
 BIJLAGE voor Lager 

Lesonderdeel B 

Mindmap kansen 
 

Doelen lesonderdeel 

• De leerlingen kunnen gelijkenissen en verschillen bespreken tussen hun eigen leven en 
dat van andere kinderen. 

• Verwoorden dat niet iedereen dezelfde kansen en mogelijkheden krijgt en dit gevolgen 
met zich meebrengt, hier en elders.  

• Verwoorden op welke manier het hen raakt dat er niet altijd en overal gelijke kansen 
geboden worden. 

 

Duur 

10 minuten 

 

Voorbereiding 

Noteer het woord KANSEN in het midden op het bord. 

 

Lesverloop 

Vul de mindmap op het bord aan de hand van deze richtvragen: 

 
• Doorheen jullie leven krijgen jullie heel wat kansen. Zo krijgen jullie allemaal de 
kans of de mogelijkheid om naar school te gaan. Welke kansen kennen jullie nog? 

- De kans om in een goede klas te zitten, om lesmateriaal te hebben zoals 
werkboeken, schrijfgerief, leesboeken … (onderwijs)  

- De kans op hobby’s, spelen … (vrije tijd) 
- De kans om in een huis te wonen (wonen) 
- De kans om te eten en te drinken (voeding) 

- De kans op kledij 
- De kans om je eigen mening te zeggen 

- De kans op vrienden en familie (sociale contacten) 
- De kans op een goede gezondheid, om naar de dokter te gaan … (goede 

gezondheidszorg) 
- De kans op radio, krant, televisie, Karrewiet … (informatie) 
- De kans op … 

 
Link naar kansen in het introfilmpje (Enkel als je lesonderdeel A deed met je klas.) 

• Welke kansen zag je in het filmpje? 

• Welke kansen zag je niet? 

• Wat gebeurt er als Lidia/Daniel deze kans krijgt/niet krijgt? 
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Link naar kansen bij zichzelf 

• Welke kansen krijg jij? Welke kansen krijg jij soms niet? 

(Belangrijk als leraar oog te hebben voor de beginsituatie van de leerlingen en het klasklimaat 

wanneer je zo’n persoonlijke vragen stelt.) 

 

• Wat gebeurt er als je een kans krijgt/niet krijgt? 
(De gevolgen van enkele kansen (bv. naar school gaan) worden besproken en gekoppeld aan de 

mindmap. Als leerkracht kan je hier kort aanhalen dat het ontwikkelen van talenten een gevolg is 

van de kans om naar school te gaan (zie verwerkingsactiviteit). 

 

• Hoe zou je je voelen mocht jij minder kansen krijgen? 
(De gevoelens kunnen worden besproken a.d.h.v. concrete (fictieve) voorbeelden. 

Bijvoorbeeld: iemand heeft geen geld voor een sportclub en kan dus niet gaan turnen samen met 

zijn/haar vrienden. Daar voelt hij/zij zich verdrietig door, hierdoor hoort hij/zij minder bij de 

groep, kan hij/zij minder meepraten... De gevoelens worden gekoppeld aan de mindmap.) 

 

 

Achtergrond voor de leerkracht en extra lesinput (2de en 3de graad) 

 
Leg de link met het Kinderrechtenverdrag:  

Wist je dat alle mensen rechten hebben? Dit noemen we mensenrechten. Ze gelden voor 
volwassenen, jongeren, kinderen en baby’s. Omdat kinderen andere behoeftes, 
verwachtingen en zorgen hebben, besloten sommige landen dat kinderen een aantal 
bijzondere rechten verdienen: de kinderrechten. 

De Verenigde Naties dachten lang en diep na over die speciale rechten voor kinderen. 
Toen alle landen het met elkaar eens waren, schreven ze op 20 november 1989 de 
rechten van kinderen op. Dit document noemden ze het ‘Internationaal Verdrag 
inzake de Rechten van het Kind’. Het is een internationale wet. De landen die deze 
wet ondertekend hebben, zijn verplicht zich eraan te houden. 

Ook België hoort daar bij. Sinds 2014 kunnen kinderen ook zelf klacht indienen bij de 
Verenigde Naties wanneer hun rechten geschonden worden. 

Misschien heb je ook al gehoord van de Kinderrechtencommissaris? 

 

Hier vind je een interessante en leuke brochure ‘De Bende van :P. 3 helden vechten 
voor jouw rechten!’ met verhalen van kinderen, weetjes, spelletjes en tips met uitleg 
over de 12 kinderrechten. Op kindermaat vanaf 9 jaar. 
https://www.kinderrechten.be/jongeren/het-kinderrechtenverdrag 

 

Beluister de kinderrechtenrap met kapitein Winokio en Joke Van Leeuwen (vanaf 5 
jaar). https://www.youtube.com/watch?v=s9iOcDVABmE (met animatieclip, er bestaat 
ook een partituur en een karaokeversie). 

https://www.kinderrechten.be/jongeren/het-kinderrechtenverdrag
https://www.youtube.com/watch?v=s9iOcDVABmE

