
 BIJLAGE voor Secundair 

 

Stap 3 Facts and figures over onderwijskansen 

WAT-ZOU-IK-DOEN KAARTSPEL 

 

Dit spel geeft enkele feiten mee over onderwijskansen. Leerlingen gaan in gesprek over 
de aangeboden informatie of discussiëren over de stellingen. 

 

Speluitleg 

1. De leerlingen verdelen zich in groepjes van vijf. 

Eén leerling is de leermeester, hij heeft vier weetjes met per weetje een bijhorende 
vraag. 

De andere leerlingen krijgen een kaartje met één antwoord en een bijhorende wat-
zou-ik-doen-vraag. 

2. De leermeester leest een weetje en stelt de vraag. 

De leerlingen bekijken het antwoord op hun kaartje. Als een leerling het antwoord op 
de vraag heeft, staat die recht en leest het antwoord voor. 

Nadien stelt de leerling de bijhorende wat-zou-ik-doen/ wat-vind-ik-van-vraag. 

 

VOOR DE LEERKRACHT: alle informatie bij elkaar 

4 weetjes met bijhorende vraag over onderwijskansen 

Zie verder voor de afdrukbare kaartjes voor de leerlingen. 

 

WEETJE 1 

Uit onderzoek blijkt dat in Vlaanderen niet iedereen evenveel kansen heeft in het 
onderwijs. Zo is er een groot verschil in prestaties tussen leerlingen die uit een arm 
gezin komen en klasgenoten van rijke afkomst. Eén van de oorzaken van dit probleem 
ligt reeds bij de keuze van een school. 

Vraag: 

Wat is volgens jou de beste manier om die ongelijkheid weg te werken: een school 
toegewezen worden of zelf een school kiezen? 

 

Antwoord: 

Het is veel beter om leerlingen met verschillende sociaal-economische achtergronden te 
verspreiden over scholen. Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje en Italië zorgen 
ervoor dat leerlingen een school krijgen toegewezen. Hierdoor ontstaan geen 
‘elitescholen’ wat bij ons wel het geval is. 
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Wat zou ik doen/wat vind ik van-vraag: 

Stel dat je een school krijgt toegewezen. Zou jij je kunnen vinden in deze beslissing? 
Waarmee heb jij rekening gehouden bij het kiezen van een school? 

 

Meer info: https://www.mo.be/dossiers/onderwijs-vergrootverkleint-ongelijkheid 

 

 

WEETJE 2 

Eens de keuze voor de school is gemaakt, staat de school/ leerkracht zelf ook voor de 
uitdaging om de ongelijkheid tussen leerlingen te bestrijden. Uit onderzoek blijkt dat 
de ongelijkheid niet alleen aanwezig is tussen rijk en arm, maar ook tussen leerlingen 
met en zonder migratieachtergrond, tussen jongens en meisjes, tussen leerlingen met 
en zonder beperking ... De aanpak van leerkrachten heeft ook een grote impact. Hoe 
kan een leerkracht ervoor zorgen dat iedereen evenveel kansen heeft? 

Vraag: 

Richt de leerkracht zich best op de groep waarin hij alle leerlingen op een gelijke 
manier behandelt of richt hij/zij zich beter op de noden van elke leerling als individu? 

 

Antwoord: 

Elke leerling wordt best als een individu behandeld. Als een leerkracht zich enkel richt 
op de groep dan hebben de betere leerlingen/brede middenmoot hier voordeel aan maar 
dan riskeert hij/zij een dikke 40% van de leerlingen uit het oog te verliezen. 

 

Wat zou ik doen/vind ik van-vraag: 

Vind jij dat elk individu voldoende aandacht krijgt op jouw school? Kan je een voorbeeld 
geven van een moment waarop jij als individu extra geholpen werd of waarop jij tijd 
kreeg om je talenten, interesses, culturele achtergrond te tonen? 

 

Meer info: https://www.mo.be/interview/kira-boe-talent-vind-je-overal-
onderwijskansen-niet 

https://www.klasse.be/179367/zwiert-pisa-topper-singapore-de-boeken-aan-de-kant/ 

 

 

WEETJE 3 

In 2019 was er wereldwijd een recordaantal van 79,5 miljoen mensen gedwongen op de 
vlucht voor vervolging, conflict, geweld of schendingen van de mensenrechten. Volgens 
statistieken van de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties UNHCR zijn 40% 
van hen – een geschatte 30 tot 34 miljoen – kinderen. De meeste vluchtelingen worden 
opgevangen in hun buurlanden. In Kenia zijn er kampen met vluchtelingen uit Soedan en 
Somalië. Libanon vangt bijna 1 miljoen vluchtelingen op uit Syrië. 

