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PRIVILEGE WALK 
GELIJKE KANSEN IN HET ONDERWIJS 

1. TUMULT & BATALJONG 
 

Tumult is landelijk erkend jeugdwerk, actief op het brede veld van de vredesopvoeding. Tumult 

stimuleert betrokkenheid, engagement en kritische zin. Jongeren zijn vaak verontwaardigd door wat 

hun rechtvaardigheidsgevoel aantast, of verwonderd door wat hen positief verrast. Met die emoties 

gaat Tumult aan de slag in het participatief jongerenproject Bataljong. 

Bataljong is een project door en voor jongeren. We komen samen en kiezen een thema dat ons raakt. 

Een heel schooljaar diepen we dat thema verder uit en vormen we hier een visie over. Deze visie 

vertalen ze tot slotte in actie: een uiting van de mening van de jongeren in de publieke ruimte.  

Wat je hier leest, is het resultaat van een heel jaar werken rond gelijke kansen en diversiteit in het 

onderwijs. We kregen input van professor en onderwijssocioloog Orhan Agirdag (KULeuven en 

Universiteit van Amsterdam), Oproep voor een Democratische School (OVDS), Teach for Belgium, 

socioloog Christof Bex en de documentaire Exit Concentratie (Luk Dewulf en Inge Wagemakers). 

Daarnaast lazen de jongeren ook tientallen actuele artikels over dit thema.  

Met deze oefening willen we het ruime publiek, maar vooral leraren (in opleiding) bewust maken van 

de ongelijkheid in het onderwijssysteem en de impact die zij kunnen hebben op hun leerlingen. 

Deze oefening krijgt nog extra onderbouwing met de aanbevelingen van de jongeren.  

2. UITLEG 
 

Doel / beschrijving van de activiteit: 

Niet iedereen start met gelijke kansen in het onderwijs. In deze DOE-activiteit leef je je in een bepaalde 

rol, een leerling op een school. Je leert privileges herkennen en hoe zij een schoolloopbaan 

beïnvloeden. Belangrijk is om dit doel nog niet te vertellen aan de start van de oefening, maar pas 

achteraf. 

Je kan deze oefening ook vanuit eigen ervaringen doen in plaats vanuit rollen. Hiervoor is het wel 

noodzakelijk dat de deelnemers en begeleiding elkaar voldoende kennen en vertrouwen. De 

antwoorden zijn dan heel persoonlijk, dus moet iedereen zich veilig voelen in de groep om die 

ervaringen te delen. 

Tijd: 10 à 15 minuten  

Als je minder tijd hebt, kan je een selectie maken van stellingen in plaats van ze allemaal te lezen. 

De nabespreking kan langer duren: tot een halfuur extra. 

Materiaal:  

■ Rollen zo veel als deelnemers  
■ Stellingen  
■ Ruim lokaal 

  

https://tumult.be/2016-2017-gelijke-kansen-in-het-onderwijs
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Aantal personen: 

Maximum 14 (2 van elk personage) 

Je kan ook met meer spelen, maar naar onze ervaring haal je er meer uit als je je aan het maximum 

houdt. 

Instructies: 

Geef elke deelnemer een rol. Geef hen twee minuten de tijd om hun rol te lezen en eventuele vragen te 

stellen. Laat alle deelnemers op een rechte lijn starten, in het midden van de ruimte. Er moet minstens 

5 meter ruimte voor en achter hen zijn om vooruit of achteruit te stappen. Zeg dat je stellingen zal 

voorlezen, en als de stelling opgaat voor hun personage, ze een stap vooruit of achteruit moeten 

nemen. Een gemiddelde stap, niet groot of niet klein. Als deelnemers het antwoord op een stelling niet 

kunnen afleiden uit hun rolbeschrijving, dan maken ze een keuze vanuit inleving. Ze beoordelen en 

beslissen zelf of ze stappen of niet. 

