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1.1.1 Effectmeting docenten : analyses 

 

1. Relevante “oplossingen” voor kansarmoede genoemd door lectoren bij de postmeting (voor 

kinderen, ouders, kleuteronderwijzers, basisschool, bachelor kleuteronderwijs (BAKO) 

opleiding, hogeschool) 

2. Antwoord op de onderzoeksvraag: “Wat is het effect van het traject op het denken, voelen 

en handelen van de deelnemende lectoren als burger en als lector? (tabel en samenvatting) 

3. Vergelijking pre-en postmeting op de vraag “Noem drie dingen die je in verband brengt met 

kansarmoede” 

4. Vergelijkingen op verschillende niveaus (lectoren, studenten, …) 
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Opmerking vooraf: Niet alle citaten zijn even vlot leesbaar. De jobstudenten hadden moeite om de fragmenten vlot te 

transcriberen. Lectoren hebben hun eigen citaten nagekeken en hier en daar wijzigingen aangebracht. De citaten die in het 

uitgebreide verslag en in het resultatenverslag staan zijn aangepast in functie van de verstaanbaarheid.  
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Welke ‘oplossingen’ voor kansarmoede worden genoemd door de lectoren bij de postmeting? 
Maw. Wat kunnen de volgende partijen doen om om te gaan met kansarmoede? 

Niveau ‘Oplossing’ Genoemd door lector (aantal) 

Kinderen /  

Ouders  Zie ook verder onder “kleuteronderwijzer” en “basis- of kleuterschool” 
Er werden geen tips of oplossingen vermeld in de interviews van wat kansarme mensen zelf kunnen doen om uit de kansarmoede te geraken  

 

Kleuteronderwijzer Alerter zijn voor mogelijkheden om alle kinderen én hun ouders te leren kennen, te bereiken en betrekken (wederzijds)  
Begrip tonen voor andere leefsituatie kinderen  
Blik verruimen van kleuteronderwijzers  (“ verruim hun blik, zeg “ja dat is hun overtuiging wij hebben de onze maar we kunnen wel samenwerken”) 

 Briefjes naar ouders niet éénmaal meegeven  maar meerdere malen meegeven  + opbellen als er geen respons komt  

  Instructies ivm “meenemen” herformuleren (bijv. lievelingsboek meenemen van thuis maar mag ook uit de klas) 

 Oudercontact in de klas, hoeft geen zorggesprek te zijn (vermijden dat kansarme ouders het gevoel hebben dat ze het niet goed doen) 

 Schoolpoort contacten onderhouden  
Vragen aan ouders om mee spelletjes te komen spelen, ook al kunnen ze niet goed Nederlands 

Lector 5, postmeting 

Zorgen dat kansarme kinderen niet uitgesloten worden in de groep  
“voor een leerkracht zelf.. zorgen dat ook al is een kind anders of leeft een kind in kansarmoede of een kind met een beperking gewoon ervoor zorgen dat ze bij de klasgroep horen. Dat 
men opgenomen wordt ook al is dat soms niet evident maar dat gaat voor mensen met alle soorten beperkingen he. Ze niet constant fixeren maar als je dan toch wilt aanspreken 
zorgen dat er altijd meer volk bij zit dan die alleen. 
#Caroline: niet uitsluiten. 
#Lector 3: neen. Gewoon aandacht voor hebben. Mee in uw register nemen als iemand dat je gewoon blijven observeren dat die nergens meer gaat uitvallen dan dat nu al aan de orde 
is”.  
 
 

Lector 3, postmeting  

Samenvatting “oplossingen”  voor kansarmoede die kunnen vormgegeven worden door kleuteronderwijzer:  
- Toegankelijk zijn, Ruimte maken voor informele contacten met ouders  
- Zorgen dat kansarme kinderen zich niet uitgesloten voelen in de klas + hen van nabij monitoren om verdere uitval te vermijden  

 

Basis-of 
kleuterschool  

Nood aan visie van de school  om langetermijneffecten te creeëren  
“ En daar moet je je al school meer bewust van zijn. Ok nu niet meer zeggen “Hier spreekt men alleen maar Nederlands” want neen hier zijn tien talen in onze klas hoe gaan we 
daarmee om, waar staan we voor en dan moet je als gaan school nadenken en dan kun je pas maar ja dat doen veel scholen niet eh, ja dat is een actie rond welzijnszorg doen:” zie eens 
onze kerstmarkt zo mooi en zoveel opgebracht en geschonken aan een goed doel” maar ik dacht voor een ouder die er hier wat uitvalt hoe dat die wordt opgevangen, dan wringt dat 
bij mij” 
 
“Ze hebben dat op de driedaagse heel hard gehamerd je kunt er niet alleen je kunt niet als enige zo of als school zelf je hebt eigenlijk iemand nodig dat begeleid en dat mee coacht en 
dat heeft allemaal te maken met een school moet een visie hebben ‘waar staan we voor’ daar wordt rond veel gewerkt rond leerplannen en dat is ook belangrijk maar eigenlijk moeten 
we eerst werken rond wat voor school we willen zijn en met welke mensen we willen werken en met welke kinderen en met welke ouders en pas als je dat klaar hebt waar je kan 
achterstaan pas dan kan je een leerplan hebben maar aan dat visie wordt er nooit aan gewerkt enkel aan de leerplan en uiteindelijk bereik je niks eh ook niet met leerplan want er is 
geen visie, geen kader waar je op terug kunt vallen dat zijn acties dat loopt weer 2 jaar erna weer weg en dan heb je iets anders zo bouw je niet op” 
 
 
 

Lector 5, postmeting 

“Zo wat we bij de driedaagse hebben gezien denk ik dat alle scholen een stukje van zouden moeten meekrijgen, want we gaan dat meer en meer meemaken” 
 
“ Awel de vorming van Els Menu wat dat die zei die past voor mij binnen de visie rond kans armoede als je met scholen daar aan wilt werken moet je een visie hebben en wat dat Els 
daar zegt dat steunt op de visie hoe gaan we om met kinderen eigenlijk, hebben we oog voor hoe ze ontwikkelen en hebben we oog voor hun noden behoeften. Als je dat kunt doen bij 
kinderen van 3 tot 12 jaar en dat ze het gevoel hebben dat er veel kan en dat ze mogen fouten maken en dat ze belangrijk zijn ondanks dat ze geen zwembad hebben en niet op reis 
gaan naar de zee naar weet ik veel waar, dan denk ik van dat je als school goed bezig zijt 

Lector 5, postmeting  
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Zoals vroeger: verplichte maaltijden op school aanbieden (om lege boterhamdozen van thuis uit te vermijden) Lector 3, postmeting 

Keuzemogelijkheden aanbieden (moet het een t-shirt van school zijn of mag het ook een andere t-shirt zijn die je meebrengt met het sporten) Lector 3, postmetinbg  

“Ja, die transfer maak je ook snel. En ook die ouder, je wilt heel veel aan hulpverlening doen, maar dat je toch altijd die ouder moet meepakken in dat verhaal, ook al staat die kind bij 
wijze van spreken in zijn t - shirt te rillen, het is toch geen goed idee om die een jas te geven, het is echt belangrijk dat je die ouder daarover aanspreekt. En echt telkens dat contact te 
maken aan de schoolpoort. Er letterlijk voor zijn voor die mensen aan de schoolpoort. (…)En toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld één directie vertelde dat ze het echt belangrijk vond dat zij de 
intake deed en die besteedde daar geen tien minuten aan maar een uur, en ze kende alle ouders bij naam. Het zijn zo van die kleine dingen.” 
 

