 
Als ik niet op school ben, voel ik mij zelfs slecht, eenzaam. (stilte). Nederlands is 
ook goed, ik hou ervan het te leren. Dus als ik op school ben, dan voel ik mij…dan 
voel ik mij beter.] (17, jongen, Ghana)

De vriendschappen, de afleiding, de zelfwaardering en ook de structuur en sta-
biliteit die de school kan bieden, zorgen er allemaal samen voor dat de school 
een ‘normaliserende ervaring’ kan zijn (Hewett, Smalley, Dunkerley, & Scour-
field, 2005).

‘Non, tout ce que j’ai vu ici (…) ça me plait, ça me rend encore heureux quoi. (…). 
Parce que ça m’occupe, c’est ça quoi, ça me rend encore une vie normale.’ [Nee, 
alles wat ik hier gezien heb (…) dat bevalt mij, dat maakt mij gelukkig. (…). 
Omdat dat mij een bezigheid geeft, dat is het, dat biedt mij een normaal leven.] 
(jongen, 17, Guinée)

Het meest genoemde positieve element dat jongeren in verband met de school 
aanhalen ten slotte, is dat de school voor hen kansen biedt. Enerzijds bete-
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kent de school voor hen een groot aanbod aan kansen in hun huidige leven: de 
kans om te leren, kans om naar school te gaan, kwalitatief onderwijs te krijgen 
in daartoe uitgeruste infrastructuur, nieuwe ervaringen opdoen, nieuwe activi-
teiten ondernemen, een sociaal netwerk uitbouwen, zich gedragen voelen door 
de warme ondersteuning van volwassenen, afleiding, trots en zelfwaardering. 
Ten tweede hopen ze dat het hen kansen kan bieden op een goede toekomst: 
werk vinden, zelf in hun levensonderhoud voorzien, een familie hebben, ie-
mand worden (zie ook o.a. Chapman & Calder, 2002; John et al., 2002; Joyce 
et al., 2009). 

Jongeren koppelen aspiraties voor de toekomst ook aan elkaar in sequenties: als 
niet voldaan kan worden aan één bepaalde aspiratie, wordt het onmogelijk om 
de andere te vervullen (Vervliet et al., 2014). Een vaak voorkomende sequentie 
is de volgende: ze willen (de taal) leren, om een goed diploma te behalen, om 
te werken, om te kunnen participeren in de samenleving, om in hun eigen le-
vensonderhoud te kunnen voorzien, een goed leven op te bouwen en ‘iemand 
te worden’ (Verhaeghe, 2012). Wat ze met ‘goed leven’ bedoelen, blijkt niet 
altijd even gemakkelijk om te expliciteren, maar het betekent in elk geval het 
tegendeel van een leven vol gevaren en gebrek aan kansen dat in het land van 
herkomst dreigt en het bevat vaak ook verwijzingen naar familie (gezinshereni-
ging met mensen die zich nog niet in België bevinden of het opbouwen van een 
eigen gezin) (Verhaeghe, 2012; Vervliet et al., 2014). Onderwijs is dus voor hen 
een schakel in de keten is naar de opbouw van een ‘goed leven’ in België, één 
van de essentiële stappen naar een – fysiek, emotioneel en financieel – veilige 
toekomst in België. 

‘Ik wil in België wonen en daarom moet ik over België leren. Ik wil zoveel mogelijk 
weten. Ik wil leren over vroeger enzo.’ (jongen, 16, Afghanistan)

‘Als je geen onderwijs gevolgd hebt, zal je geen job hebben. De mensen moeten je 
dan helpen, geld geven,… Maar als jij een opleiding gevolgd hebt, dan zal je een 
job krijgen, je zal geld hebben, een vrouw, een familie.’ (jongen, 16, Tanzania)