Nadat alle stellingen zijn voorgelezen, heeft iedereen zijn finale plaats bereikt. Hierna hou je best een 

reflectie op de oefening. Kijk op het einde van dit document voor tips hierover. 

 

SUCCES!  
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3. STELLINGEN 
 

Deze stellingen zijn deels geïnspireerd op de stellingen uit de toolkit van Procrustes, een SBO-project 

(2012-2015) gefinancierd door het IWT, Agentschap voor Innovatie in Wetenschap en Technologie over 

genderkloof in het secundair onderwijs.   

1. Als je een blank middenklasse meisje bent, neem een stap voorwaarts.  
 

2. Als je de geschiedenis van je land van oorsprong aan bod komt op school, neem een stap 
voorwaarts.  
 

3. Als je wordt gestraft omdat je jouw moedertaal spreekt op school, neem dan een stap 
achterwaarts. 
 

4. Als je je goed voelt over hoe jouw levensbeschouwing (of religie) wordt geportretteerd door 
de media, neem dan een stap voorwaarts.  
 

5. Als je ouders Nederlands als eerste taal hebben, neem een stap voorwaarts.  
 

6. Als je moeder naar de universiteit of de hogeschool ging, neem een stap voorwaarts.  
 

7. Als je jouw geodriehoek, atlas of rekenmachine moet delen met broers en zussen, neem 
een stap achterwaarts.  
 

8. Als je vakantie krijgt op jouw religieuze feestdagen, neem een stap voorwaarts.  
 

9. Als er meer dan 20 boeken aanwezig zijn in het huis waar je opgroeit, neem een stap 
voorwaarts.  
 

10. Neem een stap achterwaarts als je grootmoeder via moederzijde geboren is buiten West-
Europa (België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland of het Verenigd Koninkrijk).  
 

11. Als je naar musea, bibliotheek of theater ging met je familie, neem een stap voorwaarts.  
 

12. Als er keren zijn geweest in je leven dat je een maaltijd hebt moeten overslaan omdat er 
geen eten was in huis, neem dan een stap achterwaarts.  
 

13. Als je thuis geen rustige plaats hebt om te studeren, neem dan een stap achterwaarts.  
 

14. Als je gebrek ervoor zorgt dat je minder kansen hebt op school, neem dan een stap 
achterwaarts. 
 

15. Als je ouders je helpen bij studeren, neem dan een stap voorwaarts. 
 

Afsluiter: 

16. Als je wil dat je school bijdraagt tot je toekomst, draai dan een rondje.  

 

  

http://www.procrustes.be/
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4. ACHTERGROND/ONDERBOUWING BIJ STELLINGEN 
 

1. Uit het Procrustesonderzoek blijkt dat dit type meisje het beste presteert op school, het zijn 

vaak de ‘favorieten’ van de leerkrachten, diegene die nooit iets verkeerd doen. Zelfs als de 

leerkrachten dit vooroordeel bewust willen counteren, blijkt dat moeilijk.  

 Bron: Procrustesonderzoek 

 

2. De geschiedenis die je op school leert, is eenzijdig eurocentrisch. Leren wij over Mandela, 

Malcolm X, Mohamed El Khattabi, Averoes? Leren wij over de vele Noord-Afrikanen die hebben 

meegevochten tijdens de wereldoorlogen? De ‘kruistochten’ en ‘ontdekkingsreizen’ worden in 

de geschiedenislessen vaak vanuit een christelijk, Europees perspectief aangebracht. De 

geschiedenis die we aanleren op school is ook gedomineerd door mannelijke figuren, women’s 

history komt er niet aan bod. Het is belangrijk voor de eigenwaarde van leerlingen om zich te 

kunnen herkennen in het curriculum.  

