


2

Inleiding

1. Inhoudelijke omkadering & verantwoording
Op nczedenleer.be vind je steeds de recentste versie van deze handleiding.

DiscriME is een spel ontwikkeld voor de derde graad van het secundair onderwijs en kan eventueel ook 
gespeeld worden met 14-jarigen.
‘Moreel denken’ is het centrale procesdoel, maar onderdelen van het spel lenen zich ook voor andere 
procesdoelen van het leerplan niet-confessionele zedenleer (NCZ): ‘humaniseren’, ‘verantwoordelijkheid’ 
en ‘autonomie’ m.b.t. kritisch denken.
DiscriME past perfect in het themaveld ‘Samenleven, Democratie en Burgerschap’. Daarnaast zijn er 
veel raakvlakken met de themavelden ‘Een waaier van Levensbeschouwingen, Identiteit in Dialoog’ 
en ‘Economie’. DiscriME kan ook ingezet worden bij ILC/ILD-projecten van de lessen levensbeschouwing.
Geen enkel educatief spel is kant en klaar: leerplandoelen moeten altijd vertaald worden naar lesdoelen 
in functie van de klasgroep en de beginsituatie.

1.1 Waar gaat het spel DiscriME over?
‘DiscriME’ was oorspronkelijk een bachelorproef van Marcela Caldas Dahas 
in de lerarenopleiding NCZ. De RIKZ.Z en de inspectie NCZ verfijnden de 
instructies en de opgaven.
De inhoud zit in de ironische titel: dit spel gaat over jou, mij, ons allen. Het 
ontrafelt onze houding tegenover discriminatie.
Verschillende facetten van discriminatie worden onder de loep genomen: 
stereotypering, polarisering, uitsluiting en andere mechanismen achter 
discriminatie komen op speelse wijze aan bod. De spelers worden uitgedaagd 
om antwoorden te vinden op ‘hoe denk ik over discriminatie?’, ‘hoe voel ik me 
daarbij?’, en nog belangrijker: ‘wat doe ik eraan?’.
De opgaven prikkelen de cognitieve, morele en emotionele ontwikkeling van de leerling. In dit spel zit 
veel variatie, de spelers ervaren zelf achterstelling, vriendjespolitiek en favoritisme.
De tijd die spelers nodig hebben om de finish te bereiken is sterk afhankelijk van de interactie tussen 
de spelers en van de diepgang waarmee de opdrachten worden uitgevoerd en bediscussieerd. De 
‘finish’ op het spelbord behalen is uiteraard niet het doel op zich: in functie van de beschikbare lestijd 
stopt het spel eerder om ruimte te geven aan de nabespreking.

1.2 Wat kan DiscriME ons leren?
DiscriME brengt kennisinhouden aan, oefent vaardigheden en versterkt de morele oordeelskracht.
Kennisaspecten 
Begrippen: vooroordeel, stereotype, directe discriminatie, indirecte discriminatie, positieve discriminatie, 
racisme, etnie, non-discriminatie wetgeving. 
Discriminatiegronden: handicap, huidskleur, afkomst, gender, inkomen, geslacht, levensbeschouwing, status. 
Psychosociale mechanismen: stereotypering, in- en uitsluiting, zondebokfenomeen, polarisering.
Emotionele aspecten 
Superioriteit, inferioriteit, angst voor het onbekend, onzekerheid, empathie en antipathie, vertrouwen, 
zelfbeeld, verwachtingspatronen.
Morele aspecten 
Respect, wederkerigheid, gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid, verdraagzaamheid, aanvaarding, 
vrijheid, solidariteit.
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1.3 Wat is discriminatie?
Discriminatie is een containerbegrip met vele vertakkingen. Door de complexiteit op te splitsen in vijf 
deelaspecten trachten we te verhelderen en verdiepen. Unia ontleedt discriminatie met de begrippen 
stereotypen, vooroordelen, indirecte discriminatie en directe discriminatie. 1
De ontwerpers van het spel voegden een vijfde dimensie toe: machtsongelijkheid. Waarom? Er is vaak 
verwarring tussen kwetsende of beledigende uitspraken of situaties enerzijds en discriminatie anderzijds. 
Je kan iemand beledigen zonder hem/haar te discrimineren en vice versa. Iemand die zich gekwetst 
voelt is daardoor niet meteen gediscrimineerd. 
De spelmakers kozen ervoor om het begrip ‘discriminatie’ niet op te rekken tot subjectieve ervaringen 
van wat als kwetsend kan doorgaan. Zulke verruiming van het begrip opent de deur voor censuur. 
De introductie van ‘machtsongelijkheid’ zorgt voor een betere begripsafbakening. Het biedt een 
perspectief om mechanismen van discriminatie beter te onderzoeken.

Een omschrijving van de deelaspecten:
 ⬢ STEREOTYPEN zijn voorstellingen die onze hersenen gebruiken om informatie te verwerken en 

te ordenen. Ze zorgen ervoor dat we dingen kunnen herkennen. Vaak zijn het uitvergrotingen 
van bepaalde kenmerken, ze komen ook voor in humor en karikaturen. Stereotypen leiden tot 
een beeld van groepen mensen.

 ⬢ VOOROORDELEN kunnen negatief, positief of bipolair zijn. Ze koppelen gevoelens en attitudes 
aan overtuigingen; een negatieve vooroordeel is een antipathie die gebaseerd is op foute 
en hardnekkige veralgemeningen. Die antipathie kan zich richten tegen een ganse groep 
of tegen een individu omdat hij/zij lid is van deze groep. Positieve vooroordelen knopen 
sympathiegevoelens aan overtuigingen die niet op feiten zijn gebaseerd. 2

 ⬢ DIRECTE DISCRIMINATIE is een persoon of een bepaalde groep mensen slechter behandelen 
dan de manier waarop je andere mensen behandelt, vanwege hun huidskleur, geslacht, 
seksualiteit, ...3

 ⬢ INDIRECTE DISCRIMINATIE is een situatie of handeling die op het eerste zicht onschuldig of 
neutraal lijkt maar discriminerende gevolgen heeft. 
Bv. als een café geen dieren toelaat en daardoor ook een klant met een blindengeleidehond 
niet binnen mag.

 ⬢ MACHTSONGELIJKHEID komt voor wanneer de ene persoon het vermogen of de mogelijkheid van 
anderen kan beperken of uitbreiden. In dit verband is er vaak sprake van dwang, gezag of geweld. 4

Met deze vijf concepten bouwen we een betekeniskader op waarin we voorbeelden van discriminatie 
kunnen classificeren. Het betekeniskader is dynamisch: stereotypen leiden tot vooroordelen of zijn 
expressies ervan. Ze kleuren onze blik. Op hun beurt kunnen vooroordelen en stereotypen leiden 
tot directe en indirecte discriminatie. Om iemand of een groep echt te kunnen discrimineren is er 
machtsongelijkheid nodig. 
In de tabel op de volgende pagina worden als voorbeeld twee cartoons en een dilemma uit het spel 
geanalyseerd met de vijf deelaspecten van discriminatie.

1. Unia Interfederaal Gelijkekansencentrum. (z.d.). Discriminatiegronden. Discriminatie: enkele 
verduidelijkingen. Geraadpleegd op 01 december 2020, van: https://www.unia.be/nl/over-unia/hoe-
werkt-discriminatie-video-tekstversie

2. Ponteretto, Joseph G. & Pederson, p, Paul B.: “Preventing Prejudice. A Guide for Counselors and 
Educators.”, Newbury Park-London-New Dehli, Ed. Sage Publications, 1993p. 10-11. Eigen vertaling.

