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Naam Sanne Peeters  

Geslacht  Vrouw  

Leeftijd 17 jaar  

Opleiding 5de jaar ASO: 
moderne talen - 
wetenschappen 

 

Familiale situatie 2 ouders en 1 broer  

Etnische 
achtergrond/origine 

Belg, blank  

Religie Christen  

Taligheid Nederlands als moedertaal  

Sociaal-economische 
achtergrond 

Gezin uit hoge middenklasse,  
haar ouders hebben een 
apotheek 

Handicap/leerstoornis / 

Vrijetijdsbezigheid Dansen en viool spelen  

Wensen/dromen en 
noden voor de school 

Een nieuw wetenschapslokaal 
met bijzondere apparatuur en 
een buitenlandse schoolreis 
naar Italië. 

Talent (voordeel) Sanne is muzikaal aangelegd.  

Gebrek (nadeel) Ze heeft faalangst.  

Karakter Sanne is introvert en ijverig  

Ervaringen op school  Ze behaalt goede resultaten, 
maar heeft steeds enorme stress 
voor testen en examens. 

Manier van omgaan 
met anderen en 
situaties 

Ze kan niet goed omgaan met 
verandering.  

 

Emotionele toestand  Ze voelt een enorme 
prestatiedruk vanuit haar ouders. 
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Familiale situatie Rachid is de oudste van 3 
kinderen. Zijn beide ouders 
hebben een diploma 
verpleegkunde, maar dit wordt 
niet erkend in België. 

Etnische achtergrond Het gezin komt uit Afghanistan.  

Religie Moslim  

Taligheid Rachid spreekt Dari, Engels, 
Arabisch en een beetje 
Nederlands. 

Sociaal-economische 
achtergrond 

Rachids moeder is werkloos, zijn 
vader poetst in een woonzorg-
centrum. Het gezin heeft maar 
een klein netwerk om op terug te 
vallen. Ze zijn nog maar 
anderhalf jaar in België. 

Handicap/leerstoornis / 

Vrijetijdsbezigheid Voetbal en basketbal  

Wensen/dromen en 
noden voor de school 

Rachid wil meer vrijheid op 
school. Hij zou liever met 
leeftijdsgenoten in de klas zitten.  

Talent (voordeel) Taalvaardig en leergierig 

Gebrek (nadeel) Hij haakt af in de klas wanneer 
hij niet voldoende uitdaging 
heeft bij oefeningen en 
opdrachten. 

Karakter Rachid is een harde werker. 

Ervaringen op school  Hij heeft één jaar OKAN achter 
de rug en zit nu in het regulier 
secundair onderwijs.  

Manier van omgaan 
met anderen en 
situaties 

Hij is gefrustreerd omdat hij met 
jongere leerlingen in de klas zit 
en heeft daardoor niet veel 
vrienden op school. 

Emotionele toestand  Hij voelt zich niet goed in de klas 
waarin hij momenteel zit.  

Geslacht  Man  

Leeftijd 17 jaar  

 

Naam Rachid Ali  

 

Opleiding 3
e
 jaar  ASO: wetenschappen 
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Naam Roan Deman  

Geslacht  Man  

Leeftijd 16 jaar 

Opleiding 4
e
 jaar TSO: 

elektro-
mechanica 

  
 

Familiale situatie Roan is enig kind en woont bij 
zijn moeder, een bezorgde 
vrouw. Roan en zijn moeder 
hebben al enkele jaren geen 
contact meer met de vader. 

Etnische 
achtergrond/origine 

Belg, blank 

Religie Vrijzinnig  

Taligheid Nederlands als moedertaal,  
dialect accent 

Sociaal-economische 
achtergrond 

Het gezin woont in een OCMW-
woning. Ze hebben maar een 
beperkt budget omdat de 
moeder werkloos is. 

Handicap/leerstoornis Roan heeft autisme en ADHD. 
Hij moet hiervoor dagelijks 
medicatie nemen, maar dat kan 
niet omdat die erg duur is. 