Lector 4, postmeting  

Wisselwerking tussen kansarme en niet-kansarme ouders stimuleren 
“De wisselwerking tussen de kansarme en niet-kansarme ouders. Dat ze het ook zien hoe dat het in een “normale”, ja wat is normaal. Hoe dat het ook anders kan. Dat is zowel cultureel 
als hoe gaan die ouders om met hun kinderen. Wat word er gegeten. Ja van die dingen. Dat het zo geen wij zij verhaal wordt. Dat we ze niet duwen in een caravanpark of in een sociale 
woning. Dat er eerder een mix gaat worden.” 

Lector 4, postmeting  

Samenvatting “oplossingen” voor kansarmoede die kunnen vormgegeven worden in basis- of kleuteronderwijs:  
- Nood aan langetermijn schoolvisie omtrent omgaan met kansarmoede 
- Ouders meenemen in het verhaal: Toegankelijk zijn voor ouders + School als ontmoetingsplaats tussen kansarme en niet kansarme ouders  
- Aandacht hebben om financiën te drukken (bijv. keuze geven tussen nieuw materiaal) 

 

Studenten /  
Er wordt niets concreets genoemd dat studenten zelf kunnen doen om uit de kansarmoede te geraken   

 

BAKO opleiding en 
lectoren  

Daarbij aansluitend: kopie- en printkosten voor studenten drukken (bijvoorbeeld aantal herwerkte en afgeprinte weekschema’s die in stagemap moeten zitten beperken, het POP 
slechts twee maal laten afprinten: bij begin en bij einde van de stageperiode, …) 
 
‘Caroline: Dus als ik je goed hoor mis je dat de opleiding moet meer duidelijke standpunten naar studenten toe communiceren bijvoorbeeld over de materialen. Dat de opleiding ook 
standpunten over kansarmoede inneemt en dat ook communiceert.  
#lector 3: Want nu is dat voor iedere lector vanuit zijn eigen achtergrond. Maar eigenlijk denk ik dat iedereen daar de zelfde mening over heeft. Alleen is dat niet vanuit de opleiding 
opgeschreven, waardoor je het gevoel krijgt ‘Ik zeg dat hier wel maar is dat bij iedereen hetzelfde gevoel’. Met dat jij bevestigend ‘ja’ knikt (lacht). 
#Caroline: ja,ja ja. Zeker met de POP’s. 
#lector 3: Ja dat is gewoon zo. En dat is bij curriculum vernieuwing dat ze dan daar ook rekening moeten houden. We komen van A3 formulier, waar dat je heel overzichtelijk gaat en 
dat heel handig werkt. Nu zit je daar bij wijze van spreken met 12 papieren al dan niet recto verso afgeprint voor de student en dan denk ik ja, is dat een verbetering als je een oog hebt 
op kans armoede of niet. En plus als je dan het papier dat wij hier gebruiken, dit is ook niet gerecycleerd papier (lacht) dat wij mee werken.” 

Lector 3 postmeting 

Lectoren moeten zich bewust zijn dat BAKO een dure opleiding is en dat studenten het niet altijd breed hebben 
- Hameren op kosteloze materialen:   
(achterliggend: zorgen dat we alle studenten op een faire basis kunnen beoordelen, studenten gebruiken aangekochte materialen in hun latere praktijk toch bijna nooit meer) 

 Stage-opdrachten: “Ga naar de rommelmarkt en kleed je hoek in van materialen die je daar vindt” 

 Lijst maken van waar studenten gratis of lowbudget materialen kunnen krijgen ; stimuleren van tweede hands gebruiken  
- Benodigheden voor studenten: zijn bepaalde dingen wel nodig? (synthesizer, boeken die nooit gebruikt worden) 
 

Lector 5, postmeting  

GOK en Zorg: niet alleen naar concentratiescholen, maar dit ook opentrekken (meer en meer scholen hebben meer en meer kinderen van verschillende nationaliteiten etc) Lector 5, 
postmeting 

Lector 5 postmeting  

Wat ik wel interessant vind voor het luik lectoren, heel concreet weet ik het niet, ze hebben in Karel de Grote een professionaliseringstraject voor lectoren. Dat is er op gericht dat elke 
lector een diversiteitservaring moet hebben. En er zijn 4 pistes: ofwel doe je literatuuronderzoek ofwel ga je een paar weken meedraaien in zo’n buurtwerk, ofwel ga je naar een 
concentratieschool….  Dus elk personeelslid heeft drie jaar de tijd om zich in zoiets te bekwamen. Dat is natuurlijk professionalisering die gestuurd wordt maar vanuit de visie “kijk wij 
gaan ervoor, hiervoor kiest onze hogeschool.” En als studenten hier inschrijven dan engageren ze zich ook voor een school in de grootstad en dan weten ze dat diversiteit in het plaatje 
zit. Maar ook als lector krijg je de kans om dit traject te doorlopen. Dan kies je echt heel bewust. Ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je je lectoren begeleidt, opleidt en dat kom je 
wel in alles tegen. 
 