3. Naar https://www.unia.be/nl/over-unia/over-ons-versie-in-gemakkelijke-woorden, geraadpleegd op 1 
december 2020. 

4. Kruithof, J., (1968). De Zingever, Een inleiding tot de studie van de mens als betekenend, waarderend en 
agerend wezen, pag.404, Standaard Uitgeverij: Antwerpen.
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2. Het Spel
2.1 Wat zit in de DiscriMe doos?

 ⬢ 2 spelborden
 ⬢ 2 draaischijven
 ⬢ 2 sets pionnen
 ⬢ 2 zandlopers
 ⬢ 2 instructiekaarten
 ⬢ 2 sets gekleurde opdrachtkaarten, ingedeeld in 6 categorieën
 ⬢ 2 sets grijze kanskaarten
 ⬢ 1 handleiding

2.2 Wie speelt DiscriMe, waar en hoe lang?
Aantal deelnemers per spelbord: minimum 4 leerlingen, maximum 8 leerlingen. In het laatste geval 
spelen 2 leerlingen samen in duo. Bij een oneven aantal leerlingen kunnen duo’s tegen individuen spelen. 
Doelgroep: 3de graad secundair onderwijs
Benodigdheden: notitiebladen en schrijfgerei, voor de cartoons en de ethisch dilemma’s
Klasopstelling: eilanden
Duur van het spel: 2 lesuren

2.3 Welke opdrachten heeft DiscriMe?
Er zijn 7 types spelkaarten: 6 kaarten met een opdracht en 1 kanskaart.

1. Rood: ethisch dilemma
2. Groen: cartoons
3. Blauw: kennis
4. Geel: stelling (feit of mening)
5. Paars: stereotype en/of voordeel
6. Oranje: gedrag
7. Grijs : extra kanskaarten

Op de instructiekaart zie je hoe elke opdracht gespeeld en gequoteerd wordt.

De oplossing bij de eerste twee types opdrachtkaarten – ethisch dilemma en cartoons – staat 
achteraan deze handleiding (p 16-22). Het antwoord of de antwoordmogelijkheden bij de andere types 
opdrachtkaarten vind je op de achterzijde van de spelkaart.
Na het trekken van de kanskaarten verplaatsen de spelers zich in iemand die positief of negatief 
gediscrimineerd wordt. Deze kaarten zorgen ervoor dat je sneller vooruit mag of achteruit moet.

DiscriME

DiscriME

DiscriME

Gebruik je 
notitieblad.
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OPDRACHT: de speler of het duo krijgt stellingen voorgelegd, 
die ze ofwel als een feit, ofwel als een mening (vooroordeel) 
moeten categoriseren.

QUOTERING: een goed antwoord is één vakje vooruit.

OPDRACHT: de speler of het duo kiest één van de drie mogelijke 
reacties en legt kort uit waarom. Daarna volgt de vraag 
op punten : “Over welk type van reactie gaat het? 
Kies uit: confronterend, ontmijnend, vermijdend of constructief”. 
Er zijn soms meerdere antwoorden mogelijk.

QUOTERING: voor een goed antwoord bij elke reactie, 
ga je één vakje vooruit (dus maximaal 3 vakjes).

OPDRACHT: lees het verhaal en de bijhorende rode vragen 
aandachtig. Zoek zoveel mogelijk argumenten voor elk standpunt.
Schrijf voor- en tegenargumenten op een notitieblad.
Je krijgt hiervoor 5 minuten de tijd (gebruik de zandloper).

QUOTERING: de spelbeleider beoordeelt de argumenten aan de hand 
van de modelantwoorden. Hij/zij oordeelt hoeveel punten de speler 
of het duo verdient (maximaal 5 vakjes vooruit).

STELLiNG
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Gebruik je 
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OPDRACHT: de speler of het duo krijgt een situatie voorgelegd. 
Welk achterliggend stereotype of vooroordeel kan je weergeven? 
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

QUOTERING: per goed antwoord ga je één vakje vooruit. 
Sommige antwoorden kunnen twee vakjes vooruit opleveren.

Opdracht: de speler of het duo krijgt een meerkeuzevraag.

QUOTERING: per goed antwoord ga je één vakje vooruit.

OPDRACHT: bekijk de cartoonkaart aandachtig.
Noteer op een notitieblad over welk thema de vijf cartoons gaan. 
Schrijf het nummer van de cartoon op en noteer de juiste categorie 
ernaast. 

QUOTERING: de spelbeleider beoordeelt de antwoorden aan de hand 
van de oplossing in de handleiding. Hij/zij oordeelt hoeveel punten 
de speler of het duo verdient (maximaal 6 vakjes vooruit).

STEREOTYPE
EN/OF VOOROORDEEL
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2.4 Hoe spelen we DiscriMe?
⬢ Het spel wordt gespeeld met minimum vier spelers en maximum acht. Als er vijf spelers zijn,

dan spelen drie individuen tegen één duo. Als er zes spelers zijn, spelen twee individuen tegen 
twee duo’s. Met zeven heb je drie duo’s en één individu. Bij acht spelers heb je gewoon vier 
duo’s.

⬢ Verdeel de duo’s en individuen volgens leeftijd. De oudste speler zit aan de Zuidwestkant van 
de aarde, de tweede oudste in het Noordwesten, de derde oudste in het Noordoosten en de 
jongste in het Zuidoosten. Als een duo bestaat uit twee mensen van hetzelfde geslacht, telt de 
leeftijd van de oudste. Als een duo bestaat uit een jongen en een meisje, telt alleen de leeftijd 
van de jongen.

⬢ Leg de draaischijf naast het spelbord. Neem jouw pion en zet die bij ‘start’ in de juiste hoek van 
de wereldkaart.

⬢ Stapel de kanskaarten en de gekleurde opdrachtkaarten omgekeerd naast het spelbord. 
Leg de instructiekaart erbij.

⬢ De speler of het duo in het Zuidwesten begint. Daarna is het de beurt aan het Noordwesten, 
vervolgens het Noordoosten en het Zuidoosten.

⬢ Gebruik de draaischijf en kijk naar de kleur die de pijl aanduidt: van die stapel wordt de 
bovenste kaart getrokken. De speler of het duo links van jou leest de opdracht voor. Als de pijl 
een kleur aanwijst waarvan de opdrachten uitgeput zijn, draait de speler nogmaals aan de 
draaischijf totdat die een kleur aanwijst waarvan nog opdrachtkaarten voorradig zijn.

⬢ Als je een correct antwoord geeft, mag je vooruit. Het aantal vakjes dat je vooruit mag,
is afhankelijk van de opdracht en je antwoord: die info staat onderaan de opdrachtkaart.

⬢ Kom je uit op een vakje met het ‘gekruiste vingers’-icoontje, dan neem je zelf de bovenste grijze 
kanskaart van de stapel. Deze kaart leest de speler luidop en voert de actie uit.

⬢ De genomen kaarten worden terug in de doos gestopt. Enkel kanskaarten leg je terug onderaan 
de stapel.

⬢ Doel: zo snel mogelijk in het midden van het spelbord geraken.
⬢ Het spel behoeft minimum een kwartier nabespreking. De spelleider kan het spel stoppen

nadat de eerste de fi nish bereikt. Er kan ook worden doorgespeeld tot anderen scoren. 
Is er tijdsgebrek, dan kan de spelleider het spel stoppen voordat iemand de fi nish bereikt.
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OPDRACHT: de speler of het duo krijgt stellingen voorgelegd, 

die ze ofwel als een feit, ofwel als een mening (vooroordeel) 

moeten categoriseren.
QUOTERING: een goed antwoord is één vakje vooruit.

OPDRACHT: de speler of het duo kiest één van de drie mogelijke 

reacties en legt kort uit waarom. Daarna volgt de vraag 

op punten : “Over welk type van reactie gaat het? 

Kies uit: confronterend, ontmijnend, vermijdend of constructief”. 

Er zijn soms meerdere antwoorden mogelijk.QUOTERING: voor een goed antwoord bij elke reactie, 

ga je één vakje vooruit (dus maximaal 3 vakjes).

