
 BIJLAGE voor Lager 

Lesonderdeel C 

Rollenspel kansenrace 
 

Doelen lesonderdeel 

De leerlingen: 
• Verwoorden dat niet iedereen dezelfde kansen en mogelijkheden krijgt en dit ge-

volgen met zich meebrengt, hier en elders.  

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

geboden worden. 

 
 

Duur 

20 minuten 

 
 

Voorbereiding 

1. Druk de identiteitsfiches passend bij jouw leerjaar af. (zie verder bijlage C1 (p. 3 tot 7)  

of C2 (p. 8 tot 12) 

2. Knip de identiteitsfiches uit. 

3. Druk de stellingen voor de kansenrace af. (zie verder bijlage C3 (p. 13 tot 14) 

4. Voorzie een bewegingsruimte met veel plaats. 

 
 

Lesverloop 

Uitleg kansenrace 

Leg uit dat de leerlingen in deze activiteit zullen doen alsof ze iemand anders zijn, een 

ander kind dat helemaal anders is dan hij/zijzelf. 

Leg uit dat iedereen per twee een rollenkaart zal krijgen waarop zijn/haar nieuwe 

identiteit staat. Ze moeten dit per twee lezen en aan niemand laten weten wie ze zijn. 

Als iemand de betekenis van een bepaald woord op zijn/haar kaart niet begrijpt, 

moeten ze in stilte hun hand opsteken en wachten tot de leerkracht naar hen toekomt 

om het uit te leggen. 

Lees de stellingen hardop voor. Geef de kinderen nadat je de situatie hebt voorgelezen 

de tijd om een stap naar voren te zetten, om zich heen te kijken en te zien waar ze 

staan ten opzichte van de anderen. Ga niet in op vragen en leg uit dat als ze iets niet 

weten over de persoon, ze gewoon hun fantasie moeten gebruiken. 
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Richtvragen na de kansenrace – link met de eigen samenleving 

- ‘Kijk om je heen. Hoe staan jullie ten opzichte van elkaar?‘ 

- ‘Hoe voelt het om helemaal vooraan te staan? Hoe voelt het om meer achteraan te 
staan?’ 

- ‘Hoe voelde het om een stap vooruit te zetten of juist te blijven staan?’ 

- ‘Hoe komt het dat je een stap vooruit kon zetten?’ 

- ‘Welke kansen ontdekte je?’ (wonen, kledij, eten, vrienden, familie, hobby’s, gezondheid, 

reizen/ uitstappen, jezelf zijn, jouw mening mogen zeggen, goede toekomst ...)  

 ‘Vind je de race eerlijk of oneerlijk? Waarom wel/ waarom niet?’ 
(verschil in gekregen kansen) 

Differentiatievragen oudere graad: 

- ‘Kan je iets veranderen aan de kansen die je krijgt? Waarom wel/waarom niet?’ 
(Kom tot het besluit dat kansen een meegegeven onzichtbare rugzak zijn waar je zelf niets aan kan 

doen. Deze rugzak bepaalt wel mee wie je bent en wie je wordt.) 

- ‘Als jullie nu zouden mogen racen naar mij, wie zou er dan eerst bij mij geraken denk 
je? Heb je nog zin om aan de wedstrijd te beginnen als je achteraan staat?’ 

- ‘In deze oefening zagen we dat niet iedereen evenveel kansen krijgt. Is dit in de 
echte wereld ook zo?’ 

 

Tips voor de leerkracht 

 
• Houd tijdens het selecteren van de spelvragen rekening met het klasklimaat en de 

beginsituatie van je klas. Pas ook die rollen aan die te dicht bij de persoonlijke situatie van één 

van jouw kinderen liggen om te voorkomen dat je ze in verlegenheid of schaamte brengt. 

• Omdat je niet altijd alles weet over de persoonlijke situatie van één van de kinderen, kan een 

kind erg verontrust raken door een rol. Wees heel oplettend tijdens deze oefening en in het 

bijzonder op de kinderen in moeilijkere situaties. 

• Het is heel belangrijk dat de kinderen stil zijn als ze de kansenrace spelen. Zo kunnen ze zich 

blijven concentreren, niet afgeleid te raken en niet uit hun rol te vallen. 

• Zorg ervoor dat elk kind de kans krijgt om iets te zeggen tijdens de nabespreking. Deze 

activiteit kan sterke emoties oproepen en hoe meer de kinderen hun gevoelens en hun 

gedachten kunnen uiten, hoe meer ze het zullen begrijpen. 