 
 Expliciete curriculum: nood aan overleg tussen lectoren 

Lector 2 postmeting 
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Impliciete curriculum: bewustzijn en gevoeligheid kweken  
#Lector 2: Ik heb  vaak gedacht : “hoe moet je het nu doen?” Want ik denk dat we dit al heel lang willen. Maar dat is op een of andere reden tot nu toe niet gelukt. Dat je alle echelons 
mee moet hebben. Dat je moet vertrekken van een beleid dat daar heel bewust voor kiest. Toen we onze driedaagse gedaan hadden, dan hadden we iets van “wij hebben zelf ook nood 
aan ondersteuning, aan coaching hierbij. Het kan niet na die drie dagen dat we er genoeg over weten”. Of dat we genoeg in de vingers hebben. Waarom willen we dat? We willen dat 
voorleven om sensitiever te worden voor onze eigen studentenpopulatie. Maar ook omdat we voor hen krachtige leeromgevingen willen scheppen om zelf zulke kleuteronderwijzers te 
worden die er dan zelfs de kleuters gevoeliger kunnen voor maken. Maar ik denk ook dat alles vertrekt van een beleid, zoals de Karel de Grote hogeschool die daar voor gekozen heeft:  
‘dit is het uitgangspunt.’ En dat betekent misschien dat professionalisering bij ons gestuurd wordt, maar dat we in de eerste plaats kiezen voor professionalisering rond diversiteit. Maar 
we willen in eerste instantie met een lectorenteam werken dat daar gevoeligheid voor heeft ontwikkeld en expertise. Maar hoe concreet. Ja als lectoren hebben we daar nog zeker nood 
aan .. ja ik zeker toch van hoe gaan we daarmee om,  voor ondersteuning. Heel veel mogelijkheden om met elkaar te communiceren. Op driedaagse kwam er een idee om tandems te 
vormen met iemand die die driedaagse doorlopen heeft en iemand die dat niet gedaan heeft. Maar ik denk ook met het hele team over de hele opleidingsjaren heen, eens kijken wat 
kan nu het niet-hidden, het expliciete curriculum zijn?. Door zelf alleen in het eerste jaar te staan (en wel profileringstraject in het derde jaar) weet ik soms niet, “Zou dit nu in 
godsdienst zitten? Zou dit nu in die GOK- module zitten?”. Hoe kunnen we die GOK -module nu over die drie jaren spreiden. Wat kan dan in het eerste jaar?  Dat we terug ons 
curriculum eens bekijken vanuit die bril, vanuit het huiswerk dat we gekregen hebben, dat absoluut. En waar ik dan heel concreet een aantal ideeën over heb voor mijn eigen vak en 
STB, dat soort dingen. Wat ik ook wel een hele sterke vond, ik denk dat dat bij Artevelde was, en daar zat ik ook al van in het begin mee in mijn hoofd; over die reportage “ Arm 
vlaanderen”. Voor mij heeft dat toen betekend, als ik die op tv zag, toen had ik zoiets van eigenlijk zou iedereen dit eens moeten zien. Dat is gewoon al een vertrekpunt. Je zit er 
natuurlijk niet echt bij. Maar misschien is dat voor beginnende studenten al een veilige opstap he. Ik denk dat filmpjes ook echt wel werken, je moet die natuurlijk ook duiden, en ik denk 
dat  Artevelde dat deden in 2 BAKO. Die begonnen met die filmpjes en dan hadden die ook meer iets theoretisch kader rond kansarmoede. Dan hadden die een brugfiguur uit de school 
die kwam spreken. Het was maar iets van 2 dagen, wat waarschijnlijk wel wat kort is maar het betekende wel dat ze daarna nog een engagement moesten opnemen naar voorlezen in 
kansarme gezinnen. Ja het moet niet zo concreet  zijn, maar toch eens kijken hoe we vanaf dag 1, binnen de opleiding heel mooi gespreid doorheen de drie jaren in het 
inhoudelijke, echte niet-hidden curriculum hier aandacht kunnen aan geven. En dan voor de andere kant voor het hidden curriculum, in de voorbeelden; in alles dat je geeft dat 
daar je sensitiviteit als lector belangrijk is. Ja door dat brilletje te leren kijken elke keer. 
 

Vakoverschrijdend werken (vaklector en pedagoog) om kansarmoede in de opleiding te krijgen en om te kijken welke werkvormen geschikt zijn  
 

Komt dat bij studenten dan over voor kansarmoede of is dat gewoon een variatie van werkvormen dat je hun aanbiedt. Terwijl als je iemand pedagogisch hebt dat efkes 

zegt “kijk we kunnen dat zo linken, we zien het zo in de maatschappij” dan kun je wisselwerking doen 

Lector 3, postmeting  

Nood aan een duidelijke lijn van eerste naar derde jaar 
 

Ik heb zoiets van: het zit vooral in het derde jaar. Maar of dat er een lijn zit bij ons dat denk ik niet. (.) En hoe dat je die lijn daar in trekt dat is dan het grote vraag 

natuurlijk. Beginnen we met STB sessies van zien en varen om dan  dat verder door te trekken. 
 
Het komt pas laat aan bod. Pas in het derde jaar. En we zijn dan zo druk bezig met de eind stages, ik kan het me zelf herinneren als student, dan zijn er hele leuke thema’s wat dan 
later aan de pas komen. 
 

Lector 3, postmeting 
 
 
 
 
Lector 4 postmeting 

Nood aan follow-up: verder over de acties overleggen met deelnemers ; met anderen kijken: wat is er blijven hangen  Lector 4 postmeting  

Nieuwe “driedaagse” (maar hoeft geen driedaagse te zijn) voor  
- nieuwe lectoren 
- voor lectoren die zich er nog niet zo bewust van zijn (bijv. omwille van de hoge SES waaruit ze komen^) 
- regelmatig “reminders” of nieuwe input geven  
Olievlekstrategie : niet iedereen hoeft het te volgen  

Lector 4 postmeting 

Caroline: Als een student je komt vertellen dat ze kansarm is. Hoe ga je er nu omgaan ?  
#Lector 4: Ik denk vooral luisteren naar die studenten. En vragen wat zij/hij nodig heeft. Opties bieden wat er kan . ondersteuning of dat kunnen we voor jou doen. Doorverwijzen naar 
de studentendienst omdat zijn heel wat de bieden hebben. En af en toe al eens vragne hoe het met hem gaat.  
 

Lector 4 postmeting  

Nood aan een gemeenschappelijke visie met ruimte voor speling voor individuele verschillen ! 
Nood aan een duidelijke lijn van eerste naar derde jaar  
* eerste jaar: verwerken in observatie-opdrachten 
* derde jaar: meer focussen op informele contacten met allochtoonse ouders  
* duidelijke stage-opdrachten en activiteitjes voorzien  
 

Lector 1 postmeting 

Intakevragenlijst STB gesprekken aanpassen + ook naar hun achtergrond vragen Lector 1 postmeting 
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 Kwam ook bij Lector 4 en Lector 2 terug Lector 4 postmeting 
Lector 2 postmeting  

Stage-opdrachten voor studenten rond kansarmoede : vertaling naar kleuters toe  Lector 1 postmeting  

Voor derdejaars: ook informeel contact met de ouders van allochtoonse kinderen  Lector 1 postmeting  

Instapweek voor nieuwe studenten (zeker relevant voor studenten in de kansarmoede , taalachterstand) Lector 1 postmeting  

Studenten bewust maken van signalen van kansarmoede en hen dit in observatieopdrachtne samen met de mentor laten bespreken  Lector 1 postmeting 

ja of dat zelf meer in een competentie lijst van de studenten mee-invullen en dan zie je dat studenten daarop worden beoordeeld dan stel je u de vraag van ja wat bied ik hen eigenlijk 
opdat ze dat kunnen(.) dat hoeft niet altijd in vergaderingen maar als dat ergens staat in iets, … 

Lector 6, postmetnig 

Rekening houden met kansarmoede in eigen lessen; dit er in integreren in de voorbeelden die je geeft aan studenten, bijvoorbeeld door met kleine dingen rekening te houden Lector 1 en Lector 6, postmeting  

Studenten stimuleren om hun talenten in te zetten op stage  Lector 6 postmeting 

Luisteren naar studenten maar niet proberen op te lossen  
“ik kan er beter naar luisteren en beter begrijpen en beter kaderen maar ik ga het niet kunnen oplossen. Wat dat ik onthouden heb dat iemand met een kansarmoede situatie dat je 
daarnaar moet luisteren, en niet zelf zegt je moet zus of zo doen. Je kunt het zelf niet oplossen maar je kunt proberen om samen naar een oplossing zoeken om begrijpen dat er 
bepaalde gedragingen gesteld worden.” 