OPDRACHT: lees het verhaal en de bijhorende rode vragen 

aandachtig. Zoek zoveel mogelijk argumenten voor elk standpunt.

Schrijf voor- en tegenargumenten op een notitieblad.

Je krijgt hiervoor 5 minuten de tijd (gebruik de zandloper).
QUOTERING: de spelbeleider beoordeelt de argumenten aan de hand 

van de modelantwoorden. Hij/zij oordeelt hoeveel punten de speler 

of het duo verdient (maximaal 5 vakjes vooruit).
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3. De opdrachten

Stellingen (feit of mening) 

1. “Mensen met verschillende geloofsovertuigingen trouwen beter niet met elkaar.”
– mening (vooroordeel)

2. “Armoede leidt steeds tot criminaliteit.”
– mening (vooroordeel)

3. “Alle mensen hebben dezelfde kleur bloed.”
– feit

4. “Roken niet toelaten op café is geen discriminatie.”
– feit

5. “Brazilianen zijn goede voetballers.”
– mening (vooroordeel)

6. “Sommige jongens die hun hoofd kaal scheren zijn agressief.”
– feit

7. “Mannen zijn niet zo goed in het huishouden als vrouwen.”
– mening (vooroordeel)

8. “Marokkanen zijn moslims.”
– mening (vooroordeel)

9. “Oude mensen zijn niet mee met de tijd.”
– mening (vooroordeel)

10. “Tegenwoordig zijn er steeds meer homoseksuelen.”
– mening (vooroordeel)

11. “Afrikanen zijn niet in staat om voedsel te verbouwen.”
– mening (vooroordeel)

12. “Rijke mensen zijn gelukkig.”
– mening (vooroordeel)

13. “Ons land is het beste.”
– mening (vooroordeel)

14. “Omdat apen en mensen een gemeenschappelijke voorouder hebben, moeten apen en mensen 
gelijke rechten hebben.”
– mening (vooroordeel)

15. “Jongeren van allochtone afkomst krijgen minder kansen in het onderwijs.”
– feit

16. “Niet alle uitsluitingen zijn discriminatie.”
– feit

17. “Transmigranten zijn allemaal economische vluchtelingen.”
– mening (vooroordeel)

18. “Praktijktesten zijn effi  ciënt om discriminatie op de huurmarkt te bestrijden.”
- feit

Opdracht: De speler of het duo krijgt een stelling 
voorgelegd die ze ofwel als een feit, ofwel als een mening 
(vooroordeel) moeten categoriseren.
Quotering: Een goed antwoord is één vakje vooruit.
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Kennis

1. Wanneer kregen Belgische vrouwen het recht
 om te stemmen voor het parlement?
 a) 1848
 b) 1948
 c) 1919
Juiste antwoord: (B)

2. Wat is een travestiet?
 a) Een verwijfde man.
 b) Een man die zich als vrouw verkleedt voor
  shows/optredens.
 c) Een man die zich graag als vrouw kleedt
  en andersom.
 d) Alle antwoorden zijn correct.
Juiste antwoord: (C)

3. Wat is de beste defi nitie van etnische
 minderheden?
 a) Kleine achtergestelde bevolkingsgroepen van
  allochtonen in het land waar ze verblijven.
 b) Immigranten- en vluchtelingengroepen in
  het land waar ze verblijven.
 c) Bevolkingsgroepen met gemeen-
  schappelijke kenmerken die een minderheid
  vormen in het land waar ze verblijven.
Juiste antwoord: (C)

4. Kinderen en jongeren die zelf niet
 gerespecteerd worden, ontwikkelen
 gemakkelijker negatieve vooroordelen.
 a) Juist
 b) Fout
Juiste antwoord: (A)

5. Wie moet wat bewijzen in een rechtszaak als
 iemand beschuldigd wordt van discriminatie
 op basis van de antidiscriminatiewet?
 a) Het slachtoff er moet bewijzen dat hij/zij
  gediscrimineerd wordt.
 b) De vermeende dader moet bewijzen dat
  hij/zij niet gediscrimineerd heeft.
Juiste antwoord: (B)

6. Kies een voorbeeld waarbij ongelijke
 behandeling wel discriminatie is:
 a) Mensen met een visuele handicap worden
  niet toegelaten tot een pilotenopleiding.
 b) Jongeren onder de 15 jaar mogen niet
  diepzeeduiken.
 c) In een fl atgebouw waar veel ouderen
  wonen staat een appartement te huur: 
  ‘niet voor gezinnen met kinderen’.
 d) Gezonde jongeren krijgen geen vaccin
  tegen een gevaarlijke ziekte als er
  onvoldoende vaccins beschikbaar zijn voor
  de ganse bevolking.
Juiste antwoord: (C)

7. Wat betekent ‘stereotype’?
 a) Een vaststaand beeld.
 b) Vast beeld (van iets of iemand) dat niet
  helemaal met de werkelijkheid klopt.
 c) Kenmerken van een persoon die
  overgedragen worden op de hele groep.
 d) Alle antwoorden zijn correct.
Juiste antwoord: (D)

8. Wat is het verschil tussen indirecte en directe
 discriminatie?
 a) Indirecte discriminatie is het benadelen
  van personen of een groep met een
  maatregel die op het eerste gezicht
  onschuldig lijkt en niet onmiddellijk
  verbonden wordt aan eigenschappen van
  die groep. Directe discriminatie is een
  maatregel of handeling die duidelijk
  bedoeld is om een persoon of groep te
  benadelen.
 b) Bij indirecte discriminatie wordt een
  persoon benadeeld omdat hij/zij tot een
  groep behoort. Bij directe discriminatie is
  de benadeling spontaan en ondoordacht
  persoonlijk gericht.
 c) Er is weinig verschil tussen directe en
  indirecte discriminatie, directe is gepland
  en indirecte is nooit gepland. In beide
  gevallen worden mensen benadeeld.
Juiste antwoord: (A)

Opdracht: De speler of het duo krijgt een
 meerkeuzevraag.
Quotering: Een goed antwoord is één vakje vooruit.
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9. Waarom is een verbod op discriminatie te 
 rechtvaardigen?
 a) Omdat alle mensen als gelijken zijn 
  geschapen door God en de mens daar niets 
  mag aan veranderen. Dat moet aanvaard 
  worden door iedereen, gelovig of niet.
 b) Dat is niet te rechtvaardigen. Iedereen heeft 
  de vrijheid om te bevoordelen en te 
  benadelen wie hij wil.
 c) Het is onrechtvaardig om afgewezen te 
  worden omwille van afkomst of uiterlijk, 
  zonder te kijken naar wat je doet of kan. 
  Het kan leiden tot haat en geweld, het gaat 
  in tegen de Universele Rechten van de Mens.
Juiste antwoord: (C)

10. In 2019 verliet twaalf procent van de Belgische 
 jongeren de secundaire school vroegtijdig 
 zonder diploma. Hoeveel is dit percentage voor 
 niet-Belgische jongeren?
 a) Meer dan 30 %.
 b) Ongeveer evenveel.
 c) Tussen 20-30 %.
Juiste antwoord: (A)
Bron:   https://dataloep-publiek.vlaanderen.be/

11. Welk groepsdenken (wij-zij denken) leidt zeker 
 tot discriminatie?
 a) De idee dat leden van de eigen groep 
  superieur zijn aan anderen en daarom meer 
  rechten verdienen.
 b) De trots over de eigen tradities en cultuur die 
  uniek is in een diverse wereld.
 c) De overtuiging dat de eigen groep vroeger 
  en nu onrecht wordt aangedaan door 
  anderen en dat dit onrecht moet worden 
  aangepakt.
Juiste antwoord: (A)