 Bron: zie ook Anton De Baets, De figuranten van de geschiedenis: hoe het verleden van 

andere culturen wordt verbeeld en in herinnering gebracht, Berchem, 1994  

 Bron: KU Leuven  

 Bron: EOS   

 

3. Uit het Validiv onderzoek blijkt dat als je meertaligheid welkom heet op school, leerlingen zich 

beter thuis voelen. Door moedertaal te bestraffen, geef je een heel hard signaal: je zegt 

eigenlijk: dat stukje van je identiteit dat jij hebt gekregen van de persoon die je het liefste ziet, is 

niet welkom.  

 Bron: Reinhilde Pulinx, Orhan Agirdag & Piet Van Avermaet, Hoofdstuk 5, Taal en onderwijs: 

percepties en praktijken in de klas, Oprit 14. Naar een schooltraject zonder 

snelheidsbeperkingen 

 Bron: Steunpunt Diversiteit en Leren 

 

4. Over bepaalde religies, en dan vooral de islam, wordt er veel geschreven in de media en vaak 

op een negatieve manier. Dat kan hard aankomen, vooral bij jongvolwassen die hun identiteit 

en hun plaats in de samenleving zoeken.  

 Bron: De Wereld Morgen  

 Bron: KU Leuven 

 

5. Met deze stelling willen we zeker niet zeggen dat taal de directe oorzaak is van mindere 

studieresultaten. Al te vaak wordt gezegd dat slechte schoolresultaten bij jongeren van een niet-

Belgische origine een kwestie van (thuis)taal is. Dat klopt niet, ook al spreken jongeren van 

Marokkaanse en Turkse origine thuis Nederlands scoren ze toch slechter op begrijpend lezen 

en andere cognitieve domeinen van het PISA onderzoek (Programme for International Student 

Assessment). Het ligt uiteraard ook niet aan lagere intelligentie van deze jongeren. De 

voornaamste factor is de socio-economische thuisstatus (SES) van de jongeren. Jongeren van 

niet-Belgische origine bevinden zich meer in kansarmoede dan jongeren van Belgische origine.  

 Bron: Delrue et al., 2006; Groenez, Nicaise, & de Rick, 2009; van Ewijk & Sleegers, 2010 

 

6. Studiekeuzes verschillen sterk naargelang het diploma van de moeder. “Participatie aan de 

universiteit bedraagt bijna 40% wanneer de moeder een diploma hoger onderwijs heeft, tegen 

slechts 10% indien de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft. Voor participatie aan de 

hogeschool is de kloof kleiner.”  

 Bron: KU Leuven 

 

http://www.procrustes.be/
https://www.arts.kuleuven.be/home/nieuws/jongeren-van-niet-westerse-origine-moeten-zich-herkennen-in-de-geschiedenisles
https://www.eoswetenschap.eu/geschiedenis/graag-meer-kleur-de-geschiedenisles
http://www.steunpuntdiversiteitenleren.be/materiaal/materialen/e-validiv
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2013/10/11/beeldvorming-van-moslims-in-vlaamse-kranten
https://kuleuvenblogt.be/2016/01/06/waarom-denken-we-automatisch-aan-de-islam-als-het-over-terrorisme-gaat/
https://feb.kuleuven.be/home/les/documenten/les-14-140-verboven-declerq-toelatingsproeven.pdf
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7. Artikel 24, § 3 van de Belgische grondwet gebiedt gratis toegang tot het onderwijs tot het einde 

van de leerplicht. Ook het Kinderrechtenverdrag spreekt hierover. De school is echter verre van 

gratis te noemen: de gemiddelde kost van een schooljaar (uitstappen, reizen, transport en 

maaltijden + schoolmateriaal in het secundair onderwijs) loopt op tot ongeveer € 300 in de 

kleuterschool, € 400 in de lagere school en zelfs bijna € 1 300 in het secundair onderwijs. Een 

maximumfactuur in het secundair onderwijs kan zorgen voor kostenbeheersing. 