Het migratiebeleid: geen toekomstperspectief

Deze visie op onderwijs vanuit het beleid en vanuit de jongeren zelf willen we 
nu situeren binnen het migratiebeleid, het beleid dat bepaalt of de jongere (al 
dan niet aansluitend bij de verblijfsprocedure van zijn/haar ouders) een lange 
termijn toekomst (op legale wijze) zal kunnen uitbouwen in België of niet. Alge-
meen kunnen we stellen dat een aanzienlijk deel van jonge nieuwkomers zich 
in een bijzonder onzekere verblijfssituatie bevindt. Een groot deel van hen zal 
immers geen verblijfsvergunning krijgen om op lange termijn in België te ver-
blijven en zal dus zijn/haar toekomst niet in België kunnen uitbouwen. Zo zijn 
de kansen voor kinderen die alleen of met hun gezin asiel aanvragen in België 
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relatief klein om binnen het kader van de asielprocedure erkend te worden als 
vluchteling (en dus in België te mogen blijven). In 2013 bijvoorbeeld werd voor 
16,41% van de asielaanvragen een vluchtelingenstatus (definitieve verblijfsver-
gunning) toegekend en voor 10,72% een status van subsidiaire bescherming 
(Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, 2013). Dit 
betekent niet dat alle mensen die niet de status van erkend vluchteling kregen 
geen enkele kans meer hebben om in België te blijven, maar het geeft wel een 
indicatie van de relatief kleine kans die mensen hebben op een legaal verblijf 
op lange termijn in België. 

Jongeren die samen met hun gezin in België verblijven, kunnen al voor hun 
achttiende verjaardag uitgewezen worden. Jongeren die zonder hun ouders in 
België verblijven (“niet-begeleide minderjarigen”), kunnen in principe tot hun 
achttiende verjaardag legaal in België blijven. Als ze 18 worden of meerderja-
rig verklaard worden na een leeftijdstest, vervalt die bescherming (Derluyn & 
Broekaert, 2008). Een groot deel van hen beschikt dan niet (meer) over geldige 
verblijfsdocumenten. Dat betekent onder meer dat ze gerepatrieerd kunnen 
worden naar hun land van herkomst, wat in de praktijk eveneens inhoudt dat 
er vaak een vrij abrupt einde komt aan de schoolloopbaan van deze jongeren 
(Kinderrechtencommissariaat, 2013). 

Spanningsveld tussen het recht op onderwijs en het migratiebeleid

Zowel voor de jongeren als voor de overheid heeft het onderwijs verschil-
lende functies, maar één van de belangrijkste is voor beiden de mogelijkheid 
bieden om te helpen bij het opbouwen van een toekomst in België. Dit staat in 
schril contrast met de realiteit van het migratiebeleid waarin bepaald wordt dat 
de toekomst voor veel kinderen niet in België mag liggen. 

Betekent dit dan dat het beter is om geen onderwijs te bieden aan jonge 
vluchtelingen, tot er zekerheid is over een langdurig verblijf? Helemaal niet, 
want – zoals de jongeren zelf aangeven – zijn er, onafhankelijk van hun ver-
blijfssituatie, heel wat positieve aspecten aan naar school gaan. Ze hebben het 
bijvoorbeeld over de mogelijkheid om sociale contacten te leggen, de nieuwe 
ervaringen die ze kunnen opdoen, de afleiding die de school biedt, de structuur 
en stabiliteit die de school met zich meebrengt en de zelfwaardering die ze uit 
studeren kunnen halen. Verder gaat er vaak wat tijd overheen vooraleer het dui-
delijk is of de toekomst van een jongere al dan niet in België ligt. Het is niet te 
verantwoorden dat kinderen gedurende die periode ‘in wacht’ geplaatst zouden 
worden en dat het recht op onderwijs hen ontnomen zou worden, enkel op ba-
sis van hun verblijfsstatuut. In het geval van niet-begeleide minderjarigen, die 
in principe altijd in België mogen blijven tot ze 18 zijn, zou die ‘wachttijd’ dan 
zelfs meerdere jaren kunnen bedragen. Bovendien staat een dergelijke ‘wacht-
tijd’ lijnrecht tegenover het recht op onderwijs zoals dat geformuleerd is in 
Vlaamse, nationale en internationale regels, wetten en verdragen: het recht op 
onderwijs is een fundamenteel kinderrecht, ongeacht het verblijfsstatuut van 
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het kind (Vanheule, 2014). Het Kinderrechtenverdrag stipuleert niet alleen het 
recht op onderwijs, maar stelt in het algemeen dat bij het belang en het welzijn 
van het kind voorop moet staan bij alle genomen maatregelen die het kind aan-
gaan17. Het ontnemen van onderwijs en alle positieve aspecten die de jongeren 
daar zelf aan koppelen gaat ook daar lijnrecht tegenin. 