• Deze activiteit is heel geschikt om buiten of in een grote ruimte te doen. Houd de kinderen in 

hun uiteindelijke positie als ze hun rollen voorstellen, want jonge kinderen hebben de visuele 

bevestiging nodig om te zien hoe ongelijk het is en om de ongelijkheid met de verschillende 

rollen te verbinden. Maar zorg ervoor dat de kinderen tijdens de nabespreking elkaar goed 

kunnen horen. 

 
Bron: 
https://www.ketnet.be/sites/default/files/content/programma/generatieK/lessenpakket/9_12_Re
portage_armoede_zet_een_stap_voorwaarts.pdf  

https://www.ketnet.be/sites/default/files/content/programma/generatieK/lessenpakket/9_12_Reportage_armoede_zet_een_stap_voorwaarts.pdf
https://www.ketnet.be/sites/default/files/content/programma/generatieK/lessenpakket/9_12_Reportage_armoede_zet_een_stap_voorwaarts.pdf
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Bijlage C1 ROLFICHES voor jongste kinderen lagere school 

 

Naam Emma 

Leeftijd 7 jaar 

Geboorteplaats Antwerpen 

Woonplaats Brussel 

Beroep ouders Mama: huisarts 

Papa: helpt thuis en zorgt voor mijn kleine broertje 

Hobby’s Zwemmen in mijn zwemclub en rolschaatsen in de straat 

Ik woon in een mooi huis en heb alles wat ik nodig heb. Ik heb veel leesboeken en 

een grote leuke tuin om in te spelen! 

Ik heb veel vriendjes en ga graag naar school. 

In de zomer zijn we naar Frankrijk geweest en hebben daar een groot kasteel 

bezocht. 

Als ik ziek ben dan heb ik geluk dat mijn mama dokter is. Ze geeft me dan een 

dikke knuffel.  

 
 

Naam Maxime 

Leeftijd 8 jaar 

Geboorteplaats Gent 

Woonplaats Gent 

Beroep ouders Mama: oogarts 

Papa: postbode 

Hobby’s Dansen en luisteren naar muziek 

Ik woon heel graag in Gent. Ik hou veel van muziek en dans al heel lang. 

Mijn vrienden vinden het raar dat ik dans. Soms lachen ze hiermee en dat maakt 

mij verdrietig. 

Ik vind het super tof als mijn neefjes blijven slapen, want dan mogen we naar 

een film kijken. 

Ik vind het soms wel jammer dat wij nooit op reis gaan. Mijn ouders hebben daar 

geen tijd voor.  
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Naam Salveeta 

Leeftijd 9 jaar 

Geboorteplaats Mumbai in India 

Woonplaats Kortrijk 

Beroep ouders Papa: fruitverkoper  

Mama: werkloos 

Hobby’s Thuis knutselen 

Toen ik een kind was ben ik van India naar België verhuisd. Ik ben nu al 9 jaar in 

België. 

In mijn straat wonen nog veel andere kinderen die uit een ander land komen. 

Mijn papa heeft een fruitwinkel in de straat. 

Ik spreek Nederlands en Hindi. Mijn vrienden vinden dat een raar taaltje. 

Mijn ouders hebben niet graag dat er vriendjes blijven slapen. Ons huis is daar te 

klein voor en mijn ouders spreken niet goed Nederlands. Daar schaam ik mij een 

beetje voor. 

Mijn mama kan mij niet helpen met mijn huiswerk. Ik moet vaak alles alleen 

maken.  

 
 
 

Naam Joachim 

Leeftijd 7 jaar 

Geboorteplaats Lissabon in Portugal 

Woonplaats Antwerpen 

Beroep ouders Mama: verpleegster 

Hobby’s Zingen, puzzelen, fietsen 

Ik ken mijn papa niet. We wonen al 1 jaar in België. 

Ik word soms gepest omdat ik een beetje dikker ben. Dit vind ik niet fijn. 

We wonen in een mooi huis. Ik krijg alles wat ik nodig heb. 