  

https://www.mo.be/dossiers/onderwijs-vergrootverkleint-ongelijkheid
https://www.mo.be/interview/kira-boe-talent-vind-je-overal-onderwijskansen-niet
https://www.mo.be/interview/kira-boe-talent-vind-je-overal-onderwijskansen-niet
https://www.klasse.be/179367/zwiert-pisa-topper-singapore-de-boeken-aan-de-kant/
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Vraag: 

63% van de vluchtelingenkinderen gaan naar de lagere school. Hoeveel procent van de 
vluchtelingenjongeren gaat volgens jou naar de middelbare school? 

 

Antwoord:  

Slechts 24% 

 
Wat zou ik doen/wat vind ik van-vraag: 

Onderwijs is superbelangrijk voor de toekomst van jongeren. Maar in Libanon 
bijvoorbeeld krijgen jonge Syrische vluchtelingen te horen dat er voor hen geen 
toekomst is. Ze mogen er slechts in drie sectoren werken: als arbeider in de bouw, in de 
landbouw of als poetshulp. Zou jij je kunnen opladen om te studeren in deze situatie? 
Wat zou jij doen? 

 
Meer info:  

https://www.mo.be/nieuws/amper-helft-vluchtelingenkinderen-kan-naar-school 

https://www.mo.be/reportage/de-rampzalige-gevolgen-van-een-eindeloos-tijdelijk-
opvangbeleid-libanon 

 

 

WEETJE 4 

België vangt in vergelijking met Libanon, Kenia ... maar een heel klein percentage 
vluchtelingen op. 

Vraag: 

Hebben alle kinderen/jongeren die op de vlucht zijn en in ons land terechtkomen recht 
op onderwijs, ook al hebben ze geen verblijfsstatuut? 

 

Antwoord: 

Ze hebben net als Belgische kinderen recht op onderwijs. In de praktijk gaan ze eerst 
naar een onthaalklas om de Nederlandse taal te leren waarna ze verder studeren in een 
gewone school. 

 
Wat zou ik doen/wat vind ik van-vraag: 

Eerst de taal leren, hier bij ons is dat het Nederlands, en dan kan je verder in het leven.  

Wat vind jij van dit uitgangspunt? Hoe belangrijk is een gemeenschappelijke taal in 
onderwijs, op de arbeidsvloer, in communicatie met de overheid …? 

 

 
PRINT volgende pagina’s enkelzijdig af. Zoveel keer als er groepjes van 5 zijn in de klas. 
KNIP de bladen in 4. 
De weetjes met de vragen zijn voor de leermeester. Die krijgt dus 4 kaartjes. 

De antwoorden en bijkomende vragen zijn voor de andere leerlingen. 1 kaartje per leerling. 

https://www.mo.be/nieuws/amper-helft-vluchtelingenkinderen-kan-naar-school
https://www.mo.be/reportage/de-rampzalige-gevolgen-van-een-eindeloos-tijdelijk-opvangbeleid-libanon
https://www.mo.be/reportage/de-rampzalige-gevolgen-van-een-eindeloos-tijdelijk-opvangbeleid-libanon


 
WEETJE 1 

Uit onderzoek blijkt dat in Vlaanderen 
niet iedereen evenveel kansen heeft in 
het onderwijs. Zo is er een groot verschil 
in prestaties tussen leerlingen die uit 
een arm gezin komen en klasgenoten van 
rijke afkomst. Eén van de oorzaken van 
dit probleem ligt reeds bij de keuze van 
een school. 

 

Vraag: 

Wat is volgens jou de beste manier om 
die ongelijkheid weg te werken: een 
school toegewezen worden of zelf een 
school kiezen? 