Een onzekere verblijfsstatus en de daaraan gekoppelde mogelijkheid om niet 
in België te mogen blijven is voor jongeren echter wel vaak een voortdurende 
bron van gepieker, angst en stress (Chase et al., 2008), die onder andere op 
hun schoollopen een bijzonder negatieve invloed heeft (Verhaeghe, 2012). Het 
maakt dat jongeren zich moeilijk kunnen concentreren in de klas of zich vragen 
stellen over de zin van het leren. In die zin belemmert het hen om ten volle te 
kunnen ‘genieten’ van de positieve aspecten die onderwijs met zich meebrengt:

‘But with like the whole situation and stuff and the results from Brussels it’s not 
in yet, so… yeah… everything is like going crazy. Normally I would be in the class 
and I’ll be thinking. My body will be in the class but my mind is not in the class.’ 
[Maar met de hele situatie en al die dingen en de resultaten van Brussel die er nog 
niet zijn, dus…ja…alles staat op zijn kop. Meestal zit ik in de klas en denk ik na. 
Mijn lichaam is in de klas maar mijn hoofd niet.] (jongen, 17, Ghana)

‘I was thinking like two: like why am I learning Nederlands, if like… I get another 
negative I have to leave Belgium, so why am I even learning Nederlands. And the 
other one… the other thinking of mine was: you have to… you don’t know what 
will happen, so you have to still learn Nederlands.’[Ik dacht twee dingen: waarom 
leer ik Nederlands, als… ik nog een negatief antwoord krijg dan moet ik België 
verlaten, dus waarom leer ik eigenlijk nog Nederlands. En het andere…het andere 
ding waar ik aan dacht was: je moet.. je weet niet wat er zal gebeuren, dus moet je 
nog altijd Nederlands leren.] (jongen, 17, Ghana)

Het bovenstaande citaat geeft duidelijk het ruimere spanningsveld dat hier 
centraal staat aan: het spanningsveld tussen het recht op onderwijs ener-
zijds en het huidige migratiebeleid anderzijds (Kevers & Dehaene, 2014;  
Kinderrechtencommissariaat, 2013). Voor de jongeren betekent het recht op 
onderwijs de mogelijkheid om deel te nemen aan de samenleving in België en 
hier een betere toekomst uit te bouwen. Ook vanuit het onderwijsbeleid zien 
we de gerichtheid op een toekomst in België: aan recht op onderwijs wordt door 
de overheid vorm gegeven door middel van het onthaalonderwijs, dat sterk op 
participatie aan de Belgische samenleving is gericht en daarmee ook op een 
toekomst in België. Anderzijds zien we dat het migratiebeleid zeer restrictief 
is en de kans dat jongeren ook daadwerkelijk een toekomst in België kunnen 
uitbouwen zeer minimaal is.