 Bron: Gezinsbond 

 

8. Katholieke, anglicaanse en protestantse feestdagen zijn vervat in de wettelijk vastgelegde, 

automatisch toegekende schoolvakanties en vrije dagen. Kinderen kunnen afwezig zijn van 

school voor islamitische, joodse en orthodoxe feestdagen (alle door de Belgische grondwet 

erkende godsdiensten) maar moeten dat op voorhand schriftelijk melden. Het schooljaar is 

ingericht naar de christelijke kalender en feestdagen, denk maar aan begrippen zoals 

kerstvakantie en paasvakantie.  

 Bron: Onderwijs Vlaanderen 

 

9. Het belang van leesbevordering blijkt uit een wereldwijd onderzoek onder 70.000 gezinnen. 

Kinderen die opgroeien in een huis met meer dan 500 boeken, volgen gemiddeld drie jaar 

langer onderwijs. Ook heeft een kind van ouders met veel boeken, bijna 20% meer kans om de 

universiteit af te maken. Een kind in een huis met 25 boeken gaat twee jaar langer naar school. 

Niet alleen boeken bezitten is een indicator, je kan ook weinig boeken thuis hebben liggen, 

maar wel een fervente bibliotheekbezoeker zijn.  

 Bron: zoleukislezen.nl 

 

10. Zoals we al zeiden is vooral de opleiding en afkomst van de moeder heel bepalend, meer dan 

die van de vader. Talen uit de buurlanden worden in België meer geapprecieerd dan niet-

Europese talen. Immersie-onderwijs is mogelijk in het Duits, Frans en Engels maar niet in het 

Turks of Arabisch. Leerlingen worden ook niet/minder bestraft voor het spreken van hun 

moedertaal, als het een West-Europese taal is. Dat wordt gezien als taalrijkheid, niet als 

taalachterstand. De culturele mismatch tussen de thuissituatie en de schoolsituatie is soms 

moeilijk voor leerlingen.  

 Bron: Orhan Agirdag 

 

11. Kunstparticipatie (vooral hoge kunsten) is slechts weggelegd voor een klein deel van de 

bevolking. Participatiegegevens wijzen herhaaldelijk op de sociale ongelijkheid op het vlak van 

cultuurparticipatie. Vooral verschillen naar onderwijsvorm zijn daarbij markant. Door te spreken 

over verschillen naar opleidingsniveau wordt de indruk gewekt dat het al dan niet volgen van 

hoger onderwijs de aard en de mate van cultuurparticipatie van de Vlaming bepaalt. De 

verschillen ontstaan al heel wat vroeger in de schoolloopbaan. Al bij de aanvang van het 

secundair onderwijs, in de eerste graad, vinden we bij jongeren duidelijke verschillen terug. 

Jongeren in de A-stroom participeren doorgaans meer dan jongeren in de B-stroom. De 

verschillen tussen de onderwijsvormen nemen nog toe in de tweede en de derde graad.  

 

Tabel: Ging je de afgelopen zes maanden naar een museum of tentoonstelling?  

eerste graad tweede en derde graad 

A-stroom B-stroom ASO TSO BSO 

24% 18% 35% 18% 17% 

 

 Bron: Steunpunt Cultuur 

https://www.gezinsbond.be/klaarvoorschool
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/religieuze-feestdagen
http://www.zoleukislezen.nl/Iedereen-aan-het-vrij-lezen/Leesbevordering-3/Het-belang-van-lezen.htm
http://www.orhanagirdag.com/uploads/3/7/9/5/37953745/agirdag_-_klokslag_12.pdf
http://www.steunpuntcultuur.be/images/publicaties%202016/rapport%20cultuureducatie%20finaal.pdf
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12. Volgens cijfers van BNP Paribas Fortis in het kader van de actie ‘Centjes’ (armoede in België) 

leidt een jongere op de vijf honger.  