Elke week doen we een uitstap. Ik ga het liefst naar een pretpark. Er mag altijd 

een vriendje mee. Mijn mama vindt het leuk dat ik vrienden uitnodig. Dat vind ik 

ook fijn omdat ik geen broers of zussen heb. Ik vind het super tof dat ik veel 

leuke vrienden heb. 
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Naam Shana 

Leeftijd 9 jaar 

Geboorteplaats Brugge 

Woonplaats Oostende 

Beroep ouders Mama: eigen kledingwinkel 

Mama: werkt in de kinderopvang 

Hobby’s Winkelen, spelen op het strand 

Ik woon nog niet lang met mijn mama’s aan de zee. Ik moet niet ver wandelen 

tot aan het strand. We spelen daar altijd met de vlieger. 

Ik ga veel met mijn mama winkelen en heb alles wat ik nodig heb. We wonen in 

een groot huis. 

Ik woonde veel liever in Brugge. Daar had ik veel vrienden. Nu mis ik hen heel 

erg. 

Ik ben vaak verdrietig en vind het niet simpel om nieuwe vrienden te maken. Ik 

sta vaak alleen op de speelplaats. Dat vind ik niet leuk. Mijn mama’s maken zich 

zorgen, ze zien mij liever blij!  

 
 

Naam Renée 

Leeftijd 8 jaar 

Geboorteplaats Hasselt 

Woonplaats Hasselt 

Beroep ouders Mama: leerkracht 

Papa: muzikant 

Hobby’s Reizen, piano spelen 

Ik woon met mijn ouders, twee broers en zus in Hasselt. We wonen op een heel 

klein appartement. Mijn vrienden kunnen hier niet blijven slapen. Dat vind ik 

soms wel jammer. 

Toen ik een kleuter was ben ik gevallen. Nu zit ik voor altijd in een rolstoel. Dat 

vind ik heel erg want ik heb altijd overal hulp nodig. Ik kan niet meedoen met de 

turnles en zwemles. 

Ik heb wel een heel lieve meester en veel vrienden. Ze helpen mij met alles. 

Ik ga heel graag naar school. Ik doe het liefst wiskunde en taal. Daar ben ik goed 

in! 

Elke avond heb ik wel iets te doen: ik oefen veel piano, ik ga naar het park, ik 

speel veel spelletjes … 

 



6 
 

Naam Sam 

Leeftijd 10 jaar 

Geboorteplaats Brussel 

Woonplaats Brussel 

Beroep ouders Papa: kapper 

Papa: schrijver 

Hobby’s Tekenen, boeken lezen 

Ik woon met mijn papa’s in Brussel. Ik woon hier graag en voel mij hier goed. 

We wonen in een straat met veel kinderen. We spelen veel samen in het park. 

Ik kan wel niet zo lang spelletjes spelen en sporten. Ik heb astma. Dit wil zeggen 

dat ik moeilijker kan ademen. Soms heb ik te weinig adem en hoest ik. Hiervoor 

moet ik veel naar de dokter. 

Ik vind het jammer dat mijn ouders mij niet helpen met mijn huiswerk. Ik moet 

vaak alleen werken en ben veel alleen thuis. 

We gaan nooit met het gezin op reis. 

Op school voel ik me wel goed en heb ik veel vrienden. 

 

Naam Yaro 

Leeftijd 6 jaar 

Geboorteplaats Mogadishu in Somalië 

Woonplaats Ieper 

Beroep ouders Mama: geen werk 

Papa: geen werk 

Hobby’s Voetbal en basketbal 

Ik ben nog maar net naar België verhuisd. We moesten ergens anders gaan wonen 

omdat er oorlog was in Somalië. We weten nog niet wanneer we terug naar huis 

kunnen. Alles is hier anders: de school, de taal, de mensen… Ik mis mijn vrienden 

en familie uit Somalië. 

Op school krijg ik Nederlandse les. Ik kan al enkele zinnen zeggen. 

Het is moeilijk om vrienden te maken omdat ik geen Nederlands ken. Ik hoop dat 

ik snel nieuwe vrienden maak. Want nu heb ik enkel mijn mama en papa om 

tegen te praten en mee te spelen. 

Ik ben heel sportief. Ik hou van alle sporten! 

We wonen nog maar net in een klein huis. Ik vind het huis niet mooi omdat we 

het huis nog moeten inrichten. We hebben geen meubels, tv, computer … Ik voel 

mij nu nog niet thuis. 
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Naam Aster 

Leeftijd 12 jaar 

Geboorteplaats Tielt 

Woonplaats Deinze 

Beroep ouders Mama: buschauffeur 

Papa: timmerman 

Hobby’s paardrijden, turnen 

Mijn ouders zijn gescheiden toen ik een kleuter was. Ik woon bij mijn mama en 

haar nieuwe vriend. Elke week ben ik twee dagen bij mijn papa en zijn nieuw 

gezin. 

