
Stelling 4: 
Als het niet hoefde van je 

ouders, zou je dan toch 

naar school gaan? 

Statement 4:

Would you still go to 

school if your parents 

didn’t say you had to?

JA YES            

NEE NO

Goed onderwijs

Wereldwijd gaan steeds meer kinderen naar 
school, vooral ook meisjes. Het analfabetisme 
is daardoor sterk afgenomen. Met name het 
voortgezet onderwijs verdient nu aandacht. 
Lang niet alle kinderen hebben toegang tot het 
onderwijs dat nodig is voor een goede baan 
of succesvol ondernemerschap. De Verenigde 
Naties streven naar gelijke onderwijskansen voor 
jongens en meisjes, meer doorstroming naar 
het voortgezet onderwijs en versterking van het 
beroepsonderwijs.

Quality education

More and more children in the world are going 
to school, particularly girls. Illiteracy has fallen 
sharply as a result. It is now time to shift the 
focus to secondary education. Many children do 
not have access to this level of education, which 
they need to get a good job or start a successful 
business. The United Nations has set itself the 
goals of providing equal educational opportunity 
for boys and girls, ensuring more young 
people attend secondary school and improving 
vocational training.

Haneboekje

De haan die altijd voorin stond afgebeeld 

heeft de oude Nederlandse A.B.C.-boekjes 

hun naam gegeven: haneboekje. Met dit 

boekje leerden kinderen lezen. Het bevatte 

het alfabet, gebeden en gedichten. Er 

stonden veel moeilijke woorden in. De 

kinderen leerden zo wel lezen, maar hadden 

vaak geen idee wat ze lazen.

Literacy method

Children used this book when they were 

learning to read. It contains the alphabet 

and texts like the Lord’s Prayer, the Ten 

Commandments, other prayers and poems. 

There are lots of diffi  cult words in it, so the 

children would learn to read, but they often 

had no idea what they were reading.

Kennis doorgeven

Een goede toekomst begint bij goed onderwijs. 

Het gaat gelukkig steeds beter met het 

onderwijs in de wereld. Bijna alle kinderen 

kunnen basis-onderwijs volgen. Toch is er nog 

een lange weg te gaan. Soms schiet de kwaliteit 

van het onderwijs tekort. Ook blijft voortgezet 

onderwijs voor velen onbereikbaar, vooral voor 

kinderen uit armere families. 

We leren niet alleen op school. Ook buiten de 

muren van het klaslokaal word je steeds wijzer. 

Je leert van je ouders en grootouders, door te 

sporten en te gamen, in bibliotheken en musea 

of door op ontdekking te gaan in de natuur. Zo 

blijven we allemaal een leven lang leren. 

Passing on knowledge

A good future begins with a good education. 

Fortunately, a great deal of progress has been 

made with education. Almost all children are 

able to attend primary school. Yet there is still 

a long way to go. In some places the standard 

of education is low. Many young people are still 

unable to attend secondary school, particularly 

those from poorer families.

We not only learn at school – there is much to 

be learnt in the world outside the classroom, 

too. Children learn from their parents and 

grandparents, from playing sports and gaming, 

from libraries and museums, or by exploring 

the natural world for themselves. Learning is a 

lifelong process.
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