 Bron: jaarverslag 2015 van de Belgische Federatie van Voedselbanken  

 

13. Er zijn veel leerlingen die thuis geen eigen plek hebben om te studeren. Dat is zeer belangrijk 

om hun huiswerk te maken en te studeren voor toetsen. Gelukkig zijn er initiatieven zoals dat 

van jeugdwerking MSC die in Antwerpen Noord  een studeerruimte inrichten voor kansarme 

jongeren die thuis geen ruimte en begeleiding krijgen in hun schoolloopbaan. Je kunt thuis 

studeren (gedeeltelijk) vervangen door studie-uren op school, en door studiegroepen waarbij 

leerlingen elkaar helpen. 

 Bron: antwerpen.be 

 

14. Iedereen heeft talenten en gebreken maar niet bij iedereen speelt dat een even grote rol of 

heeft het een even grote impact op het schooltraject. Sommige gebreken worden harder 

aanzien als een gebrek door leerkrachten: bijvoorbeeld druk gedrag wordt niet getolereerd in 

ons schoolsysteem van zitten en luisteren. Naïviteit is ook een gebrek, maar dat beïnvloedt de 

schoolresultaten niet.  

 Bron: Ted Talk van Ken Robinson 

 

15. Ouders die zelf niet de kans hebben gekregen om lang te studeren, vinden het niet altijd 

gemakkelijk hun kinderen te helpen bij hun huiswerk. Ouders die zelf hogere studies deden, 

zien vaak het nut en belang in van hogere studies. Laag geschoolde ouders stellen dat 

gemakkelijker in vraag of kunnen zich er minder iets bij voorstellen, omdat ze zelf geen ervaring 

hebben met hoger onderwijs. Maar vooral morele steun en motiveren door ouders is belangrijk, 

meer dan inhoudelijke steun bij het studeren. Deze ouderbetrokkenheid is heel belangrijk en 

daar wordt dan ook sterk op ingezet door politici. De meeste ouders zijn wel heel begaan met 

de schoolloopbaan van hun kinderen.  

 Bron: Duurzaam Onderwijs 

 Bron: KU Leuven 

 

16. Alle leerlingen hebben iets gemeenschappelijks: namelijk dat ze iets willen hebben aan school, 

aan hun opleiding. Zelfs jongeren die schoolmoe zijn, zijn dat vaak vanuit de onvrede dat ze 

vinden dat het school hen niets nuttigs bijbrengt. (Maar ze willen wel iets nuttigs leren) Het is 

belangrijk om dat in het achterhoofd te houden.   

5. REFLECTIE / NABESPREKING: 

Enkele leidvragen hiervoor: 

■ Waarom denk je dat we deze oefening deden? Waarover ging dit?  

■ Vraag aan drie personen (vooraan, in het midden, achteraan) om uit te leggen wie hun 
personage is en hoe het komt dat ze op die positie staan.  

■ Overloop eventueel de stellingen en  de achtergrond erbij, om zo te weten te komen 
waarom dit zo veel impact heeft op de gelijke kansen 

■ (Indien er voldoende groepsvertrouwen is daarvoor:) Leg een link naar de persoonlijke 
(onderwijs) situatie en ervaringen van de deelnemers. 

■ Kom even terug op de laatste stelling (lees hem eventueel terug voor) en vraag waarom 

deze stelling er aan toegevoegd werd. Benadruk dit als positieve afsluiter, dat door zo goed 

als alle leerlingen wordt gedeeld.  

http://www.foodbanks.be/images/cont/jaarverslag-2015.pdf
https://www.antwerpen.be/nl/info/560c01d5caa8a77da08b45e0/studeerruimte-voor-de-jeugd
https://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity
https://duurzaamonderwijs.com/2014/05/10/10-factoren-die-de-invloed-van-sociale-achtergrond-op-schoolsucces-vergroten/
http://www.kuleuven.be/toekomstigestudenten/tijdomdecijfersongelijktegeven