Lector 6 postmeting 

Samenvatting oplossingen voor kansarmoede die kunnen vormgegeven worden in de BAKO-opleiding van UCLL:  
- Nood aan  verder overleg tussen lectoren (werken aan het expliciete curriculum) en verder bewustzijn en gevoeligheid kweken en af en toe opnieuw traject oprakelen (impliciete 
curriculum) 
- Integratie in hun eigen lessen  
-  ! Nood aan gemeenschappelijke visie binnen de opleiding omtrent omgaan met kansarmoede (wordt door vele lectoren vermeld)  
 lectoren willen een duurzame implementatie van dit project in de opleiding  
- ! Nood aan een lijn van eerste naar derde opleidingsjaar omtrent het omgaan met kansarmoede : hoe en in welke lessen en in stage-opdrachten verwerken? Nu vinden lectoren 
dat kansarmoede te laat aan bod komt in de opleiding (idem bij de studenten…) 
- Nood aan professionaliseringstraject om (nieuwe) lectoren te (blijven) bijscholen  
- Concrete initiatieven ondernemen om de onkosten van de studenten te drukken : focus op kosteloos en duurzaam materiaal, beperking kopiekosten  

 

Hogeschool  Nood aan visie:  
(?...) Maar ik denk ook dat alles vertrekt van een beleid, zoals de Karel de Grote hogeschool die daar voor gekozen heeft heeft van dit is het uitgangspunt. En dat betekent misschien dat 

professionalisering bij ons gestuurd wordt, maar dat we in de eerste plaats kiezen voor professionalisering rond diversiteit (…) 

 
Samenvatting oplossingen voor kansarmoede die kunnen vormgegeven worden in UCLL hogeschool :  
- Nood aan een visie. 
- Oplossingen die lectoren voor BAKO zagen, veralgemeenden ze ook vaak naar de hogeschool  

 
 

Lector 2, postmeting  

Samenleving en 
onderwijs  

Ik heb ook een heel interessante voormiddag gevolgd met Nele Vanhemel en Lector 4, een paar weken geleden in Brussel. Dat was van een organisatie, ik had er nog nooit van 
gehoord, die “Welwijs” heette (vzw Majong). Er waren vier sprekers. Dat waren mensen uit maatschappelijk wer, en uit sociale hogeschool enz. Dat was superinteressant. En dan denk 
je ja het onderwijs moet heel veel met welzijn werken. Dat zal in mekaar moeten haken.Zodat we dan die hele brede visie krijgen. Dan is de vraag natuurlijk, hoe doe je dat voor 
studenten? Wat ik eigenlijk wou zeggen, ik kende die organisatie niet. Ze hebben ook een heel tof tijdschrift en publiceren ook van alles rond taaldiversiteit bijvoorbeeld. 

Lector 2 postmeting  

Verplicht middagmaal van school uit  Lector 3 postmeting 

De politiek moet veranderen Lector 3 postmeting 

Culturele sector zorgt voor verbinding en geeft iets om over te prat’en  hier moet verder op ingezet worden Lector 3 postmeting 

Instapleeftijd van 2.5 jarigen moet verplicht worden om achterstand zo vroeg mogelijk aan te pakken  Lector 1 postmeting  

En wat dan het is geen probleem dat wij kunnen oplossen maar het is eigenlijk een probleem wat veel ruimer is en wat zelf internationaal en nationaal, op politiek vlak, op 
economisch vlak,… euh op ruimer vlak moet aangepakt worden 

Lector 1 postmeting  

Samenvatting:  
Onderwijs kan niet alleen kansarmoede oplossen. Moet op verschillende gebieden aangepakt worden.  
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 Wat is het 
effect van 
het traject 
… ? 
 

Denken Voelen /ingesteldheid  
(Merk op: denken en voelen/ingesteldheid zijn niet altijd 
zo gemakkelijk van elkaar te scheiden) 

Doen  Algemene beschrijving van het ervaren effect en 
waaraan hebben lectoren nog nood  

Lector 1 
 

Als burger Dit citaat zit op de rand van burgerschap en 

lectorschap: “tijdens de driedaagse komt er heel 

veel terug naar boven van waar ik mee bezig 

geweest ben vroeger dus heel veel dingen die ik 

herken, een stuk confronterend in die zin van wat 

doe ik daar nu nog mee met alles wat ik vroeger 

gedaan heb, zo heb ik het helemaal wat aan de 

kant geschoven, maar hoe langer hoe meer ik 

ermee bezig ben, denk ik, ok ik zit in een andere 

situatie en vanuit een andere invalshoek maar 

eigenlijk kan ik ook wel een stuk van die dingen en 

mijn ervaringen van vroeger terug mee opnemen 

als het gaat over kansarmoede in de hogeschool of 

in het onderwijs in het algemeen” 
 

# Caroline: Nu, hoe kijk je nu naar die mensen ? 

Naar kansarme mensen, na dit traject?  

# Lector 1: (stilte) Ja, hetzelfde als voordien 

# Caroline: Je had al heel wat bagage 

# Lector 1: Ja. Maar met heel wat respect en bewust 

ervan dat ik het wel heel goed heb. En  dat het 

belangrijk is dat we, ja als we met zo’n mensen 

geconfronteerd worden, het is weinig zichtbaar en 

dat is altijd moeilijk. Je weet niet precies van wie is 

kansarm. Soms ben ik met een student aan het 

spreken en dan denk ik ‘die zal wel uit een kansarm 

gezin komen’ en dan blijkt bijna het 

tegenovergestelde waar te zijn. Zoals die studente 

Van ja, die heeft een persoonlijke auto en weet ik wat 

allemaal. Maar dan komt een heel verhaal. En dan 

ja, wie is er eigenlijk arm? Iedereen kan arm zijn 

maar het gaat niet alleen om materiële armen maar 

ook om de andere dingen . Armoede is een heel 

ruim en breed begrip. 

  

 Als lector  

Effect:  

Dat is dan zo de meest belangrijkste dingen die ik 

weer terug opgepakt heb en waar ik onbewust ook 

nog wel denk ik in de omgang rekening mee 

gehouden heb maar niet meer echt bewust en ik 

vind het eigenlijk, ik ben heel dankbaar dat ik dit 

heb mogen meemaken die drie dagen om veel 

bewuster ook met die dingen om te gaan en bezig 

te zijn 

 

Aandachtspunten voor visie: Lector 1 vertaalt 

aandacht voor kansarmoede ruimer dan 

aandacht voor kansarmen maar aandacht voor 

het welzijn van de student in het algemeen (tijd 

nemen voor student, luisteren, ook aandacht voor 

wat in de groep speelt, band opbouwen met 

studenten) 

“ik denk dat we niet specifiek ons moeten fixeren 

op kansarmoede maar dat we het ook een beetje 

ruimer moeten zien en gewoon problematieken van 

 Extra boek gelezen  (buiten de reeks die voorgesteld 
werd in het project, boek van Cromheecke en 
Vanderslycke, 2013) en hieruit een visie voor BAKO 
en hogeschool ivm kansarmoede gedestilleerd  
 
 
# Caroline: Ik hoor dus dat je het heel waardevol 
hebt gevonden dat je er heel wat hebt uit terug 
meegenomen dat weer opgefrist is geweest en je 
bent er nu bewuster mee bezig, maar hoe uit zich dat 
dan? 
# Lector 1: (stilte) Door te denken bijvoorbeeld dat in 
de groep studenten waar ik over spreek dat daar 
minstens wel iemand of meerdere mensen in kunnen 
zitten uit kansarmoede en dat je op die manier 
anders gaat lesgeven en dat je je eigen vakdomein 
ook wel eens kunt relativeren: ‘ok, misschien krijg ik 
niet al mijn leerstof gezien, maar misschien moet ik 
nu wel efkes tijd maken voor wat gebeurt hier en 
wat leeft hier in de klas’, 
+ Lector 1 geeft dan een heel concreet voorbeeld 

Nood aan gemeenschappelijke visie:  
Komt bij verschillende lectoren terug !!  
Lector 1 vertaalt aandacht voor kansarmoede 
ruimer dan aandacht voor kansarmen maar 
aandacht voor het welzijn van de student in het 
algemeen (tijd nemen voor student, luisteren, ook 
aandacht voor wat in de groep speelt, band 
opbouwen met studenten) 
 
 

# Caroline: Mag ik het dan zorgvisie noemen of 

zo?  