12. Waar komt ‘woke’ vandaan?
 a) Een term die wijd verspreid werd na de 
  Amerikaanse ‘Black Lives Matter’-beweging 
  vanaf 2014.
 b) Woke komt van ‘wo-ké’ en is een  
  traditioneel Japans éénpansgerecht,dat   
  enkel mag gegeten worden door oudere  
  mannen. Japanse feministen kwamen   
  hiertegen in opstand.
 c) De term ‘Woke’ is al minstens een eeuw oud. 
  Het werd eerst gebruikt in de 
  Afro-Amerikaanse gemeenschap, meestal in 
  ‘stay woke’, als oproep om alert te blijven  
  voor raciale ongelijkheid.
Juiste antwoord: (C)

13. Wat is het verschil tussen vooroordeel en 
 stereotype?
 a) Er is geen verschil: elk vooroordeel 
  steunt op stereotype en elk stereotype leidt  
  tot vooroordelen.
 b) Stereotype is een denkbeeld over een groep 
  waarbij eigenschappen worden uitvergroot 
  en veralgemeend, bijvoorbeeld een 
  karikatuur. Een vooroordeel is een 
  vooringenomen standpunt, meestal een 
  uitdrukking van afkeer; het steunt op een 
  veralgemening.
 c) Alle stereotypen leiden steeds tot 
  discriminatie, vooroordelen zelden. 
  Stereotypen zoals karikaturen zijn altijd 
  kwetsend waardoor iemand zich objectief 
  benadeeld voelt. Vooroordelen kunnen door 
  onderzoek bevestigd worden of niet.
Juiste antwoord: (B)

14. Vanaf welke leeftijd ontwikkelen mensen 
 vooroordelen?
 a) Mensen worden met vooroordelen geboren.
 b) Vooroordelen ontstaan in de kleutertijd.
 c) Mensen ontwikkelen vooroordelen rond de 
  leeftijd van 10 jaar.
Juiste antwoord: (C)

15. Volgens de Belgische wet moeten alle mensen 
 gelijk behandeld worden:
 a) altijd, in alle gevallen.
 b) in gelijke gevallen.
Juiste antwoord: (B)

16. Wat is de herkomst van het woord 
 ‘discriminatie’?
 a) Discrimineren komt via het Frans uit het 
  Latijnse woord ‘discriminare’. Dat betekent 
  ‘scheiden’ of ‘afscheiden’
 b) Discrimineren komt uit het Grieks. 
  ‘Discriminos’ betekent ‘criminaliseren’.
 c) De etymologische afkomst van het woord is 
  onbekend.
Juiste antwoord: (A)

17. Wanneer kreeg België een eerste 
 antidiscriminatiewet?
 a) 1918
 b) 2003
 c) 1948
Juiste antwoord: (B)
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18. Vul het citaat van Martin Luther King aan: 
 “Ik heb een droom …
 a) dat mannen en vrouwen, zwarten en 
  blanken gelijke rechten zullen hebben.”
 b) dat op een dag iedereen het 
  vanzelfsprekend zal vinden dat alle mensen 
  gelijk zijn geschapen.”
 c) dat ooit mijn vier kinderen in een land zullen 
  leven waar zij niet beoordeeld zullen 
  worden op hun huidskleur, maar op hun 
  karakter.”
Juiste antwoord: (C)

19. Wanneer was er algemeen enkelvoudig 
 stemrecht voor mannen voor het Belgisch 
 parlement? Met andere woorden: wanneer 
 hadden rijke en arme mannen een gelijke 
 stem?
 a) 1831
 b) 1913
 c) 1919
Juiste antwoord: (C)

20. In hoeveel landen geldt de doodstraf voor 
 homoseksualiteit?
 a) In geen enkel land.
 b) In ongeveer vijf landen.
 c) In meer dan acht landen.
Juiste antwoord: (C) in 2021 waren het 11 landen. 
Voor het juiste actuele antwoord zie https://ilga.org.
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Wat is het verschil tussen vooroordeel en stereotype?a) Er is geen verschil: elk vooroordeel steunt op stereotype en elk stereotype 

leidt tot vooroordelen.b) Stereotype is een denkbeeld over een groep waarbij eigenschappen 

worden uitvergroot en veralgemeend, bijvoorbeeld een karikatuur.

Een vooroordeel is een vooringenomen standpunt, meestal een

uitdrukking van afkeer; het steunt op een veralgemening.
c) Alle stereotypen leiden steeds tot discriminatie, vooroordelen zelden. 

Stereotypen zoals karikaturen zijn altijd kwetsend waardoor iemand 

zich objectief benadeeld voelt. Vooroordelen kunnen door onderzoek 

bevestigd worden of niet.

Juiste antwoord: (B)
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Stereotype en/of vooroordeel

1. Tijdens een meerdaagse schoolreis fl uistert een leerling tegen haar klasgenote:
 “Ik ben opgelucht dat ik de hotelkamer niet moet delen met Marie. Ze valt op meisjes, en ik wil niet
 dat ze met mij begint te fl irten of zo.”
 -  De stereotypering dat alle holebi’s grote verleiders zijn. (1 punt)
 -  Het vooroordeel dat Maries persoonlijkheid enkel bepaald wordt door haar seksuele geaardheid.
  (1 punt)

2. Op de sportdag trekt de klas naar een klimcentrum. Een jongen zucht wanneer hij de tien meter   
 hoge klimmuur ziet, hij heeft er geen zin in. De sportinstructeur roept hem toe: “Ben je bang om te  
 vallen? Kom op hé mietje!”
 -  Het vooroordeel dat homo’s angstiger zijn dan hetero’s. (1 punt)
 -  De stereotypering dat risicosporten of avontuur enkel voor ‘echte mannen’ zijn. (1 punt)

3. Tijdens een hevige burenruzie in een volkswijk van een grote Vlaamse stad schreeuwt de ene naar
 de ander: “Marokkaan, rot op naar je eigen land!”
 -  Het vooroordeel dat iemand van buitenlandse afkomst geen Vlaming kan zijn. (1 punt)
 -  Het vooroordeel in de opgave zelf, namelijk dat zulke vorm van racisme alleen in volkswijken   
  voorkomt. (2 punten)
 -  Het stereotiepe beeld van de Vlaming met Marokkaanse roots, die als thuisland Marokko zou   
  hebben. (1 punt)

4. Een leerkracht zegt tegen een leerling: “Hebben jullie thuis nog geen pc??? Kan je moeder er niet een
 regelen via het OCMW?”
 -  Het vooroordeel dat wie arm is, niet mee is met de tijd. (1 punt)
 -  Het vooroordeel dat men zich met een uitkering dure spullen kan veroorloven. (1 punt)
 -  Het idee dat het evident is dat iedereen thuis over een PC beschikt. (1 punt)
 -  Het idee dat het de taak is van moeders – en niet van vaders – om in te staan voor de kinderen.
  (2 punten)

5. In de biologieles over seksualiteit en de geslachtsorganen zegt de leerkracht: “De clitoris zwelt en
 de penis wordt stijf wanneer een meisje en een jongen verliefd zijn op elkaar.”
 -  De stereotypering dat verliefdheid en lust enkel een heteroseksueel gegeven zijn. (1 punt)
 -  Het vooroordeel dat verliefdheid en lust automatisch aan elkaar gekoppeld zijn. (1 punt)

6. Een leerkracht wiskunde zegt tegen een leerling die een oefening niet kan oplossen:
 “Ach meisje, ik had het verwacht. Er zijn toch weinig vrouwelijke wiskundigen.”
 -  Het vooroordeel dat mensen zonder wiskundeknobbel dom zijn. (1 punt)
 -  Het vooroordeel dat meisjes per defi nitie zwakker zijn voor wiskunde of in logisch redeneren. 
  (1 punt)