De spanning tussen het recht op onderwijs en het restrictieve migratiebeleid 
kan eigenlijk nog scherper gesteld worden: het leidt ons tot de vraag of we min-
derjarige vluchtelingen in eerste instantie als “kind” dan wel als “vluchteling” 
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aanzien en benaderen (Derluyn & Broekaert, 2008). Wie minderjarige vluch-
telingen vooral als vluchtelingen ziet, zet de restrictieve logica van het huidig 
gevoerde migratiebeleid voorop. Dit leidt ertoe dat het recht op onderwijs erg 
minimaal wordt ingevuld: de jongeren kunnen aansluiten bij het bestaande 
aanbod zolang ze hier mogen zijn; op het moment dat ze teruggestuurd worden 
naar hun land houdt dit op en worden er weinig vragen gesteld rond hoe het 
verder gaat met deze jongeren en met de effectuering van hun recht op onder-
wijs. Wie minderjarige vluchtelingen in de eerste plaats als kinderen / jongeren 
ziet, zet het recht op onderwijs voorop. De nadruk ligt dan op het verder ont-
wikkelen van een maximale, dialogale benadering van het recht op onderwijs 
(Hemelsoet, 2013). Het is namelijk zo dat, hoewel het onderwijs in België aan 
anderstalige nieuwkomers relatief goed georganiseerd is en zoals hierboven be-
schreven is heel wat positieve elementen in zich draagt, er ook nog heel wat 
– aan veranderlijkheid onderhevige - knelpunten zijn waaraan gewerkt moet 
worden (zie o.a. Kevers & Dehaene, 2014; Verhaeghe, 2012; Vervliet, Verhaeghe 
& Derluyn, 2014). Een dialogale benadering van het recht op onderwijs bete-
kent dan ook dat het gezamenlijk vormgeven van dit recht een continu proces 
is en zal zijn (Hemelsoet, 2013). In de praktijk betekent dit dat het van belang 
is om te zoeken naar manieren om een open communicatie op te zetten tussen 
de school en ouders / kinderen op de vlucht, met daaraan gekoppeld de open-
heid om niet alleen de kinderen te willen inpassen in de bestaande invulling 
van het recht op onderwijs, maar ook die bestaande invulling te bevragen. Zo 
wijst Hemelsoet (2013) er bijvoorbeeld op dat in de context van Romakinderen 
de oorzaak van spijbelen gelegd wordt bij het feit dat Roma de school niet be-
langrijk zouden vinden. Dat betekent ook dat het niet aan het beleid of aan de 
school is om actie te ondernemen en zorgt in de praktijk voor kinderen die geen 
onderwijs krijgen. Het onderzoek van Hemelsoet toont aan dat er heel andere 
oorzaken achter het spijbelen zitten, zoals bijvoorbeeld armoede of een gebrek 
aan vertrouwen in officiële instituties zoals de school omwille van een lange tra-
ditie van discriminatie in het land van herkomst. Het werken rond deze proble-
men is essentieel in het werken aan het recht op onderwijs voor kinderen, maar 
kan alleen maar gebeuren als er ruimte is voor dialoog en voor het bevragen van 
aspecten van de huidige invulling van het recht op onderwijs. 

Silencing

Het hierboven beschreven spanningsveld tussen het restrictieve migratiebeleid 
(de minderjarige vluchteling als vluchteling) en het recht op onderwijs (de min-
derjarige vluchteling als kind) wordt niet benoemd in het (Nederlandstalige/
Franstalige) onderwijsbeleid. In de literatuur wordt dit mechanisme van ‘silen-
cing’ beschreven, maar dan vooral bij jongeren zelf (Chase, 2010; Kohli, 2006): 
‘silencing’ refereert hierbij naar het gegeven dat jongeren een deel van hun 
verleden of huidige leven verzwijgen of stil houden ten aanzien van vrienden, 
klasgenoten, begeleiders en/of leerkrachten. Ditzelfde mechanisme herkennen 
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we ook binnen het huidige onderwijsbeleid. Door het niet benoemen van het 
spanningsveld tussen het restrictieve migratiebeleid en het recht op onderwijs 
past het onderwijsbeleid dit mechanisme van ‘silencing’ toe op de toekomst 
van de jongeren: het spanningsveld is aanwezig, maar wordt niet benoemd. Dit 
plaatst de kinderen in een zogenaamd “limbo”: ze worden geacht te investeren 
in een toekomst in België (en sterker nog: in participatie aan de Belgische sa-
menleving), wat echter voor een deel van de kinderen niet de (latere) realiteit 
is of zal zijn. Een minimale verwachting ten aanzien van de overheid is dat dit 
spanningsveld geëxpliciteerd en erkend wordt, wat ook voor het emotioneel 
welzijn van de betrokken jongeren een positieve impact zal hebben (Kevers & 
Dehaene, 2014) . 