# Lector 1: Ja, zorg in het algemeen, heel ruim 

bekeken. Ja, ik vind het een goed uitgangspunt 

om rond kansarmoede en er zijn effectief wel een 

aantal studenten en dikwijls weten we het niet of 

zien we het niet, want het zijn juist die mensen 

die het meeste willen verbergen en ik weet niet 

hoe we het kunnen detecteren, dus misschien 

moeten we daar eens naar kijken wat zijn 

elementen die er ons kunnen op wijzen dat het 

Opmerking [C1]: Lectoren en 
studenten: respect is gegroeid ? (alhoewel 
gegroeid bij lector 1 was het er al) 

Opmerking [C2]: Wordt breeder 
getrokken door lector 1, ziet ook 
psychologische dimensie  



8 
 

studenten waar ze mee binnen komen en waar ze 

mee zitten”   

“Het is gewoon de manier van zijn is heel 

belangrijk denk ik; de manier van waarop met 

studenten staat of en ja, dat en voelen dat je er ook 

kan zijn en dat je ook gratis wel wat tijd kunt 

maken voor en na de les voor studenten ook al 

hebben we die bijna niet. 

“dat ik ook spreek van ‘het gaat niet alleen om 

kansarmoede’ maar relatie aangaan is voor heel 

veel studenten moeilijk”  

“taak om te zorgen dat er verbinding komt 

“sprankeltjes van hoop” 

“dat er ook toch een sterkere band groeit met de 

lector, met mij dan” 

“# Caroline: nee maar je hebt wel het stuk over 

band en hechting meegenomen  

# Lector 1: ja en ik denk hoe echter dat je bent, 

hoe authentieker dat je bent en dat je ook laat 

voelen dat je er bent en als iemand je wil spreken 

na de les, dat ik er dan echt ben voor hem” 
 

van hoe hij dit in de les heeft toegepast  effectief gaat over kansamoede of niet.  
 
 

“Ik denk dat het belangrijk is om te kijken 

kunnen wij hieruit een gemeenschappelijke visie 

ontwikkelen op hogeschooldomein of in onze 

opleiding, BALO, DLO weet ik wat. Dat dat wel 

belangrijk is. En ik denk dat dit een soort 

kapstok is maar dat je dit individueel dan wel, 

dat je iedereen de ruimte moet laten om dit zelf 

een beetje in te vullen en dat dit niet opgelegd 

moet worden” 
 

Dus de visie is belangrijk om daarrond te 

werken en ook om te kijken naar wat is dat 

kansarmoede,problematiek of algemene 

problematieken die zich kan voordoen, naar 

kleuters toe ook, dat we dat een beetje vertalen 

maar ook algemeen naar studenten toe ergens in 

een een soort lessenpakket of dat dit ergens wel 

wordt opgenomen, een beetje wat GOK- zorg 

module in het derde jaar of Diversiteit en leren 

kan ook, daar komt die problematiek ook een 

stuk in voor. Dat dit een stuk misschien al vanaf 

het eerste jaar wat in een lijn gegoten wordt en 

dat er gekeken kan worden van wat kan daar 

zitten in het eerste en tweede jaar en ook naar 

stage toe. Dus zowel naar lesinhoud, lesinvulling 

en zo en dan naar stage. 

 

“maar als dit iets is, als kansarmoede, gewoon 

zorg in het onderwijs, prioriteit krijgt dan 

moeten we daar ook iets tegenoverstellenen 

moeten we daar in de opleiding meer tijd en 

ruimte voor voorzien naar de studenten toe en in 

de stage.” 

 
Ik vind het knap dat we dit als project hebben 
uitgekozen en realiseren en ik hoop echt wel dat 
er echt daadwerkelijk iets van uit de bus komt en 
dat we daar echt iets aan doen als hogeschool 
en dat we daar niet mee kunnen uitpakken, dat 
is niet de bedoeling, maar dat dat echt wel één 
van de pijlers mag zijn van onze hogeschool, dat 
ook kansarmoede, maar alle studenten met 
problemen, alle studenten met zorg, dat die op 
één of andere manier een thuis kunnen vinden 
en dat de hogeschool een wipplank kunnen zijn 
naar een mooie toekomst.  Opmerking [C3]: Eventueel dit citaat in 

ons verslag laten naar voren komen  
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Suggesties voor toekomstige trajecten;  
 
- voor lectoren: zorgen dat het goed in planning 
past; Lector 1 zegt dat hij veel werk voor en na 
nodig heeft gehad om zich drie dagen te kunnen 
vrijmaken 
 
- voor een nieuw traject met studenten  
goede afspraken ivm lessen die ze eventueel missen  
- meer ruimte voor interactie, eigen inbreng van 
studenten  
- altijd voldoende ruimte voor ‘nazorg’ laten (kan 
confronterend zijn voor sommige studenten) 
 
Lector:  

“maar voor de rest vonden ze het wel goed en 

zelfs zo dat ze voorstelden dat andere studenten 

dit ook zouden meepakken en dan vroeg ik, op 

welke manier, niet op dezelfde manier voor 

andere studenten want het is echt wel veel te veel 

en intensief want we zijn ook echt wel doodmoe 

na zo drie dagen, maar dan eerder zo in een 

soort lessenpakket of iedere week een paar 

uurtjes, of een keer zo een halve dag.  Nadeel is 

dat je daar dan zo niet wordt in ondergedompeld 

in drie dagen en dat het wat versnipperd is,” 
 

Lector 2 
 

Als burger   

Wat is het belangrijkste dat je zou meepakken ? 

#Lector2: (.) Het is er, altijd en overal. En dan heb 

ik het over diversiteit. We moeten dat gewoon als 

uitganspunt nemen in alles. We zijn allemaal zo’n 

middenklasse mensen. Daar kunnen we ook niet 

omheen. Maar proberen: altijd de anderen 

tegemoet te treden vanuit respect, vanuit het willen 

leren kennen van de anderen. En enorme interesse 

hebben in hun talenten, in hun wezes en zijn, wie ze 

ook zijn. 
 

En de laatste dag, de verhalen, de sterke 

getuigenissen van mensen in het onderwijs (…)  

gevoel van herkenning. Ik denk dat ik dat de vorige 

keer al verteld heb; dat mijn eigen moeder ook altijd 

ja.. van thuis uit heb ik dat met de paplepel 

meegekregen. Ik zat soms in die driedaagse. De 

eerste dagen, dat waren soms heel schrijnende 

verhalen. Ik zat dan in het begin een beetje te 

wachten op: alez wanneer wordt het positief (…)? 