Ik woon nu op twee plaatsen, dat vind ik wel nog leuk. Ik vind het wel raar om 

mijn mama met een nieuwe vriend te zien. Ik ben het ook nog niet helemaal 

gewoon om er twee nieuwe zussen bij te hebben. 

Ik krijg wel alles wat ik nodig heb. Mama en papa zorgen goed voor mij. Wij doen 

heel veel uitstappen en dat vind ik super leuk! 

Als ik ziek ben gaan we naar de dokter. 

Met enkele vrienden van de school gaan we samen paardrijden. Ik hou hier super 

veel van! 

 

 

Naam Robin 

Leeftijd 11 jaar 

Geboorteplaats Leuven 

Woonplaats Leuven 

Beroep ouders Robin kent zijn ouders niet. 

Hobby’s computerspelletjes spelen, films kijken, kampen bouwen 

Ik woon in een internaat. Dit is een plek waar ik naar school ga en ook blijf eten 

en slapen. 

Mijn mama had niet genoeg geld om voor mij te zorgen en mijn papa ken ik niet. 

Ik voel me vaak verdrietig als ik andere kinderen met hun ouders zie. 

De begeleiders in het internaat zorgen wel goed voor mij. Toch vind ik het 

jammer dat ik geen ouders heb. 

Ik voel mij niet thuis op het internaat. We slapen met 3 op een kamer. Dit vind ik 

soms een beetje druk. Ik wil liever een eigen plekje. 

Er kunnen nooit vrienden blijven slapen. We doen wel af en toe een uitstap. We 

spelen ook vaak samen spelletjes op de computer. Toch ben ik hier niet zo graag.  
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Bijlage C2 ROLFICHES voor oudste kinderen lagere school 

 
 

Naam Emma 

Leeftijd 10 jaar  

Geboorteplaats Antwerpen 

Woonplaats Brussel 

Beroep ouders Mama: huisarts 

Papa: helpt thuis en zorgt voor mijn kleine broertje 

Hobby’s Zwemmen in mijn zwemclub en rolschaatsen in de straat 

Ik woon in een mooi huis en heb alles wat ik nodig heb. Ik heb veel leesboeken en 
een grote leuke tuin om in te spelen! 

Ik heb veel vrienden en ga graag naar school. 

In de zomer zijn we naar Frankrijk geweest en hebben daar een groot kasteel 
bezocht. 

Als ik ziek ben dan ga ik langs bij mijn mama. 

Ik wil net zoals mijn mama arts worden en mijn mama laat me soms helpen in 
haar praktijk. Ze geeft me dan een complimentje en dat vind ik super leuk! 

Mijn papa helpt me vaak met mijn huiswerk op de computer. 

In de klas kan ik mijn mening zeggen, zolang ik dit maar op een beleefde manier 
doe. 

 

 

 

Naam Maxime 

Leeftijd 11 jaar 

Geboorteplaats Gent 

Woonplaats Gent 

Beroep ouders Mama: oogarts 

Papa: postbode 

Hobby’s Dansen en luisteren naar muziek 

Ik woon heel graag in de stad Gent. 

Ik hou veel van muziek en dans al heel lang. Mijn favoriete dansstijl is ballet en 
jazz. Mijn vrienden vinden het raar dat ik dans. Soms lachen ze hiermee en dat 
maakt mij verdrietig. 

Op school vind ik wiskunde een moeilijk vak. Mijn klasgenoten zeggen dat ik de 
slechtste ben van de hele klas. 

Ik vind het super tof als mijn neefjes blijven slapen, want dan mogen we naar 
een film kijken met popcorn en lekker lang opblijven. 

Ik vind het soms wel jammer dat wij nooit op reis gaan. Mijn mama heeft een 
drukke job en mijn papa blijft liever thuis. 
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Naam Salveeta 

Leeftijd 13 jaar 

Geboorteplaats Mumbai in India 

Woonplaats Kortrijk 

Beroep ouders Papa: fruitverkoper  

Mama: werkloos 

Hobby’s Thuis knutselen 

Toen ik een kind was ben ik van India naar België verhuisd. Ik ben nu al 9 jaar in 

België. 

In mijn straat wonen nog veel andere kinderen die uit een ander land komen. Mijn 

papa heeft een fruitwinkel in de straat. 