Dit mechanisme van ‘silencing’ wordt echter niet alleen op de jongeren ge-
reflecteerd, maar eveneens op de betrokken leerkrachten: leerkrachten in het 
onthaalonderwijs worden geacht in hun dagelijkse praktijk de doelstellingen 
van het (onthaal)onderwijs na te streven, doelstellingen die zich vooral richten 
op een toekomst in België, via het werken aan de kennis van Nederlands/ Frans 
en aan integratie. Ruimte om het te hebben over een toekomst buiten België 
is er in die zin vrij weinig. Niettemin worden deze leerkrachten regelmatig ge-
confronteerd met leerlingen in een onzekere verblijfssituatie en leerlingen die 
uitgewezen worden. Eigenlijk worden leerkrachten daarmee in dezelfde positie 
geplaatst als de leerlingen in een onzekere verblijfssituatie: in limbo, midden in 
een spanningsveld dat verzwegen wordt. 

Dit is van groot belang omdat leerkrachten vaak zeer belangrijke figuren zijn 
in het leven van jongeren (Chase et al., 2008; Verhaeghe, 2012; Ward, 2004). 
Heel wat jongeren hechten veel belang aan één of meerdere leerkrachten, 
vinden steun bij hen en bouwen een vertrouwensband met hen op (ibid.).  
‘Silencing’ van het spanningsveld migratiebeleid – recht op onderwijs heeft op 
twee manieren implicaties voor de positie van leerkrachten: ten eerste kunnen 
de leerkrachten door leerlingen gezien worden als vertegenwoordigers van de 
overheid, diezelfde overheid die zal beslissen om hen uit te wijzen, wat de peda-
gogische relatie en mogelijke vertrouwensbanden ondermijnt. Ten tweede staat 
‘silencing’ in contrast met de verwachting dat leerkrachten naast inhoudelijk 
expert (in de vakgebieden die ze onderwijzen) ook mede-opvoeder zijn van 
de leerlingen (Onderwijs Vlaanderen, 2008)?18 Hoe kan van leerkrachten ver-
wacht worden dat ze dit waarmaken voor minderjarige vluchtelingen als het 
spanningsveld waarin zowel hun leerlingen als zijzelf zich bevinden een ta-
boethema is? Door dit te verzwijgen, worden de mogelijkheden om te werken 
aan het welzijn van de leerlingen sterk beperkt (zie ook Dunkerley, Scourfield,  
Maegusuku-Hewett, & Smalley, 2005): er wordt geen recht gedaan aan de taa-
komschrijving van de leerkracht, diens pedagogische functie en daarmee ook 
aan de kwaliteit van het onderwijs aan minderjarige vluchtelingen. Hieruit vol-
gt nogmaals dat de overheid op zijn minst de ethische verplichting heeft om dit 
spanningsveld te expliciteren en te erkennen.
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Conclusie

Zowel voor minderjarige vluchtelingen als voor de overheid heeft onderwijs 
verschillende functies. Uit de manier waarop het (Nederlandstalige/Franstalige) 
onderwijsbeleid vorm geeft aan de onderwijspraktijk en uit de positieve ele-
menten die de jongeren met de school verbinden, wordt duidelijk dat werken 
aan een toekomst in België voor beide partijen één van de belangrijkste is. Dit 
staat in schril contrast met het hoge aantal minderjarige vluchtelingen voor 
wie het migratiebeleid bepaalt dat hun toekomst niet in België mag liggen. Het 
spanningsveld migratiebeleid – recht op onderwijs, dat terug te voeren is op 
het spanningsveld kind – vluchteling, is onderhevig aan ‘silencing’ vanuit de 
overheid. Dit plaatst zowel kinderen als hun leerkrachten in ‘limbo’: ze worden 
geacht te investeren in een toekomst in België (en sterker nog: in participatie 
aan de Belgische samenleving), wat echter voor een deel van de kinderen niet 
de (latere) realiteit is of zal zijn. Een minimale verwachting ten aanzien van 
de overheid is dat dit spanningsveld geëxpliciteerd en erkend wordt. Dit zal 
ten goede komen aan het emotioneel welzijn van de betrokken jongeren en 
kan de leerkrachten meer ruimte geven in hun pedagogische functie als mede-
opvoeder van de jongeren. 