Er waren heel concrete voorbeelden van “hoe ben je 

als directrice aanwezig?” “ waar is mijn bureau”. 

Waar ligt dat strategisch om toch alle mensen te zien. 

Hoe ga ik in communicatie met mensen. Ik zat 

toevallig naast Chris en zei “ ja ,het is nu juist of ik 

hoor ons moeder spreken”. Omdat zij dat ook al deed 

van die kleine dingen die niet echt opvielen. Daar 

kwam wel zo een gevoel van herkenning, van ziet a 

ja, kijk, dat maakt toch het verschil voor mensen. 

 “Ik krijg het langs alle kanten binnen. Dat voel 

ik ook aan mij zelf. Ik denk dat ik al redelijk 

bewust was van die problematiek voor ik in dit 

project stapte. En daar eigenlijk al heel vaak, 

zeker in mijn lessen en in mijn voorbeelden, 

rekening mee hield. Maar ik merk, gewoon al 

thuis als iets op de radio iets is rond armoede, 

dan zet ik dat direct luider. Ik koop daar boeken 

van. Mijn man was naar de boekenbeurs geweest 

met onze tweede zoon, en er lag een 

geschiedenisboek over kansarmoede en hij zei : 

ja ik heb getwijfeld of ik dat misschien  niet 

moest meenemen. Eigenlijk is ook mijn hele 

gezin daar toch mee bezig omdat we er vaak 

over praten. En als onze Maurits iets vertelt van 

op zijn school dan dat hij heel vaak zegt van “ja 

mama dan moeten we eigenlijk ook uit dat 

perspectief bekijken.” Ik denk ook dat ik die 

gevoeligheid  wel doorgeef. 

 Bewustzijn wordt doorgegeven: Lector 2s 

mama  Lector 2  Lector 2s kinderen  

 
 

Wat neemt de lector het meest mee van de 
driedaagse:  

Absoluut het roerende van de verhalen. En de 

kracht van mensen omdat om te turnen en daar 

iets mee te doen (zie getuigenis Afgaanse 

vluchtelingen). Ik ben absoluut ook verrast 

geweest en geschrokken dat een organisatie als 

het Lampeke zoveel impact kan hebben.(zie 

verder voorbeelden over de kinderopvang de 

Wurpskes en verhaal van hechting, en over 

Tartaren ivm getuigenis vluchtelingen (…)  
 En de laatste dag, de verhalen, de sterke 

getuigenissen van mensen in het onderwijs (…) n 

gevoel van herkenning. Ik denk dat ik dat de 

vorige keer al verteld heb dat mijn eigen moeder 

ook altijd ja.. van thuis uit heb ik dat met de 

paplepel meegekregen. Ik zat soms in die 

driedaagse. De eerste dagen, dat waren soms 

heel schrijnende verhalen. Ik zat dan in het begin 

een beetje te wachten op alez wanneer wordt het 

positief. (…) kleine dingen die directrice deed 

die echt het verschil maakten 
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Net als bij Lector 5: verdieping van bewustzijn dat 
er al was:  
!! mooi citaat 
 

“Misschien niet anders, maar wel bewuster denk 

ik. Ik ben mij veel bewuster van de dingen. En 

toch ook… misschien heb ik een aantal dingen 

intuïtief aangevoeld en had ik daar toen geen 

woorden voor; terwijl ik dat nu meer kan 

kaderen. Dat ik nu weet, het principe van het 

perspectief van de ander in te nemen, dat we dat 

met studenten misschien ook vaak moeten doen, 

leren om uit je eigen referentiekader te treden. 

Dat ik dat gewoon bewuster doe en in meerdere 

dingen. Maar of ik daar goed mee bezig ben.. Ik 

zal absoluut ook fouten maken. Ik voel me er 

daarom nog niet supercompetent in.” 
 
 

 Als lector Ik weet het niet maar ik denk dat ik het sneller zie 

bij studenten zelf nu.(.)  

(voorbeeld van blended student die alle Barbie-

poppen naar les had meegenomen) 

“Het idee dat ik toch al vaak gehoord heb van de 
mensen in de kansarmoede van “ geef mij niet op. 
Laat mij niet los.” “Ik ben bijvoorbeeld in die 
jeugdinstellingen, ik rebbeleer. Ik ben opstandig. Ik 
word heel erg kwaad. Ik loop hier weg. Maar als je 
hen dan zoveel jaren later hoort… ja met personen 
dat we echt verbindingen konden maken die mij niet 
losgelaten hebben in die periode, die niet na 14 
dagen gezegd hebben “ok vertrek maar”. Dan kun je 
terug vertrouwen opbouwen. Ik denk dat we dat ook 
kunnen meenemen. We moeten tijd maken voor 
studenten. Dat vooral. Ik denk dat we soms het 
gevoel hebben dat we machteloos staan, dat we niks 
kunnen doen. En ik denk dat ik nu meer dat gevoel 
heb van ja er zijn geen pasklare oplossingen. Dat 
zeker niet. Maar we kunnen toch al beginnen te 
communiceren, met mensen open dialogen houden. 
Dat zijn misschien niet genoeg concretedingen, maar 
in de aanwezigheid, in het er zijn in het luisteren. Ik 
denk als ik door de gang loop en studenten van vorig 
jaar zie waar ik geen les meer aan geef, ik zal altijd 
nog wel eens vragen van  hoe het gaat met hen, 
vanuit echt wel een oprecht interesse. Ik weet ook 
dat ze op dat moment niet hun levensverhalen gaan 
vertellen(lacht) dat is ook niet de bedoeling, maar 
soms kom je dan toch wel iets te weten van dit of 
dat, of dat vinden we moeilijk, het is soms maar door 
dit soort informele gesprekken, … . Ik denk 
verbinding blijven maken en zoeken” 

 Maar dat is heel gek hoe je zo alert begint te 

luisteren naar liedjes en dat soort dingen. Dat 

heeft mij nog meer bewust gemaakt, absoluut. 

Dat merk ik aan alles. In mijn eigen gezin, aan 

alle dingen die ik eigenlijk doe. Lessen die ik 

voorbereid. Ik had in module 1 altijd aandacht 

voor.. ik voel wel dat ik dit jaar intensiever ben 

mee  omgegaan. Ik heb hen ook een artikel laten 

lezen dat destijds door Chris Mazarese en Lieve 

Verheyden geschreven is. (…) Ik wou daar nog 

niet te diep op ingaan omdat ik efkes met Chris 

besproken had, mag ik dingen in mijn cursus 

veranderen of nog meer. 

 

Ik heb eigenlijk onmiddellijk na die driedaagse 

een intakegesprek gehouden met de eerstejaars. 