Opdracht: De speler/het duo krijgt een situatie voorgelegd
 en duidt het stereotype of vooroordeel aan dat
 achter de situatie schuilgaat.
Quotering: Per goed antwoord één vakje vooruit.
  Sommige antwoorden kunnen twee vakjes
  vooruit opleveren.
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7. De ouders van Marcel hebben ruzie. Marcel hoort een van hen roepen: 
 “Als hij echt homo wil zijn, dan moet hij dat zelf weten.”
 -  Het vooroordeel dat seksuele geaardheid een vrije keuze is. (1 punt)
 -  Het vooroordeel dat homoseksualiteit fout is. (1 punt)

8. Een amateurgezelschap voert in de kerstperiode een toneel op dat christelijk geïnspireerd is. 
 Yogini, een meisje van Indische afkomst, speelt de rol van Maria. Twee toeschouwers merken op: 
 “Een bruine Maria, dat kan toch niet?”
 -  De idee dat alleen blanke mensen het christendom vertegenwoordigen. (1 punt)
 -  Het vooroordeel dat de hoofdfiguren van het christendom blanken waren. (2 punten)

9. Op een feestje draait de dj leuke dansmuziek. Iemand zegt aan een Malinese vrouw: 
 “Bewijs nu maar eens dat het echt in jullie bloed zit.”
 -  Positieve vooroordelen over het aangeboren talent voor ritme en dans van Afrikanen. (1 punt)
 -  Het stereotype/vooroordeel dat alle Afrikanen graag dansen. (1 punt)

10. In een rusthuis wordt de werkdruk voor het personeel te veel. Twee zorgkundigen roddelen over een 
 nieuwe collega uit Mexico en de ene zegt: “Dat is echt typisch, die zijn gewend om in hun hangmat te 
 liggen.”
 - Vooroordeel dat alle Zuid-Amerikanen lui zijn. (1 punt)
 -  De stereotypering om luiaards af te beelden in een hangmat. (2 punten)

11. Een lesbische collega vertelt blij dat zij en haar vriendin een kind adopteren. De poetshulp in dit 
 bedrijf reageert: “Dat is pure kindermishandeling... dat kind gaat zeker het verkeerde pad op.”
 -  Vooroordelen over traditionele gezinsvormen. (1 punt)
 -  Het vooroordeel dat alleen een vader de kinderen op het rechte pad houdt. (1 punt)
 -  Het vooroordeel dat alle laaggeschoolden vooroordelen hebben. (2 punten)

12. Joris maakt een wereldreis, daar heeft hij lang voor gewerkt en gespaard. Hij trekt rond met 
 de rugzak en slaapt in z’n tent of in budgethotels. In een restaurant vraagt de ober: 
 “Kan je als blanke niet meer tipgeld geven? Je vader rijdt toch zeker met een Mercedes?”
 -  Het vooroordeel dat alle Westerlingen steenrijk zijn. (1 punt)
 -  Het vooroordeel dat alle Westerse jongeren gul gesponsord worden door hun ouders. (1 punt)

13. Sefu vluchtte met zijn ouders naar Europa; zijn ervaring met oorlog en verlies laat hem niet los. 
 Om te vergeten feest hij er regelmatig flink op los. Hij krijgt zijn leven moeilijk op orde, hij begaat wat 
 stommiteiten en hij behaalt op school slechte cijfers. Een leraar zegt op de klassenraad: 
 “Je kan de neger wel uit de brousse halen, maar de brousse niet uit de neger.”
 -  De stereotypering dat alle Afrikanen onbeschaafde wildemannen zijn. (1 punt)
 -  Het vooroordeel dat je afkomst ongepast gedrag veroorzaakt, niet je levenservaringen. (2 punten)

14. Een student in de rechten wandelt met vrienden in een drukke winkelstraat. Als ze bedelaars 
 passeren, zegt hij tegen zijn vrienden: “Die mensen moeten wat meer moeite doen als ze niet arm 
 willen zijn.”
 -  Het vooroordeel dat armen steeds zelf verantwoordelijk zijn voor hun geldgebrek. (1 punt)
 -  Het vooroordeel dat armoede een keuze is. (1 punt)
 -  Het vooroordeel in de opgave, namelijk dat alle studenten in de rechten rechtse politieke en 
  economische standpunten koesteren. (2 punten)
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15. Tijdens een familiefeest hoor je een oom zeggen: “Ze komen allemaal naar België om te profiteren.”
 - Het vooroordeel dat alle migranten vluchtelingen zijn. (1 punt)
 -  Het vooroordeel dat mensen in grote mate hun leven zelf kunnen kiezen. (2 punten)
 -  De stereotypering van de migrant als opportunist en gelukszoeker. (1 punt)

16. Natascha maakt een praatje met twee leerkrachten. Als ze wegwandelt zegt een van hen: 
 “Zie je dat het kan, snel Nederlands leren? Wie niet behoorlijk Nederlands spreekt, doet gewoon 
 geen moeite.”
 -  Het vooroordeel dat voor iedereen geldt: ‘Waar een wil is, is een weg’. (1 punt)
 -  Het vooroordeel dat migranten zich niet wensen te integreren. (1 punt)
 -  Het vooroordeel dat alle nieuwkomers voldoende kansen krijgen om te integreren en de taal te   
  leren. (1 punt) 
 -  Het vooroordeel dat de kennis van het Nederlands volstaat om te integreren. (1 punt)

17. Een vrouw leest een krantenkop over een aanslag, het is nog niet duidelijk wie die heeft gepleegd. 
 Daarna spreekt ze haar dochter toe: ‘Ik hoop dat er op jouw school niet te veel moslims zijn want die 
 mensen zijn gewoonweg gevaarlijk.’
 -  Het stereotype van de moslimterrorist. (1 punt)
 -  Het vooroordeel dat alle terreur door moslims wordt gepleegd. (1 punt)
 -  Het vooroordeel dat alle moslims terreur goedkeuren. (2 punten)

18. Een politieagent zegt tegen zijn collega: ‘Allochtonen kun je altijd herkennen aan de huidskleur’.
 -  Het vooroordeel/de stereotypering dat alle autochtonen blank zijn. (1 punt)
 -  Het vooroordeel/de stereotypering dat allochtonen niet ‘blank’ kunnen zijn. (1 punt)

19. Een dokter van Tunesische afkomst wil een appartement huren. De huisbaas vraagt waar ze werkt  
 en ze vertelt dat ze in een ziekenhuis werkt. De huisbaas vraagt: “Als poetsvrouw?”
 -  Het vooroordeel dat mensen van allochtone afkomst laaggeschoold zijn. (1 punt)
 -  Het vooroordeel dat vrouwen van allochtone afkomst niet hooggeschoold kunnen zijn. (1 punt)
 -  De stereotypering in de vraagstelling, namelijk dat een poetshulp per definitie laaggeschoold is. 
  (1 punt)

20. Een oude vrouw moet een moeilijke operatie ondergaan en heeft vooraf een afspraak met 
 een topchirurg. In het dokterskabinet van het ziekenhuis wordt zij ontvangen door een vrouw met 
 getaande huid en Indische gelaatstrekken. De patiënt zegt: “Ik wil toch graag de chirurg zelf spreken 
 voor ik geopereerd word.”
 -  Het vooroordeel dat topchirurgen blanke Westerse mannen zijn. (1 punt)
 -  Het stereotiep beeld van een topchirurg als een oudere man. (1 punt)
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Gedrag

1. Een leerling aait over het kroeshaar van een klasgenoot die hij niet zo goed kent. Hij zegt voor de   
 hele klas: “Oh, ik dacht dat het als touw aanvoelde maar het is toch zacht.”
 - Hoe zou jij reageren als klasgenoot met kroeshaar?
 1. Ik streel over zijn blond piekhaar en zeg ‘Oh, dat is net geen stro!’ (confronterend) (ontmijnend)
 2. Ik doe alsof het me niet kan schelen en bijt op mijn tong. (vermijdend)
 3. Ik zeg vriendelijk maar kordaat, dat ik dat niet fi jn vind. (confronterend) (ontmijnend) (constructief)