Noten
1   Zie bijvoorbeeld: Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 10-12-1948 (Uni-

ted Nations Human Rights, Office of the High Commissioner for Human Rights, 2012), 
Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind van 20-11-1989 (UNICEF, 2012).

2   De Belgische grondwet, artikel 24 §3 (Belgische Senaat, 1994).
3   Wet betreffende de leerplicht van 29-06-1983 (Onderwijs Vlaanderen, 2013). 
4   Vanaf de zestigste dag na de dag waarop ze zijn ingeschreven in het vreemdelingen- of 

bevolkingsregister van de gemeente van hun verblijfplaats (Wet betreffende de leerplicht 
van 29-06-1983, Onderwijs Vlaanderen, 2013).

5   Omzendbrief betreffende het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers van 30-06-
2006 (Onderwijs Vlaanderen, 2014b) en Omzendbrief betreffende het onthaalonderwijs 
voor anderstalige nieuwkomers in het gewoon voltijds secundair onderwijs van 30-06-
2006 (Onderwijs Vlaanderen, 2014c).

6   Een niet-begeleide buitenlandse minderjarige wordt in de Belgische wetgeving gedefini-
eerd als ‘Een onderdaan van een land dat geen lid is van de Europese Economische Ruimte, 
die jonger is dan 18 jaar en die niet begeleid is door een persoon die het ouderlijk gezag 
of de voogdij over hem uitoefent’. Zie artikel 61/14, Wet betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen van 15-12-
1980, gewijzigd op 12-09-2011, wijziging treedt in werking op 8-12-2011 (Kruispunt Migra-
tie-Integratie, Expertisecentrum voor Vlaanderen-Brussel, n.d.). 

7   Art. 135, §1 Codex voor secundair onderwijs (Onderwijs Vlaanderen, 2014a). 
8   Art. 2, Decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid 

(Vlaamse Overheid, 2013)
9   Ontwikkelingsdoelen “Nederlands voor nieuwkomers” in de onthaalklas voor anderstalige 

nieuwkomers van het secundair onderwijs (Onderwijs Vlaanderen, 2010).
10   We schetsen hier enkel de werking binnen het secundair onderwijs, omdat de participan-
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ten aan het onderzoek dat aangehaald wordt doorgaans – omwille van hun leeftijd – in het 
secundair onderwijs school liepen. 

11  Omzendbrief betreffende het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het ge-
woon voltijds secundair onderwijs van 30-06-2006 (Onderwijs Vlaanderen, 2014c).

12   Hierbij gaat het enkel om asielaanvragers, erkende vluchtelingen, aanvragers van het sta-
tuut van staatloze, erkende staatlozen en onderdanen van landen die officiële (ontwikke-
lings)hulp ontvangen volgens de normen van de Organisatie voor Economische Samen-
werking en Ontwikkeling.