Ik wist  dat ik niet dat mooi voorgeschreven 

blaadje volgde, dat doorgegeven wordt door 

mensen die de studietrajectbegeleidingssessies 

voorbereiden. Dat zijn nog “sece” vragen, van 

wat  heb je middelbaar gedaan. Wat was je 

studierichting, zo van die vragen. En ik wist van 

mijzelf “ik volg dat eigenlijk niet”. Ik ben nu wel 

veel bewuster van die gesprekken en gaan 

focussen op de belevingen van de studenten. Ik 

heb hen altijd de kans gegeven van je mag mij 

dingen vertellen, je hoeft niet. Maar bijvoorbeeld 

je belevenissen van dat je van humane 

wetenschappen veranderd ben naar sociale 

technische en ook daar ging het moeilijk. Hoe 

Nog nood aan  
- verbinding met andere lectoren (visie) 
- overleg met andere lectoren over wie geeft wat in 
welk jaar en hoe kunnen we kansarmoede daarin 
integreren (lijn)  

Maar eigenlijk heb ik overleg nodig met mijn 

collega’s om te weten : hoe doe ik het in het 

eerste jaar. Doe ik een aanzet ? Of hoe bouwen 

we daar verder op. Ik denk dat ik daar het meeste 

behoefte aan zou hebben in de opleiding van 

‘waar doen we wat met studenten’. Ook rond 

begripsvorming over diversiteit en kansarmoede 

waar en wanneer doen we dat? Dat er een mooie 

lijn zou inzitten. 
 
Net als bij Lector 5: bezorgdheid over wat er met de 
studenten gebeurt na de opleiding …  

. Dan denk ik ook dikwijls ‘hoe moeten wij dat 

doen met studenten’. Stel als we ze op dat pad 

brengen in die drie jaar. Wat gebeurt er dan met 

hen als ze in een groep komen waar zij die visie 

niet hebben? Hoe rap ben je dat dan kwijt. Wie 

zorgt ervoor dat het beklijft. Bij Demyttenaere 

verhaal dacht ik “ ja, jij bent er ook niet 

gebleven in dat onderwijs 
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 KWAM OOK BIJ LECTOR 1 TERUG ! 
 

heb je dat zelf ervaren? Wat doet dat nu nog met 

u ? Meer en meer dat soort dingen. Dan heb ik 

wel eens geprobeerd, om dat achteraf na die 

sessies uit te schrijven. Hoe heb ik nu die sessie 

gedaan. Hoe zou ik het de volgende keer nog zou 

aanpakken. dat zou al een stukje van mijn 

huiswerk kunnen zijn, dat ik eigenlijk nog moet 

maken. Maar ik heb wel veel ideeën. 

 
“Ja, je leert ook wat nieuwe dingen kennen, 
interessante dingen doorheen heel dat traject” 
Groter netwerk = ook resultaat van dit project 
(wordt ook door Nele Vanhemel genoemd op 
stuurgroep) 

 

Voorbeelden waarop Lector 2 toont al aan 

kansarmoede te werken in haar lessen (maar 

zoals gezegd doet ze dit sinds het project  

intensiever) 

- Boektoppers 

- Omgaan met thuistalen op school 

Lector 3 
 

Als burger Veranderd 
 
het interview, gesprek met die mevrouw dat daar in 
een kostschool heeft gezeten. Omdat ik heel 
verwonderd was dat ja, als je de dingen niet geleerd 
hebt hoe bizar dat dat is. Ze vertelde een verhaal van 
dat ze 12 jaar lang de brieven gewoon aan tafel kreeg. 
Ik  maakte direct de vergelijking met Harry Potter 
(lacht) dat het uil het bracht maar eigenlijk nooit een 
brievenbus heeft open gedaan. En hoe bizar dat het 
dan is dat je eigenlijk niet doorhebt als je alleen gaat 
wonen dat je je brieven uit de bus moet halen, en dat je 
te laat zijt met betalingen. Dat het eigenlijk op zo’n 
eenvoudige manier al een vicieuze cirkel is voordat je 
het beseft. 
 
. Ik vond het heel opmerkelijk en had er nog nooit bij 
stilgestaan dat het heel eenvoudige dingen zijn dat we 
als klein kinderen al kennen maar dat zij daar totaal 
niet mee opgegroeid waren. Ik vond dat echt gek. Dit 
was zo een van die verhalen. Wat ik nog interessant 
vond, was dat het fijne dat ze het ook opentrokken 
naar dat filmpje dat.. euhm hoe noemt zij weer.. 
katharen zeker. Dat ze dat filmpje van het hoeft niet 
altijd van allochtonen afkomst of mensen dat 
vluchtelingzijn maar ook gewoon mensen in een 
rolstoel zitten of dat ze een beperking hebben. Dat ze 
eigenlijk ook al heel rap aan de rand van de 
maatschappij worden gezet. Gewoon omdat ze al 
ergens niet binnen geraken.(.) Wat is mij nog 

  Verbreding van het bewustzijn rond kansarmoede 
door confrontatie met andere leefwereld  
 
Effect: op bepaalde dingen wel, en op bepaalde 
dingen niet  
 
Hoe is jouw beeld dan veranderd? Of hetzelfde 
gebleven ? 
#lector 3: Het is zowel wat hetzelfde gebleven vind ik 
persoonlijk. (.) Alleen heeft het wel de soort mensen 
en hun geschiedenis, dat heeft wel het blik veranderd 
een beetje. Meestal ga je ervanuit dat mensen in 
kansarmoede dat die op een of andere manier een 
foute investering hebben gedaan. of ze zijn 
weggegaan thuis omdat het niet ging en dan naar ’t 
OCMW moesten gaan maar dan nog niet eens geen 
deftige job konden door omstandigheden of zoals die 
vluchtelingen je laat alles anders dan heb je sowieso 
niks. Maar eigenlijk nooit gedacht dat het vanuit de 
opvoeding zelf zou komen. Dat het ook een 
mogelijkheid is om in kans armoede terecht te 
komen. Omdat je het gewoon nooit geleerd hebt. 
(.) 
#Caroline: Dus als ik je goed hoor, is je blik of je beeld 
daarover bevestigd maar ook een stukje verruimd.  
#lector 3: ja. 
 
 
Algemeen vond ik het programma heel goed. Zo’n 
onderdompeling blijft je altijd heel hard bij. Ook het 

Opmerking [C4]: Bewustwording 
denken burger 
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bijgebleven… Ja hoe fout dat soms televisie en de 
media kan zijn. Vooral het verhaal van “hoe moet ik 
een feestje organiseren voor kinderen” en dat dan naar 
een film wordt gekeken, daar is het altijd bombastisch 
en dat het bij de buren thuis veel eenvoudiger is. Dat ze 
toch aan hun eigen hoge eisen opleggen. 
#Caroline: De mensen die kans arm zijn, ja.  
 
Veranderd: onder andere clichématige 

#lector 3: Ja (lacht) dat is moeilijk omdat je daar 

gewoon niet zelf in zit en het moeilijk vindt je in te 

beelden wat het is als je daarin staat te ploeteren. 

Het enige wat me wel veranderd heeft in die 

driedaagse. Ik dacht” dat kan toch geen vicieuze 

cirkel zijn”. Je moet er toch op een gegeven uit 

geraken als je de juiste paden bewandeld”. Maar 

het is blijkbaar niet altijd zo evident als je denkt. 

#Caroline: Het is moeilijk om er echt eruit te 

geraken.. 

#lector 3: Ja, want dat is echt een cliché van allé 

dat kan toch niet is dat zo moeilijk waar je mee 

bezig zijt. Hoe kun je dat gewoon laten liggen en 

zeggen ik zal het wel volgende week in orde 

brengen en het vergeten. En eigenlijk is, die 

hebben veel andere zorgen om bezig te zijn. 

#Caroline: En wat heeft het gemaakt dat je 

verandert bent van mening? 

