PROFIELKAARTJES Privilege walk
AAKAR
Geslacht

Jongen

Etnische achtergrond

Grootouders geboren en getogen in India, ouders
migreerden in de jaren tachtig naar België

Religie

Sikh

Taligheid

Spreekt Farsi met ouders, broers en zussen

Sociaal-economische

Ouders zijn in staat geweest om eigen stuk grond te

achtergrond

kopen en zitten in de fruitsector en behoren thans
tot de (lagere) middenklasse; zij hebben een
diploma in India behaald dat gelijk staat aan een
diploma van het secundair onderwijs

Handicap/leerstoornis

Geen vastgesteld

Beschrijving AAKAR:

Je draagt een tulband. Je hebt interesse voor
techniekvakken.

GENDER

PRIVILEGE WALK

© Ellen Huyge (UGent)

LATIFA
Geslacht

Meisje

Etnische achtergrond

Grootouders geboren en getogen in Marokko,
ouders migreerden in de jaren zeventig naar België

Religie

Moslim

Taligheid

Je spreekt Marokkaans-Arabisch met ouders,
Nederlands met je broers en zussen

Sociaal-economische

Je vader is een gepensioneerde gastarbeider en je

achtergrond

moeder is altijd huismoeder geweest. Met het kleine
pensioentje van je vader, moet er elke maand
rondgekomen worden.

Handicap/leerstoornis

Niets bijzonders

Beschrijving AAKAR:

Je experimenteert momenteel met het dragen van
een hoofddoek.

GENDER

PRIVILEGE WALK

© Ellen Huyge (UGent)

MARVIN
Geslacht

Jongen

Etnische achtergrond

Grootouders geboren en getogen in Congo,
grootouders migreerden in de jaren zestig naar
België waarop kort daarna ouders zijn geboren

Religie

Christen

Taligheid

Spreekt Congolees met ouders, Nederlands met
broers en zussen

Sociaal-economische

Je moeder is verweduwd en thans dus een

achtergrond

alleenstaande huisvrouw, het hele gezin moet leven
van een bescheiden loon en een
overlevingspensioen, moeder behoort dus tot een
lagere sociale klasse; moeder heeft haar diploma
secundair onderwijs niet gehaald

Handicap/leerstoornis

Geen vastgesteld

Beschrijving MARVIN:

Je bent heel donker van huid. Je bent een actief
type dat heel graag basketbal of voetbal speelt
tijdens de pauzes op school.

GENDER

PRIVILEGE WALK

© Ellen Huyge (UGent)

EMMA
Geslacht

Meisje

Etnische achtergrond

Grootouders en ouders zijn allemaal in België
geboren en getogen

Religie

Gedoopt maar feitelijk ongebonden zinzoeker

Taligheid

Spreekt Nederlands met ouders, broers en zussen

Sociaal-economische

Middenklasse; haar ouders hebben beide hoger

achtergrond

onderwijs voltooid en werken als burgerlijk
ingenieur en teamcoördinator

Handicap/leerstoornis

Geen vastgesteld

Beschrijving EMMA:

Je bent perfectionistisch als het aankomt op je
schoolwerk. Deze karaktertrek geeft je echter veel
stress en faalangst.

GENDER

PRIVILEGE WALK

© Ellen Huyge (UGent)

KELLY
Geslacht

Meisje

Etnische achtergrond

Grootouders en ouders zijn allemaal in België
geboren en getogen

Religie

Niet gedoopt; volgt altijd zedenleer op school

Taligheid

Spreekt Nederlands met ouders en broers en
zussen; beide ouders zijn zeer laag geschoold en
spreken daarom niet de standaardtaal (en/of het
abstracte vocabularium) van de school

Sociaal-economische

Komt uit de arbeidersklasse; ouders zijn tot hun 16

achtergrond

naar school geweest en hebben dus geen diploma

de

van het secundair onderwijs, wanneer iets hen
dwars zit, vinden ze niet de weg naar de directeur
en/of ombudsdienst, laat staan dat ze weten wat
de ombudsdienst is; huishoudinkomen is zeer
bescheiden
Handicap/leerstoornis

Dyslexie

Beschrijving KELLY:

De medeleerlingen lachen je vaak uit en noemen je
“Ma Flodder”.

GENDER

PRIVILEGE WALK

© Ellen Huyge (UGent)

LOUIS
Geslacht

Jongen

Etnische achtergrond

Grootouders en ouders zijn allemaal in België
geboren en getogen

Religie

Gedoopt maar ongebonden zinzoeker

Taligheid

Spreekt Nederlands met ouders, broers en zussen

Sociaal-economische

Je ouders werken als geneesheer-specialist en

achtergrond

bedrijfsgeneesheer; behoort tot de (hogere)
middenklasse

Handicap/leerstoornis

Geen

Beschrijving LOUIS:

Je bent dé klasclown van de klas, je geniet hierdoor
heel wat status in de klas en op school.

GENDER

PRIVILEGE WALK

© Ellen Huyge (UGent)