Vrijetijdsbezigheid Roan heeft niet veel vrienden. In 
zijn vrije tijd speelt hij 
voornamelijk computergames. 

Wensen/dromen en 
noden voor de school 

Stilzitten en naar de leerkracht 
luisteren is niets voor Roan. Hij 
wil actief bezig zijn op school.   

Talent (voordeel) Hij is handig en heeft technisch 
inzicht. 

Gebrek (nadeel) Hij is erg druk en legt moeilijk 
contact met klasgenoten. 

Karakter Roan is een gesloten,  
onzekere jongen.  

Ervaringen op school  Roan heeft geen geld voor 
schooluitstappen. Hij wordt 
uitgelachen met zijn 
tweedehandskleding. 

Manier van omgaan met 
anderen en situaties 

Hij vindt het erg dat zijn 
klasgenoten hem uitlachen, 
maar negeert het. 

Emotionele toestand  Roan ondervindt moeilijkheden 
op school. Hij heeft een goede 
band met zijn moeder.  
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Familiale situatie Nadia woont samen met haar 
ouders en 2 oudere broers. 

Etnische 
achtergrond/origine 

Marokko: haar grootouders zijn 
naar België geëmigreerd. Haar 
ouders zijn in België geboren. 

Religie Moslim  

Taligheid Nadia is tweetalig opgevoed. Ze 
spreekt vloeiend Nederlands en 
Arabisch. 

Sociaal-economische 
achtergrond 

Gezin uit middenklasse, haar 
beide ouders werken als 
bediende. 

Handicap/leerstoornis / 

Vrijetijdsbezigheid Frisbee spelen in een club. 

Wensen/dromen en 
noden voor de school 

Nadia droomt van een school 
waar niet gepest wordt. Ze zou 
willen dat het hoofddoekenverbod 
op haar school wordt ingetrokken. 

Talent (voordeel) Luisterend oor, empathisch 
vermogen  

Gebrek (nadeel) Naïef  

Karakter Rustig, lief, empathisch  

Ervaringen op school  Nadia gaat graag naar school, 
hoewel ze af en toe te maken 
kreeg met racisme en 
discriminatie. 

Manier van omgaan 
met anderen en 
situaties 

Nadia probeert op een rustige, 
volwassen manier met mensen in 
gesprek te gaan. 

Emotionele toestand  Nadia heeft heel wat vriendinnen. 
Ze voelt zich wel zowel Vlaamse 
als Marokkaanse en heeft het 
soms moeilijk met deze dubbele 
identiteit. 

  

Naam Nadia  
Al-Anaj   

Geslacht  Vrouw  

Leeftijd 16 jaar  

Opleiding 5de jaar 
ASO: 
humane 
weten-
schappen 
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Opleiding 5
e
 jaar TSO: houtbewerking 

Familiale situatie De ouders van Joost komen uit 
Nederland. Momenteel woont 
hij samen met zijn broer in 
België bij zijn vader die een 
nieuwe Vlaamse vriendin heeft. 
De vriendin van zijn vader heeft 
3 kinderen uit een vorige relatie. 
Joost pendelt elk weekend naar 
hun moeder in Nederland. 

Etnische achtergrond Nederland, blank 

Religie Protestant  

Taligheid Nederlands als moedertaal  

Sociaal-economische 
achtergrond 

De vader van Joost is 
politieagent. Joost komt 
financieel niets te kort. 

Handicap/leerstoornis / 

Vrijetijdsbezigheid Joost wandelt in het park met 
zijn hond. Hij zou graag bij een 
jeugdbeweging gaan, maar 
heeft geen tijd in het weekend.  

Wensen/dromen en 
noden voor de school 

Joost wil graag meer inspraak 
op school en een uur extra 
protestantse godsdienstles. 

Talent (voordeel) Zorgzaam. 

Gebrek (nadeel) Hij krijgt weinig hulp bij het 
studeren. De vriendin van zijn 
vader is vooral bezig met haar 
eigen kinderen waarvan er 
eentje dyslexie heeft. 