Ik spreek Nederlands en Hindi. Mijn vrienden vinden dat een raar taaltje. 

Mijn ouders hebben niet graag dat er vriendjes blijven slapen. Ons huis is daar te 

klein voor en mijn ouders spreken niet goed Nederlands. Daar schaam ik mij een 

beetje voor. 

Mijn mama kan mij niet helpen met mijn huiswerk. Ik moet vaak alles alleen maken. 

Mijn ouders zijn niet verzekerd bij een ziekenfonds. Hierdoor is naar de dokter gaan 

heel duur. Ik ga enkel naar de dokter als ik ernstig ziek ben.  

Thuis hebben we geen internet. Zo is het soms wel moeilijk om mijn huiswerk te 

maken. Gelukkig mag ik van de meester mijn huiswerk op de schoolcomputer maken. 

 

Naam Joachim 

Leeftijd 11 jaar 

Geboorteplaats Lissabon in Portugal 

Woonplaats Antwerpen 

Beroep ouders Mama: verpleegster 

Hobby’s Zingen, puzzelen, fietsen 

We wonen al 1 jaar in België. 

Mijn papa heb ik nooit gekend, hij vertrok bij mijn geboorte. 

Ik word soms gepest omdat ik een beetje dikker ben. Dit vind ik niet fijn. 

We wonen in een mooi huis. Ik krijg alles wat ik nodig heb. 

Elke week doen we een uitstap. Ik ga het liefst naar een pretpark. Er mag altijd een 

vriendje mee. Mijn mama vindt het leuk dat ik vrienden uitnodig. Dat vind ik ook fijn 

omdat ik geen broers of zussen heb. Ik vind het super tof dat ik veel vrienden heb. 

Ook al is mijn mama alleen, ze probeert veel tijd voor me vrij te maken. Ik kreeg 

voor mijn verjaardag een eigen laptop. Hier kan ik mijn schoolwerk op maken. 

Mijn mama en ik hebben een hechte band, ze steunt mij in alles. Ik wil graag 

architect worden en dat vindt ze prima! Ze is de belangrijkste persoon op heel de 

wereld voor mij. Ik kan niet zonder haar! 
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Naam Shana 

Leeftijd 10 jaar 

Geboorteplaats Brugge 

Woonplaats Oostende 

Beroep ouders Mama: eigen kledingwinkel 

Mama: werkt in de kinderopvang 

Hobby’s Winkelen, spelen op het strand, paardrijden 

Ik woon nog niet lang met mijn mama’s aan de zee. Ik moet niet ver wandelen tot 

aan het strand. Met mijn ouders spelen we daar altijd met de vlieger. 

Ik ga veel met mijn mama winkelen en heb alles wat ik nodig heb. We wonen in een 

grote villa. 

Toch woonde ik veel liever in Brugge. Daar had ik veel vrienden. Nu mis ik hen heel 

erg. 

Ik ben vaak verdrietig en vind het niet simpel om nieuwe vrienden te maken. Ik sta 

vaak alleen op de speelplaats. Dat vind ik niet leuk. Mijn mama’s maken zich zorgen, 

ze zien mij liever gelukkig! 

Ik klaag regelmatig omdat ik buikpijn en hoofdpijn heb. Daarom moet ik regelmatig 

naar de dokter. De dokter denkt dat het komt door de stress op school. 

Mijn meester probeert mij te helpen om nieuwe vrienden te maken. Hij geeft me 

vaak complimentjes omdat ik zo hard mijn best doe in de klas. 

 

Naam Renée 

Leeftijd 8 jaar 

Geboorteplaats Hasselt 

Woonplaats Hasselt 

Beroep ouders Mama: leerkracht 

Papa: muzikant 

Hobby’s Reizen, piano spelen 

Ik woon met mijn ouders, twee broers en zus in Hasselt. We wonen op een heel klein 

appartement. Mijn vrienden kunnen hier niet blijven slapen. Dat vind ik soms wel 

jammer. 

Toen ik een kleuter was ben ik gevallen. Nu zit ik voor altijd in een rolstoel. Dat vind 

ik heel erg want ik heb altijd overal hulp nodig. Ook kan ik niet meedoen met de 

turnles en zwemles. Door mijn handicap ben ik niet altijd even gelukkig. Ik moet 

wekelijks naar de kinesiste en regelmatig op dokter controle. 