2. Een Turkse leerkracht deelt op haar verjaardag baklava (een typisch dessert uit het Midden-Oosten)
 uit in de klas. Sommige klasgenoten doen alsof ze kokhalzen.
 - Hoe reageer jij of zou je willen reageren?
 1. Ik doe alsof ik het niet opmerk, eet veel baklava en vertel de juf dat het lekker is.
  (vermijdend) (constructief)
 2. Ik vraag aan deze klasgenoten of alle racisten zo makkelijk diarree krijgen.
  (confronterend) (ontmijnend)
 3. Ik zeg ernstig dat hun toneeltje ongepast en kwetsend is. (confronterend)

3. Een jongen wil met een andere klasgenoot niet samenwerken omdat hij homoseksueel is.
 - Hoe reageer jij of zou je willen reageren?
 1. Ik reageer niet om de goede vrede te bewaren. (vermijdend)
 2. Ik scherts tegen de klasgenoot of hij bang is om verleid te worden door een mooi jongetje.
  (confronterend) (ontmijnend)
 3. Ik neem de klasgenoot die niet wil samenwerken apart en leg hem uit dat dit niet kan.
  (confronterend) (ontmijnend) (constructief)

4. “Dat T-shirt kleurt prachtig tegen je donkere huid. Ik word er bijna jaloers van”, zegt een leerkracht
 aan een leerling bij het binnengaan in de klas.
 - Hoe reageer jij als die leerling?
 1. “Dank u voor het compliment!” (ontmijnend) (constructief)
 2. “En uw donker pak geeft contrast met uw bleekgezicht!” (confronterend)
 3. “Let u even goed op de kledij wat mijn niet-gekleurde vriendinnen?” (confronterend) (ontmijnend)

5. Een Aziatische jongen wordt door de leerlingen constant ‘Chan’ genoemd. Niemand blijkt zijn echte
 naam te kennen.
 - Hoe reageer jij als klasgenoot?
 1. Ik ga met alias ‘Chan’ in gesprek, pols of hij dit oké vindt en vraag zijn echte naam. (constructief)
 2. Ik noem hem ook gewoon ‘Chan’ zolang hij niet duidelijk protesteert. (vermijdend)
 3. Medeleerlingen die X ‘Chan’ noemen, spreek ik aan met ‘Lambik’ of ‘Sidonie’.
  (confronterend) (ontmijnend)

Opdracht: De speler/het duo kiest één van de drie reacties
 en legt uit waarom ze zo zouden reageren.
 Daarna bepalen ze welk type reactie dit is:
 confronterend, ontmijnend, vermijdend of
 constructief. Er zijn soms meerdere antwoorden
 mogelijk.
Quotering: Een goed antwoord is één vakje vooruit.
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6. De klasgenote met syndroom van Down wordt nooit voor een verjaardagsfeestje uitgenodigd. 
 - Wat doe jij?
 1. Ik nodig haar wel uit op mijn verjaardagsfeestje. (constructief)
 2. Ik vind dit zielig, maar ik doe niets. (vermijdend)
 3. Ik maak dit bespreekbaar in de klas op een moment dat de klasgenote met Down er niet is. 
  (confronterend) (ontmijnend) (constructief)

7. Bij de schoolpoort roept de directeur : “Kom op meisjes, hoofddoeken afzetten zoals het hoort.” 
 Ondertussen lopen jongens met petten en een iemand met een keppeltje gewoon binnen. 
 - Hoe reageer je als medeleerling?
 1. Je brengt het ‘hoofddoekenverbod’ op de agenda van de leerlingenraad. (constructief)
 2. Je vraagt smalend aan de directeur of hij z’n stropdas – een typisch westers kledingstuk –  
  wil losknopen en opbergen. Gelden kledijvoorschriften alleen voor moslima’s? (confronterend)
 3. Je reageert niet omdat je vindt dat levensbeschouwelijke kenmerken niet op school horen. (vermijdend) 

8. Twee klasgenoten lachen Naomi uit omdat ze geen Smartphone heeft. 
 - Hoe reageer jij of zou je willen reageren?
 1. Je maakt hen duidelijk dat geen Smartphone hebben een bewuste keuze kan zijn. (constructief)
 2. Je improviseert instant een toneeltje waarin je koopzieke Smartphone-fetisjisten belachelijk maakt. 
  (confronterend)
 3. Je wandelt weg omdat je geen ruziezoeker bent. (vermijdend)

9. Niemand vraagt Tom, een blinde leerling, ooit om hulp. 
 - Wat doe jij?
 1. Ik observeer wat Tom beter kan dan ik en daarvoor vraag ik zijn hulp. (constructief)
 2. Ik maak dit bespreekbaar in de klas op een moment dat Tom er niet is. (constructief)
 3. Ik ben bang dat Tom inderdaad zelden of nooit iemand kan helpen en leg me daarbij neer. 
  (vermijdend)

10. Een onderdeel van de microscoop verdween uit de biologieklas. Sommige leerlingen bij de directeur 
 geroepen: enkel de drie leerlingen uit de klas met een migratieachtergrond. 
 - Wat doe jij?
 1. Ik schrijf een klachtenbrief naar de minister van onderwijs waarin ik de directeur een racist noem. 
  (confronterend)
 2. Ik neem voorlopig aan dat de directeur handelt op grond van echte aanwijzingen over de schuld. 
  (constructief) (vermijdend)
 3. Ik spoor de ganse klas aan om samen naar de directeur te stappen en hem een gekke roze bril  
  cadeau te doen. (confronterend) (ontmijnend)

11. Tijdens een les over migratie argumenteert iemand pro migratie: “Als er geen allochtonen zijn, 
 wie gaat er dan achter de vuilniskar lopen?” 
 – Hoe reageer jij of zou je willen reageren?
 1. “Jij misschien, als jij zulke stomme dingen zegt.” (confronterend) (ontmijnend)
 2. Ik zeg niets, kijk naar de leerkracht en wacht zijn/haar reactie hierop. (vermijdend)
 3. “Geldt je opmerking voor alle knelpuntberoepen? Dus ook voor ICT’ers en kinderartsen?” (constructief)

12. Jij bent leerling Hanna. De leerkracht vraagt: “‘Hanna’, is dat een moslimnaam?” Je antwoordt ‘nee’. 
 Daarop zegt de leerkracht: “Ah gelukkig maar, dan zal je beter in mijn klasgroep passen.” 
 – Hoe reageer jij of zou je willen reageren?
 1. Je stapt naar de directie en vertelt wat gebeurde. (vermijdend)
 2. Je roept: “W.T.F?! Wat bedoelt u juist daarmee?”  (confrontatie)
 3. Je antwoordt: “Mijn naam komt voor in de joodse Thora en werd overgenomen in de christelijke en 
  islamitische traditie: u mag kiezen.” (constructief) (ontmijnend) (confrontatie)
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Ethisch dilemma

Het bestuur van een scoutsgroep moet een nieuwe hoofdleider kiezen voor het zomerkamp in de 
Ardennen. In dat bestuur zetelen oud-leiders, ouders, leden van de stam en sympathisanten. 
Twee kandidaten komen in aanmerking: Bram en Fran. Beiden zijn van kindsbeen af enthousiaste scouts. 
Als Fran verkozen wordt, dan is zij de eerste jonge vrouw die hoofdleider wordt.
Bram zit in het laatste jaar van zijn lerarenopleiding, hij kan op een professionele manier met 
kinderen omgaan en leidinggeven aan een groep. Scoutisme is zijn passie, hij stopt er al zijn vrije tijd 
in. Hij was verschillende keren hulpleider van een patrouille en ook een enkele keer takleider van de 
jongverkenners. Zijn moeder is poetsvrouw en zijn vader werkt als arbeider bij verhuisfi rma ‘Se Mueve’; 
zij waren zelf nooit bij de scouts. Brams totemnaam is ‘Vlijtige Beer’.
Fran studeert boekhouden. De scouts zijn verweven met haar familie: haar ouders waren stichtende 
leden van deze groep. Fran volgde alle opleidingen om leiding te geven en deed ervaring op als 
patrouilleleidster. Dankzij de invloed van haar papa was ze al twee keer takleider. Haar vader is de 
bedrijfsleider van verhuisfi rma ‘Se Mueve’. Hij rijdt elk jaar gratis de tenten en het materiaal naar het 
kampeerterrein in de Ardennen. De totemnaam van Fran is ‘Opvliegende marter’.