13   Décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d’un dispositif d’accueil et de scolarisation 
des élèves primo-arrivants dans l’enseignement organisé ou subventionné par la Commu-
nauté française (MB du 22-06-2012) (Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 2012) 

14  Art. 6, décret du 27 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement 
fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les at-
teindre (Ministère de la Féderation Wallonie-Bruxelles, 1997)

15   [het bevorderen van het zelfvertrouwen en de persoonlijke ontwikkeling van elke leerling; 
de leerlingen begeleiden om zich de kennis eigen te maken en de competenties te verwer-
ven die hen bekwaam maken om levenslang te leren en een actieve plaats in te nemen in 
het economische, sociale en culturele leven; de leerlingen voorbereiden om verantwoor-
delijke burgers te zijn, die in staat zijn om bij te dragen aan de ontwikkeling van een de-
mocratische, solidaire, pluralistische samenleving die open staat voor andere culturen; de 
leerlingen verzekeren van gelijke kansen op sociale emancipatie]

16   bon vzw organiseert al sinds 2010 een een zomerproject voor minderjarige nieuwkomers. 
Het project ontstond vanuit de vraag van jongeren en hun omgeving naar een zinvol aan-
bod voor hen tijdens de zomervakantie, met de mogelijkheid om Nederlands te leren/hun 
kennis van het Nederlands te onderhouden en over de Belgische samenleving te leren (bon 
vzw, n.d.). Het programma omvat grosso modo vijf verschillende luiken: lessen maatschap-
pelijke oriëntatie, lessen Nederlands, een traject koken of multimedia dat zich focust op 
competenties, individuele trajectbegeleiding voor elke jongere en ‘andere’ activiteiten (een 
weekend aan zee, sportieve activiteiten, etc.).

17   Art. 3, Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind van 20-11-1989 (UNICEF, 
2012).

18.  Bijlage, Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de basiscompetenties van de leraren 
van 5 oktober 2007 (Onderwijs Vlaanderen, 2008).

Abstract 

Every minor in Belgium has the right to education, including young refugees. 
Policy documents show that the government sets as one of the most important 
educational goals for young refugees to support the adolescent to build up a 
future in Belgium. Similarly, also studies with young refugees themselves show 
how they consider the chances education gives to build up a better life and a 
better future in Belgium as the most important aspect of the right to education. 
These perspectives sharply contrast with the large group of young refugees who 
receive from migration authorities the decision they cannot remain in Belgium 
and need to build up their future elsewhere. This tension between the right to 
education and current migration policy, a tension which can be boiled down 
to the tension child versus refugee, is generally silenced in educational policies. 
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However, this silencing puts young refugees and their teachers in ‘limbo’: on 
the one hand they are encouraged to build a future in Belgium, on the other 
hand, this future will not be in Belgium for many of them. We therefore argue 
that governmental authorities in their educational policies need to explicitly 
recognize this tension, since this can strengthen refugee children’s emotional 
well-being and enlarge teachers’ possibilities to support them. 

Résumé

Chaque mineur en Belgique a le droit à l’éducation, y compris les jeunes 
refugié(e)s. Les documents politiques montrent que pour les autorités, le but 
principal de l’éducation des jeunes réfugié(e)s est de les aider à se construire un 
avenir en Belgique. De même, des études avec des jeunes réfugié(e)s montrent 
que pour ceux/celles-ci, l’enjeu essentiel de l’éducation est de contribuer à une 
meilleure vie et à un meilleur avenir en Belgique. Ces points de vue contrastent 
violemment avec le grand nombre de jeunes qui reçoit une décision de la part 
des autorités compétents par rapport à la migration qui les oblige à quitter le 
pays. Cette tension entre le droit à l’éducation et les politiques de migration, 
qui se comprend comme une tension entre le/la jeune refugié(e) comme jeune 
ou bien comme refugié(e), est généralement gardée sous silence dans les poli-
tiques de l’éducation. Cependant, ce silence place les jeunes refugié(e)s comme 
leurs enseignants dans un ‘limbo’ : d’une part ils/elles sont encouragé(e)s à se 
construire un avenir en Belgique, d’autre part cet avenir n’aura pas lieu en Bel-
gique pour bien nombre de ces jeunes. Pour cette raison nous argumentons que 
les autorités compétents devraient expliciter cette tension, comme cela peut 
renforcer le bien-être des jeunes refugié(e)s et augmenter les possibilités des 
enseignants de les soutenir. 
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