Ik heb wel een heel lieve meester en veel vrienden. Ze helpen mij met alles. 

Ik ga heel graag naar school. Ik doe het liefst wiskunde en taal. Daar ben ik goed in! 

Elke avond heb ik wel iets te doen: ik oefen veel piano, ik ga naar het park, ik speel 

veel spelletjes… 

Mijn ouders zien mij heel graag en steunen mij in alles wat ik doe. Ze vinden het 

belangrijk dat ik mijn dromen kan waarmaken. 
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Naam Sam 

Leeftijd 10 jaar 

Geboorteplaats Brussel 

Woonplaats Brussel 

Beroep ouders Papa: kapper 

Papa: schrijver 

Hobby’s Tekenen, boeken lezen 

Ik woon met mijn papa’s in Brussel. Ik woon hier heel graag en voel mij hier goed. 
We wonen in een straat met veel kinderen. 

We spelen veel samen in het park. Ik kan wel niet zo lang spelletjes spelen en 
sporten. Ik heb astma. Dit wil zeggen dat ik moeilijker kan ademen. Soms heb ik te 
weinig adem en hoest ik. Hiervoor moet ik veel naar de dokter. 

Ik vind het jammer dat mijn ouders mij niet helpen met mijn huiswerk. Ik moet vaak 
alleen werken en ben veel alleen thuis. ’s Morgens ontbijt ik alleen en ga ik 
zelfstandig te voet naar school, mijn boekentas maak ik zelf klaar, mijn huiswerk 
maak ik zonder hulp… Alles doe ik alleen. 

Ik maak mij zorgen om mijn toekomst. Ik droom ervan om tandarts te worden, maar 
zonder hulp is dit niet gemakkelijk. Ik zou graag meer steun hebben van mijn ouders. 
We gaan nooit met het gezin op reis. 

Op school voel ik me wel goed en heb ik veel vrienden. 
 

Naam Yaro 

Leeftijd 6 jaar 

Geboorteplaats Mogadishu in Somalië 

Woonplaats Ieper 

Beroep ouders Mama: geen werk 

Papa: geen werk 

Hobby’s Voetbal en basketbal 

Ik ben nog maar net naar België geïmmigreerd. We moesten ergens anders gaan 
wonen omdat er oorlog was in Somalië. We weten nog niet wanneer we terug naar 
huis kunnen. Alles is hier anders: de school, de taal, de mensen… Ik mis mijn 
vrienden en familie uit Somalië. 

Op school krijg ik Nederlandse les. Ik kan al enkele zinnen zeggen. Het is moeilijk om 
vrienden te maken omdat ik geen Nederlands ken. De meeste kinderen kijken mij 
raar aan omdat ik nieuw ben en de taal niet goed spreek. Ik ben de enige op school 
met een andere huidskleur. Ik hoop dat ik toch snel nieuwe vrienden maak, want nu 
heb ik enkel mijn mama en papa om tegen te praten en mee te spelen. 

Ik ben heel sportief. Ik hou van alle sporten! 

We wonen nog maar net in een klein huis. Ik vind het huis niet gezellig omdat we het 
huis nog moeten inrichten. We hebben geen meubels, tv, computer … Ik voel mij nu 
nog niet thuis. 

Ik merk dat mijn ouders zich ook nog niet thuis voelen in België. Het is voor hen heel 
moeilijk om een job te vinden. Ondanks dat ze het heel moeilijk hebben, proberen 
ze er altijd voor mij te zijn. Ik kan altijd bij hen terecht en zie hen heel graag! Toch 
kunnen we niet alles kopen wat we nodig hebben. 

Hopelijk worden we niet snel ziek, want naar de dokter gaan kost geld. 



12 
 

Naam Aster 

Leeftijd 12 jaar 

Geboorteplaats Tielt 

Woonplaats Deinze 

Beroep ouders Mama: buschauffeur 

Papa: timmerman 

Hobby’s paardrijden, turnen 

Mijn ouders zijn gescheiden toen ik een kleuter was. Ik woon bij mijn mama en 

haar nieuwe vriend. Elke week ben ik twee dagen bij mijn papa en zijn nieuw 

gezin. Ik woon nu op twee plaatsen, dat vind ik wel nog leuk. 

Ik vind het wel raar om mijn mama met een nieuwe vriend te zien. Ik ben het 

ook nog niet helemaal gewoon om er twee nieuwe zussen bij te hebben. 