Karakter Kleine dingen in het leven 
maken hem gelukkig.  

Ervaringen op school  Nog onwennig.  Klasgenoten 
lachen met zijn accent. 

Manier van omgaan met 
anderen en situaties 

Hij is behulpzaam, maar ook 
onzeker. 

Emotionele toestand  Hij heeft het nog moeilijk met de 
scheiding van zijn ouders en 
mist zijn vrienden uit Nederland. 

Naam Joost Uit de Broek 

Geslacht  Man  

Leeftijd 17 jaar 
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Familiale situatie Ze woont samen met haar 
ouders,  
2 broers en 1 zus. 

Etnische 
achtergrond/origine 

Het gezin komt uit Syrië. 

Religie Moslim  

Taligheid 

 

Ze spreekt vloeiend Arabisch en 
ook al behoorlijk goed 
Nederlands.  

Sociaal-economische 
achtergrond 

De ouders willen zich zo snel 
mogelijk integreren. De vader 
heeft een diploma bedrijfskunde 
behaald in Syrië en de moeder 
was er lerares. Deze diploma’s 
worden niet erkend in België. 
Momenteel is de moeder 
werkloos, de vader werkt als 
pakjesbezorger. 

Handicap/leerstoornis / 

Vrijetijdsbezigheid Voetbal  

Wensen/dromen en 
noden voor de school 

Salima zou graag gratis bijles 
kunnen volgen na schooltijd.   

Talent (voordeel) Salima leert snel bij en is sportief.  

Gebrek (nadeel) Ze is nog maar 1,5 jaar in België. 

Karakter Opgewekt, leergierig, 
veerkrachtig, teamspeler 

Ervaringen op school  Het studeren in het ASO loopt 
niet zo vlot. Er is onvoldoende 
ondersteuning vanuit de school. 

Manier van omgaan 
met anderen en 
situaties 

Ze spreekt iemand aan wanneer 
ze leerstof niet goed begrijpt. 

Emotionele toestand  Nadia heeft heel wat vriendinnen.  
Studeren loopt moeilijk, maar ze 
heeft steun van haar ouders. 

Naam Salima 
Abdi 

Geslacht  Vrouw  

Leeftijd 16 jaar  

 

Opleiding 

3de jaar ASO: 
wetenschappen 
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Naam Ismaël 
Habibi 

Geslacht  Man  

Leeftijd 16 jaar  

Opleiding 3de jaar 
BSO: 
verzor
ging 

 

Familiale situatie Ismaël woont in België samen 
met zijn oudere broer van 22.  
Zijn ouders zijn omgekomen in 
Somalië. Zijn vader was arts en 
zijn moeder verpleegkundige. 

Etnische 
achtergrond/origine 

Somalië 

Religie Moslim  

Taligheid Ismaël spreekt Somalisch. Zijn 
Nederlands is nog niet zo 
goed. 

Sociaal-economische 
achtergrond 

Ismaël en zijn broer krijgen een 
budget van het OCMW. 

Handicap/leerstoornis / 

Vrijetijdsbezigheid Toestellen bestuderen en  
uit elkaar halen. 

Wensen/dromen en 
noden voor de school 

Ismaël wil meer jongeren op 
school die Somalisch spreken. 
Hij droomt van een goede job. 

Talent (voordeel) Logisch en efficiënt redeneren 

Gebrek (nadeel) Niet zo taalvaardig.  

Karakter Ismaël is zelfstandig, gesloten 
en kropt vaak dingen op. 

Ervaringen op school  Na een jaar OKAN kwam 
Ismaël terecht in Verzorging, 
omdat het de enige BSO-
richting was in zijn school. 
Leerkrachten verwachten 
weinig van hem. 

Manier van omgaan 
met anderen en 
situaties 

Ismaël vertoont regelmatig 
storend gedrag in de klas. 

Emotionele toestand  Hij ligt in de knoop met zichzelf 
en vindt Verzorging niet leuk. 
Hij denkt veel aan zijn ouders 
en zijn leven in Somalië.   


