
©STEUNPUNT VRIJWILLIGERSWERK BRUSSEL | WWW.STEUNPUNTVRIJWILLIGERSWERK.BE 

Oefening privileges 
 

Niet iedereen start met gelijke kansen in het leven. In deze oefening leer je privileges herkennen en 
hoe zij je leven kunnen beïnvloeden. Belangrijk is om dit doel nog niet te vertellen aan de start van de 
oefening, maar pas achteraf. Nadat alle vragen zijn beantwoord, heeft iedereen zijn finale plaats 
bereikt.  
 
Hierna hou je een reflectie op de oefening. Enkele leidvragen hiervoor: Waarom denk je dat we deze 
oefening deden? Waarover ging dit? Vraag aan enkele personen (vooraan, in het midden, achteraan) 
om uit te leggen hoe het komt dat ze op die positie staan (Indien er voldoende groepsvertrouwen is 
daarvoor). Overloop eventueel de vragen en  de achtergrond erbij, om zo te weten te komen waarom 
dit zoveel impact heeft op de gelijke kansen.  

Onderstaande vragen worden beantwoord door de deelnemers: 

1. Is Nederlands je moedertaal?  
(ja: stap voorwaarts) 

2. Is minstens één van je ouders hoger opgeleid?  
(ja: stap voorwaarts) 

3. Heb je in je leven al eens een maaltijd moeten overslaan omdat er geen eten in huis was?  
(nee: stap voorwaarts) 

4. Heb je een zichtbare of onzichtbare handicap?  
(nee: stap voorwaarts) 

5. Kan je hand in hand met je lief over straat lopen zonder angst voor spot of geweld?  
(ja: stap voorwaarts) 

6. Als je de televisie aanzet of een krant openslaat, verwacht je dan vooral mensen te zien met 
een andere huidskleur dan die van jou?  

(nee: stap voorwaarts) 
 

Privilege 

Het wel/niet beschikken over bepaalde kenmerken beïnvloedt onze positie en kansen (bepaalde 
kenmerken worden hoger ingeschat of worden meer als de norm beschouwd) 

Enkele voorbeelden van witte privileges: (‘The Invisible knapsack’ van Peggy McIntosh (1989)) 

• Ik mag er vrij zeker van zijn dat ik mijn stem kan laten horen in een gezelschap waarin ik de enige 
ben van mijn kleur.  

• Ik word nooit gevraagd te spreken namens mijn hele etnische groep. 
• Als er aan mijn leiderschap getwijfeld wordt mag ik erop vertrouwen dat mijn kleur niet het 

probleem is. 

Hier is nog een interessant filmpje over privileges: ‘Privilege/Class/Social Inequalities Explained in a 
$100 Race’ 
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