Jullie zijn het bestuur van de scoutsgroep:
Als Fran wordt gekozen, wordt Bram dan gediscrimineerd? Waarom?  
Als Bram wordt gekozen, wordt Fran dan gediscrimineerd? Waarom?

Als Fran wordt verkozen, dan zou Bram  
gediscrimineerd worden …

Als Bram wordt verkozen, dan zou Fran 
gediscrimineerd worden …

omdat Brams totemnaam meer positieve 
eigenschappen aangeeft en iedereen moet 
beoordeeld worden op zijn/haar talenten.

omdat ze geen kans krijgt door haar 
totemnaam:  persoonlijkheidstrekjes die 
toegekend worden door een groep zijn 
onrechtvaardig.

omdat niemand achtergesteld mag worden 
door zijn/haar sociale en economische 
afkomst.

omdat zij dan als meisje minder kansen krijgt 
dan een jongen om hoofdleider te worden.

omdat zijn talenten als leraar en begeleider 
van kinderen worden genegeerd.

omdat haar ervaring als takleider niet op 
dezelfde manier wordt beloond als die van 
Bram.

andere andere

Dilemma A: Vriendjespolitiek bij de scouts?

Gebruik je 
notitieblad.

Opdracht:  Lees het verhaal en de bijhorende rode vragen 
 aandachtig.Zoek zoveel mogelijk argumenten voor elk  
 standpunt. Schrijf voor- en tegenargumenten op een   
 notitieblad. Je krijgt hiervoor 5 minuten de tijd 
 (gebruik de zandloper).

Quotering: De spelbeleider beoordeelt de argumenten aan de 
 hand van de modelantwoorden. Hij/zij oordeelt hoeveel  
 punten de speler of het duo verdient (maximaal 5 vakjes  
 vooruit).
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Er is een nieuwe wiskundeleraar op school: hij geeft les in het vijfde en zesde jaar wiskunde-
wetenschappen en Latijn-wiskunde.  De man is een wiskundig genie en heeft een doctoraat. Leerlingen 
die voor ingenieur willen studeren worden met super moeilijke oefeningen goed voorbereid op de 
toelatingsproeven. Zij zijn tevreden. Maar de leraar heeft een vorm van autisme (ASS). Hij begrijpt niet 
waarom sommige leerlingen iets niet begrijpen, want ‘hij legt de leerstof toch logisch uit?’. Hij kan niet om 
met pubergedrag en snapt geen humor.
De helft van zijn leerlingen is geen echte kei in wiskunde. De leraar heeft alleen aandacht voor de 
wiskunde-knobbels, de rest van de klas haakt af en maakt een praatje of tokkelt op de Smartphone. 
Het lijkt alsof de leraar het kabaal niet merkt: hij drijft door met een handjevol fans. Hij lost alleen met 
hen steeds moeilijkere oefeningen op. De andere leerlingen halen fratsen uit en er komt heibel. Er is 
tweedracht tussen de leerlingen over de wiskundelessen.  

De leraar weet niet hoe hij moet reageren: plots scheldt hij de ganse klas uit. Hij panikeert en loopt weg 
uit zijn klas.  

De directie staat voor een moeilijke keuze: mag deze leraar blijven lesgeven? 
Wordt iemand gediscrimineerd bij ontslag of als de leerkracht aanblijft?

De leerkracht wordt niet  
gediscrimineerd …

De meerderheid van de 
leerlingen zonder wiskunde-
knobbel wordt niet gediscrimi-
neerd …

De kleine minderheid  
van de leerlingen met  
wiskundig talent wordt niet 
gediscrimineerd …

omdat ontslag van 
onbekwame personeelsleden 
geen discriminatie is.

omdat een nieuwe leraar alle 
leerlingen zou begeleiden. 

omdat een nieuwe 
leerkracht ook moeilijkere 
wiskundeoefeningen kan 
aanbieden, aangepast aan 
het talent van iedereen.

andere andere andere

De leerkracht wordt  
gediscrimineerd …

De meerderheid van de  
leerlingen zonder wiskunde-
knobbel wordt gediscrimineerd 
…

De kleine minderheid  
van de leerlingen met  
wiskundig talent wordt  
gediscrimineerd …

bij ontslag, omdat personen 
met ASS niet mogen 
gediscrimineerd worden op de 
arbeidsmarkt.

omdat bij aanblijven jongeren 
zonder echte wiskundeknobbel 
ook recht hebben op goede 
wiskundelessen.

omdat leerlingen die willen en 
kunnen excelleren hun talent 
moeten kunnen ontplooien.

andere andere andere

 
 

Dilemma B: Discriminatie van de wiskundeknobbels of van de meerderheid? 
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In Mechelbeke rekruteren commissaris Sapristie en burgemeester Van Quotem nieuwe agenten.  
Negentig procent van het politiekorps zijn nu blanke mannen. 
Van Quotum wenst meer kleur in het politiekorps. Er zijn spanningen tussen niet-Europese nieuwkomers 
en andere Mechelbekenaars.  Van Quotum denkt dat wijkagenten met een migratieachtergrond de 
nieuwkomers beter begrijpen en meer respect afdwingen. Zijn beleid: ten minste de helft van de nieuwe 
agenten moet allochtone roots hebben. De commissaris en de burgemeester twisten over de kandidaten 
Kurt en Mustafa. Beide kandidaten zijn 24 jaar en oude makkers, ze slaagden voor alle proeven en 
voldoen aan alle wettelijke voorwaarden.
Dit zijn de verschillen:
Mustafa is tweede generatie Mechelbekenaar, zijn moeder is geboren in Marokko. Hij was een goede 
leerling op het college, maar toen hij 14 was stuurde zijn vader hem naar een school om automechanica 
te leren. Dat was niet naar zijn zin. Toen Mustafa 16 werd, trokken hij en Kurt op met skaters en rookten 
ze jointjes. Net 18 geworden, betrapte de politie Mustafa en Kurt met cannabis. De rechter veroordeelde 
Mustafa tot een lichte voorwaardelijke straf. De procedure om opnieuw een blanco strafblad te krijgen 
loopt nog.  Daarna haalde Mustafa een diploma en studeerde hij rechten. Ondanks zijn knappe 
resultaten, brak hij zijn studies af omdat zijn vader werkloos werd. Hij werkte in de horeca als enige 
kostwinner van het gezin. Mustafa’s oudere broer zat vorig jaar een poosje in de gevangenis. Mustafa’s 
interesse voor het recht inspireert hem om politie-inspecteur te worden.
Kurt is geboren en getogen Mechelbekenaar. Hij was een gemiddelde leerling op datzelfde college. 
Kurts droom was garagehouder worden, maar dat mocht niet van zijn ouders. In zijn vrije tijd sleutelde 
hij samen met Mustafa aan brommers. Toen de politie de skaters Kurt en Mustafa arresteerde, was Kurt 
nog net geen 18. De jeugdrechter gaf hem een verwittiging, geen sanctie. Op zijn twintigste haalt hij zijn 
humanioradiploma. Hij probeerde zonder succes verschillende hogere studies. Het laatste jaar werkte hij 
als zelfstandig verkoper voor een autodealer, maar hij heeft geen koopmansgeest en zijn verkoopcijfers 
waren slecht. Hij wil heel graag agent worden, liefst op een motor.

