
‘Hoe kansrijk zijn 
leerlingen met een 

migrantenachtergond? 

(https://www.platformbuitenspelen.nl/nieuws/300516/kansrijke-en-kansarme-kinderen-spelen-nauwelijks-samen) 



Agenda 

• Kennismaking 
• Filmpje 
• Opdracht 
• Discussie  
• Terugkomen op de titel 
 



Kennismaking  

• Docent en projectleider: Nursel Akdeniz  

• Student en projectlid: Nazira Hussein 

 

• Wie bent u en wat is uw motief voor het kiezen van 
deze workshop? 



‘Wit is ook een kleur’ 

Een documentaire van Sunny Bergman 

• Doll test 

 

1. Wat zegt dit over ons brein? 

2. Wat valt je op aan de reactie van de ouders? 

3. Iets ontdekt waar je zelf niet bij stil stond?  

(flickr, nd) 



Gelijke kansen 

• Volgens verschillende bronnen (2016) 

– Onderwijsinspectie  

– Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) 

– Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO) 

– Professor Herman van de Werfhorst (UVA) 

 

Is de Sociaal Economische Status (SES) van de 
ouder een grote voorspeller voor kansen in het 
onderwijs. 

 

Hoe werkt dat volgens jullie? 



 



 
In groepjes één vraag uitwerken 
 

1. De opleiding van de ouders speelt een belangrijke rol. Op 
welke manier? 

 

2. Hoe kunnen we migrantenouders betrekken bij het 
onderwijs? 

 

3. Hoe kunnen we op het vmbo ervoor zorgen dat 
migrantenleerlingen hun kansen gaan pakken? 

 

4. Hoe zouden de docenten op het vmbo deze info kunnen 
verwerken in het onderwijs/in de begeleiding? 

 



Standard & Poor’s (S&P) 

• Een Amerikaanse kredietbeoordelaar 

 

• Zij werken volgens de diversiteit principe en 
zijn heel succesvol  

 

• Kunnen wij dit ook in het onderwijs 
toepassen? 



Would you stop if you saw 
this little girl on the street? 

• Unicef Anano 6 jaar 

 

• Joep Bakker, Eddie Denessen, Marjolein Dennissen, Helma 
Oolbekkink-Marchand (2013). Een reviewstudie naar de 
effectiviteit van ouderbetrokkenheid en de rol die leraren 
daarbij kunnen vervullen: 

– Communicatie tussen ouders en docenten 
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Titel workshop 

• ‘Hoe kansrijk zijn leerlingen met een 
migrantenachtergond? 

 

• Wat vindt u? 