 

WEETJE 2 

Eens de keuze voor de school is gemaakt, 
staat de school/ leerkracht zelf ook voor 
de uitdaging om de ongelijkheid tussen 
leerlingen te bestrijden. Uit onderzoek 
blijkt dat de ongelijkheid niet alleen 
aanwezig is tussen rijk en arm, maar ook 
tussen leerlingen met en zonder 
migratieachtergrond, tussen jongens en 
meisjes, tussen leerlingen met en zonder 
beperking ... De aanpak van leerkrachten 
heeft ook een grote impact. Hoe kan een 
leerkracht ervoor zorgen dat iedereen 
evenveel kansen heeft? 

 

Vraag: 

Richt de leerkracht zich best op de groep 
waarin hij/zij alle leerlingen op een 
gelijke manier behandelt of richt hij/zij 
zich beter op de noden van elke leerling 
als individu? 

 

 

WEETJE 3 

In 2019 was er wereldwijd een 
recordaantal van 79,5 miljoen mensen 
gedwongen op de vlucht voor vervolging, 
conflict, geweld of schendingen van de 
mensenrechten. Volgens statistieken van 
de vluchtelingenorganisatie van de 
Verenigde Naties UNHCR zijn 40% van hen 
– een geschatte 30 tot 34 miljoen – 
kinderen. De meeste vluchtelingen 
worden opgevangen in hun buurlanden. 
In Kenia zijn er kampen met 
vluchtelingen uit Soedan en Somalië. 
Libanon vangt bijna 1 miljoen 
vluchtelingen op uit Syrië. 

 

Vraag: 

63% van de vluchtelingenkinderen gaan 
naar de lagere school. Hoeveel procent 
van de vluchtelingenjongeren gaat 
volgens jou naar de middelbare school? 

 

 

WEETJE 4 

België vangt in vergelijking met 
Libanon, Kenia ... maar een heel klein 
percentage vluchtelingen op. 

Vraag: 

Hebben alle kinderen/jongeren die op 
de vlucht zijn en in ons land 
terechtkomen recht op onderwijs, ook al 
hebben ze geen verblijfsstatuut? 

 

  



 
 

Antwoord: 

Het is veel beter om leerlingen met 
verschillende sociaal-economische 
achtergronden te verspreiden over 
scholen. Duitsland, Frankrijk, Groot-
Brittannië, Spanje en Italië zorgen ervoor 
dat leerlingen een school krijgen 
toegewezen. Hierdoor ontstaan geen 
‘elitescholen’ wat bij ons wel het geval 
is. 

 

Wat zou ik doen/wat vind ik van-vraag: 

Stel dat je een school krijgt toegewezen. 
Zou jij je kunnen vinden in deze 
beslissing? Waarmee heb jij rekening 
gehouden bij het kiezen van een school? 

 

Antwoord: 

Elke leerling wordt best als een individu 
behandeld. Als een leerkracht zich enkel 
richt op de groep dan hebben de betere 
leerlingen/brede middenmoot hier 
voordeel aan maar dan riskeert hij/zij 
een dikke 40% van de leerlingen uit het 
oog te verliezen. 

 

Wat zou ik doen/vind ik van-vraag: 

Vind jij dat elk individu voldoende 
aandacht krijgt op jouw school? Kan je 
een voorbeeld geven van een moment 
waarop jij als individu extra geholpen 
werd of waarop jij tijd kreeg om je 
talenten, interesses, culturele 
achtergrond te tonen? 

 

 

Antwoord:  

Slechts 24% 

 

Wat zou ik doen/wat vind ik van-vraag: 

Onderwijs is superbelangrijk voor de 
toekomst van jongeren. Maar in Libanon 
bijvoorbeeld krijgen jonge Syrische 
vluchtelingen te horen dat er voor hen 
geen toekomst is. Ze mogen er slechts in 
drie sectoren werken: als arbeider in de 
bouw, in de landbouw of als poetshulp. 
Zou jij je kunnen opladen om te studeren 
in deze situatie? Wat zou jij doen? 

 

Antwoord: 

Ze hebben net als Belgische kinderen 
recht op onderwijs. In de praktijk gaan 
ze eerst naar een onthaalklas om de 
Nederlandse taal te leren waarna ze 
verder studeren in een gewone school. 

 

Wat zou ik doen/wat vind ik van-vraag: 

Eerst de taal leren, hier bij ons is dat 
het Nederlands, en dan kan je verder in 
het leven. 

Wat vind jij van dit uitgangspunt? 

Hoe belangrijk is een 
gemeenschappelijke taal in onderwijs, 
op de arbeidsvloer, in communicatie 
met de overheid …? 

 

 