 
Sapristie wil Kurt in zijn korps, Van Quotum kiest voor Mustafa.

Als Kurt agent wordt, wordt Mustafa dan gediscrimineerd? Waarom?
Als Mustafa agent wordt, wordt Kurt dan gediscrimineerd? Waarom?

Als Mustafa agent wordt, dan zou Kurt  
gediscrimineerd worden …

Als Kurt agent wordt, dan zou Mustafa  
gediscrimineerd worden …

omdat het quotum van de burgemeester hem 
benadeelt: als blanke man maakt hij minder 
kans.

omdat hij ondanks zijn talenten minder kansen 
kreeg om verder te studeren en dit weegt door 
op deze selectieprocedure.

omdat de kandidaat met een blanco strafblad 
altijd voorrang zou moeten krijgen.

omdat aantrekkelijke jobs bijna altijd naar 
autochtonen gaan.

omdat Kurt het ‘slachtoffer’ is van de positieve 
discriminatie van Mustafa.

omdat Mustafa iets van rechtsleer afweet en 
daardoor objectief  geschikter is, zelfs zonder 
positieve discriminatie.

andere andere

 

Dilemma C: Flikken discrimineren?



Ethisch dilem
m

a

19

Je bent bedrijfsleider van de verhuisfirma ‘Se Mueve’. Er komen twee sterke mannen van 35 jaar 
op sollicitatiegesprek. Op hun CV ontbreekt informatie over een periode van ongeveer drie jaar. Je 
achterhaalt dat Jerome een periode in de gevangenis doorbracht; hij werd in zijn jeugd veroordeeld voor 
inbraken. Arnold vertelt zelf dat hij verschillende keren werd opgenomen in de psychiatrie, de laatste 
periode was anderhalf jaar geleden.  

Wie werf je uiteindelijk aan?

Als Jerome aan de slag mag, 
wordt Arnold dan gediscrimineerd en waarom?

Als Arnold het haalt, wordt Jerome dan gediscrimineerd 
en waarom?

Dilemma D: Discriminatie van ex-gedetineerden, psychiatrische patiënten??

Als Arnold wordt aangeworven, dan zou Jerome 
gediscrimineerd worden …

Als Jerome wordt aangeworven, dan zou Arnold 
gediscrimineerd worden …

omdat iemand die zijn straf uitzat gelijke 
kansen moet krijgen als om het even wie.

omdat psychiatrische aandoeningen, in 
tegenstelling tot misdrijven, niet voortkomen uit 
vrije wil en je niet mag gediscrimineerd worden 
door iets dat je overkomt.

omdat Jerome deze feiten lang geleden 
pleegde en  men een  volwassen mens niet 
mag discrimineren omwille van misstappen in 
zijn jeugd.

omdat je iemand die inbraken pleegde nooit 
meer kan vertrouwen in andermans huis. Dat 
is geen discriminatie, maar voorzichtigheid en 
gezond verstand.

omdat de discriminatie van ex-gedetineerden 
op de arbeidsmarkt al erg is en dit één van de 
weinige geschikte jobs is voor hem.

omdat ex-psychiatrische patiënten 
gediscrimineerd worden en dit een kans is om 
deze discriminatie goed te maken.

andere andere
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Cartoons

Gebruik je 
notitieblad.

Opdracht:  Bekijk de cartoonkaart aandachtig.
 Noteer op een notitieblad over welk thema de 
 vijf cartoons gaan. Schrijf het nummer van de cartoon 
 op en noteer de juiste categorie ernaast. 

Quotering: De spelbeleider beoordeelt de antwoorden aan de hand 
 van de oplossing in de handleiding. Hij/zij oordeelt 
 hoeveel punten de speler of het duo verdient 
 (maximaal 6 vakjes vooruit).

1.

3.

2.

4.

5.

Dit 
noemen we de 

inkomens-
kloof Is dit 

mensenwerk?

Neen, neen,
dit is een 
natuur-

verschijnsel.

Ik schrijf je 
goed betaald vast 
werk voor en een 

nieuwe woonwijk.

GEZONDHEID EN 
SOCIALE ONGELIJKHEID

BODEM
80%

TOP
20%

Thema A: armoede

1. = a. stereotype

2. = d. directe discriminatie

3. = e. machtsongelijkheid

4. = b. vooroordeel

5. = c. indirecte discriminatie
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Thema C: levensbeschouwing

Voor een eerlijke 
selectie moet iedereen 

hetzelfde examen afl eggen : 
klim in die boom a.u.b.

BELANGRIJK
LEES DE 

BRAILLETEKST

3.

4.

5.1.

2.

3. 5.

4.

KLIMAAT 

OPWARMING

Zijn WETENSCHAP en GODSDIENST het eindelijk eens?

Het 
EINDE

is NABIJ

Het 
EINDE

is NABIJ

AANGIF TE GEBOORTE S
Ik kom 

mijn zoon 
aangeven.

Dan 
moet u 

bij de politie 
zijn.

Ik vroeg een bloedtransfusie, maar blijkbaar 
zijn de artsen allemaal Jehovagetuigen.

1.

2.

Thema B: fysieke eigenschappen

1. = d. directe discriminatie

2. = a. stereotype

3. = e. machtsongelijkheid

4. = c. indirecte discriminatie

5. = b. vooroordeel

1. = a. stereotype

2. = d. directe discriminatie

3. = c. indirecte discriminatie

4. = b. vooroordeel

5. = e. machtsongelijkheid



C
artoons

22

Thema E: gender

Thema D: ethnische afkomst

1. 3. 4. Heeft u een vertaler nodig!? Sorry ... de regels vereisen 
dat de presentatie in het Engels wordt gebracht.

G L O B A L  E C O N O M I C S
D I R E C T I O N S  F O R U M

5.

IDENTITEITS-
KAART

TOESTEMMING OM TE ADEMEN

ARBEIDS-
KAART

 OCMW-
KAART

VE
RB

LIJ
FS-

VE
RG

UN
NIN

G
INB

UR
GE

RIN
GS

-
-BE

WI
JS

VISUM

2. MEVROUW! UW...

2.

5.

4.

1. Natuurlijk zijn meisjes 
en jongens gelijk.

Je mond zegt 
‘neen’ 

maar je staart 
zegt ‘JA!’

Is het een meisje of is het 
een pervers, seksistisch, 

gewelddadig varken?

Sorry, maar u bent gewoon 
niet de juiste man voor de job.

3.

vrij naar originele cartoon (onbekende auteur)

1. = b. vooroordeel, kan ook  
geïnterpreteerd worden als  
e. machtongelijkheid

2. = b. vooroordeel

3. = a. stereotype

4. = c. indirecte discriminatie

5. = e. machtsongelijkheid,  
kan ook geïnterpreteerd worden  
als d. directe discriminatie

1. = a. stereotype, kan ook geïn-
terpreteerd worden als c. indi-
recte discriminatie

2. = e. machtsongelijkheid

3. = a. stereotype

4. = b. vooroordeel

5. = d. directe discriminatie
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Inleiding

Kanskaarten

Opdracht: Bij positieve discriminatie ga je 1 of 2 vakjes
 vooruit. Word je negatief gediscrimineerd,
 dan ga je 1 of 2 vakjes achteruit. Het aantal
 vakjes staat op de kanskaart.

Ga twee vakjes terug.

Je doet hetzelfde werk als je mannelijke 
collega’s, maar je hebt als vrouw een nadeliger 

arbeidscontract waardoor je minder verdient 
dan jouw mannelijke collega’s. 

DiscriME
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