Ik krijg wel alles wat ik nodig heb. Mama en papa zorgen goed voor mij. Wij doen 

heel veel uitstappen en dat vind ik super leuk! 

Als ik ziek ben gaan we naar de dokter. Mijn mama en papa zijn wel bezorgd om 

mij. Ik word namelijk regelmatig ziek, vooral tijdens de wintermaanden. 

Ik ga niet altijd even graag naar school. Mijn juffrouw is heel streng. Ik durf mijn 

hand niet op te steken als ik een oefening niet begrijp. Ik kan niet bij mijn juf 

terecht, dat vind ik jammer! 

Met enkele vrienden van de school gaan we samen paardrijden. Ik hou hier super 

veel van! 

 

Naam Robin 

Leeftijd 11 jaar 

Geboorteplaats Leuven 

Woonplaats Leuven 

Beroep ouders Robin kent zijn ouders niet. 

Hobby’s computerspelletjes spelen, films kijken, kampen bouwen 

Ik woon in een internaat. Dit is een plek waar ik naar school ga en ook blijf eten 

en slapen. 

Mijn mama had niet genoeg geld om voor mij te zorgen en mijn papa ken ik niet. 

Ik voel me vaak verdrietig als ik andere kinderen met hun ouders zie. 

De begeleiders in het internaat zorgen wel goed voor mij. Toch vind ik het 

jammer dat ik geen ouders heb. 

Ik voel mij niet thuis op het internaat. We slapen met 3 op een kamer, dat is 

soms een beetje druk. Ik wil liever een eigen plekje. Er kunnen nooit vrienden 

blijven slapen. 

We doen wel af en toe een uitstap. We spelen ook vaak samen spelletjes op de 

computer. Toch ben ik hier niet zo gelukkig.  
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Bijlage C3 STELLINGEN rollenspel kansenrace 

 

Stellingen jongste kinderen lagere school 

• Je gezin heeft altijd genoeg geld om dingen te kopen. Bijvoorbeeld: je krijgt nieuwe 

schoenen en nieuwe kleren. 

• Je vindt je huis een fijne plek om te wonen. 

• Je hebt leuke vrienden. 

• Je hebt hobby’s na school. 

• Je ouders geven je af en toe een complimentje, knuffel, schouderklopje …  

• Anderen vinden je oké zoals je bent. 

• Je gaat naar de dokter als je je ziek voelt. 

• Je gaat af en toe op reis of je hebt de kans om uitstapjes te doen (bioscoop, 

dierentuin, museum …)  

• Je kunt vriendjes uitnodigen om te blijven eten of te blijven slapen. 

• Je bent gelukkig. 

 

 

 

 

Stellingen oudste kinderen lagere school 

• Jij en je familie hebben altijd genoeg geld om de dingen te kopen en te betalen die 

je nodig hebt. Bijvoorbeeld: Je krijgt nieuwe schoenen en nieuwe kleren als je ze 

nodig hebt. 

• Je vindt je huis een fijne plek om te wonen. 

• Je wordt niet gepest of buitengesloten om wie je bent. 

• Je kan altijd je mening zeggen aan je ouders en leerkracht en je mag zelf dingen 

beslissen. 

• Je gaat naar een goede school. 

• Je hebt leuke hobby’s na school. 

• Je woont bij volwassenen die van je houden en het beste met je voorhebben. 

• Je hebt nog nooit het gevoel gehad dat je werd uitgesloten omwille van wie je bent, 

je geloof of dat van je ouders, je huidskleur, waar je geboren bent, omwille van je 

prestaties in de klas (sportles, wiskunde, taal, WO …) 

• Je hebt regelmatige controles bij de tandarts en de dokter, ook als je niet ziek bent. 
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• Je gaat op reis en je hebt de kans om een uitstapje te doen (bioscoop, dierentuin, 

museum …) 

• Je kunt vriendjes uitnodigen om te blijven eten of te blijven slapen. 

• Als je ouder bent, kun je naar de universiteit gaan en elke baan of beroep kiezen dat 

je wilt gaan doen. 

• De meeste mensen die je ziet op televisie of in films leven en zien eruit zoals jij. 

• Je ouders en grootouders en zelfs je overgrootouders zijn in dit land geboren. 

• Je hebt toegang tot een computer en je kan altijd op internet. 

• Je krijgt een duwtje in de rug en een complimentje van je ouders. 

• Je bent gelukkig met je leven. 

 