#lector 3: Dat we daar met die driedaagse erover 

gesproken hebben. Dat we die mensen gehoord 

hebben door ja alles wat dat er inspeelt op mensen 

die in kansarmoede zitten. Dat die zich rapper 

druk maken over ik zeg maar iets: dat hun jas niet 

dicht gaat, dat is dan hun enigste jas. Dat vinden 

ze belangrijker dan een stapel papieren die 

afgehandeld moeten worden. Hun prioriteiten zijn 

anders. Eigenlijk als je in de situatie zit is dat ook 

heel belangrijk. Nu is dat clichématig. Je koopt een 

andere jas of je herstel het zelf. Als je die trucs niet 

kent, is het moeilijk. 

#Caroline: Mag ik dan zeggen dat je misschien 

kunt inleven in de wereld van die mensen. Is dat 

het geen dat je zegt dat is veranderd? 

#Lector 3: Toch misschien wel. Ik zeg het ik had 

niet gedacht dat het een breed spectrum kon 

hebben. 

#Caroline: Dat het niet alleen de cliché beelden 

was maar ook.. 
 
 
Niet veranderd:  
 

fijne was de middagmaaltijden ook allemaal in de 
organisatie is waar dat mensen van kans armoede 
komen waar je ze dan ook ziet. Welke mogelijkheden 
dat zijn; hoe dat mensen soms heel heftig kunnen 
reageren op kleine dingen wat voor hen heel 
belangrijk is. Dat vond ik daarin ook wel heel goed. 
cursussen te knutselen om dat toch op één of andere 
manier beter bij de studenten te brengen. En dat is 
de vraag moeten we daar vakspecifiek in gaan 
werken of is het soms niet interessanter dat we 
gewoon vakoverschrijdend gewoon samenwerken op 
die dingen. Want als je dan 
 
 
 

Opmerking [C5]: Confrontatie met hoe 
anders hun leefwereld is  
 
Hier zou ik “Verbreding van de leefwereld” 
van lector 3 zeggen 

Opmerking [C6]: Effect in denken  

Opmerking [C7]: Cliché doorbroken 
- breed spectrum van kansarmoede  
- uit de vicieuze cirkel geraken is toch niet 
zo evident als het lijkt  

Opmerking [C10]: Ook nog toevoegen 
in laatste kolom: wat is je NIET 
bijgebleven?  
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Je hebt ook vaak over kansarmoede bij studenten 
gehad. Heb je het gevoel dat je nu op een andere 
manier mee omgaat? Merk je dingen meer op ? 
#lector 3: Neen. 
#Caroline: Nee nee. Je zegt: ik heb mijn kosteloze 
materialen ik focus me meer daarop. 
#lector 3: Dat ligt aan ene kant niet in mijn aard Aan de 
andere kant een student gaat dat ook niet vanuit zijn 
eigen komen zeggen 
 
ik vind dat rond kans rmoede dat het eigenlijk met 
een opengeest naar dingen kijken is. Ik ben er nog 
altijd van overtuigd dat mensen die in kans armoede 
zitten kei creatief zijn in hun geest. (.) 
, zo.. hoe moet ik het zeggen van “ we hebben het niet 
maar we zorgen wel dat we het op een of andere 
manier voor elkaar krijgen”. Niet altijd op de goeie 
manier maar ze gaan wel veel doordachter om van hoe 
kan ik het doen. Terwijl op financieel vlak dat ze het 
compleet niet doen. Ja, creatief zijn wat dat de andere 
mensen zien. 
 
 
 
 
 

 Als lector Het bundeltje / boekje dat was ook wel interessant. 
Om het eens door te lezen. Om er eens bij stil te staan 
van “ja we doen er eigenlijk al heel wat rond in het 
derde jaar” dat is vooral mij bijgebleven. Het eerste en 
het tweede veel minder. Daardoor kon ik de 
competentie matrix ook invullen met een terugblik 
naar het derde jaar dan het eerste of de tweede jaar. 
 

 Bewuster mee bezig : in lessen, maar niet in STB  
 
 (lacht) Dan heeft ze mijn vraag al beantwoord eh. En 
dan na die driedaagse, ben je er nog mee bezig 
geweest met kansarmoede ? 
#lector 3: Vanuit mijn lessen heb ik wel. Dat is 
eigenlijk een constante geworden. Hoe dat je 
eigenlijk duurzaam kunt werken. Bij het eerste jaar 
ook het nut van kopie blaadje, is dat wel een moeite 
om je geld daar in te steken. Hoe kun je zelf, dat doe 
ik zeker bij de tweede jaar, een “kabisjiba” je kunt 
dat zelf kopen zelf te knutselen. Ik toon ook 
voorbeelden die zelf geknutseld zijn. Dat je van een 
kartonnendoos ook een heel mooie kast kunt maken. 
Dat het niet altijd geld moet kosten. Maar voor wie 
het wenst verwijs ik waar ze het in de handel kunnen 
verkrijgen maar als je zegt ik wil mijn geld er niet aan 
geven. Ik wil het wel gebruiken op stage dat je wel 
de keuze geeft. Allé een breder assortiment 
aanbieden om het zo te zeggen (lacht). Kijk je kunt 
het in de handel krijgen maar hoe kun je het ook zelf 
maken. 
#Caroline: Dus je geeft hen de keuze. Heb je het 
gevoel dat je nu meer doet dan ervoor ? 
#lector 3: Bewuster, ja. Want ik had wel zo als één 
van de opdrachtjes toen in die driedaagse gezegd: 

Nood aan:  
- duidelijke communicatie van de opleiding  
- visie  
Algemeen als we het in het opleiding willen zetten 
dan toch een duidelijke beeld wat willen we precies 
gaan bereiken: op vlak van niveau van studenten, op 
vlak van hoe brengen we over naar de kinderen, op 
vlak van hoe gaan we als lectorenteam ermee 
omgaan. 
 
 
- hoe kun je het in je vak integreren  
 
Wat dat ik nog altijd de moeilijkheid vindt hoe dat je 
het vanuit je vak moet benaderen. Want je blijft 
altijd op dat materialistische zitten. Je kunt natuurlijk 
wel rond beperkingen zitten dan zit je meer rond 
eigenschappen van mensen. Vind het ook een zeer 
pedagogisch aangelegen thema 
 
Dat is wel het traject dat je bewust van maakt, van 
hoe je het gaat aanpakken. Maar het moet nog 
doorkomen naar het eerste, tweede jaar. Ik heb dit in 
het begin van het vorige interview gezegd: Hoe meer 
dat je dingen herhaalt hoe bewuster je ervan wordt. 
Als je om de zoveel tijd zo iets doorloopt dat het wel 

Opmerking [C8]: Versus Lector 2  

Opmerking [C9]: Geen extra effect?  

Opmerking [C11]: Dat moet ook in 
analyse staan:  
Hoe kunnen we GOK van derde jaar ook in 
andere jaren krijgen? (zie Lector 2 of Lector 
5? 

Opmerking [C12]: Had ze al bij 
premeting vermeld denk ik  
 
Heeft wel met oplossingen voor opleiding 
te maken  

Opmerking [C13]: Nood 

Opmerking [C14]: Tip nara de 
opleiding  
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Het is wel interessant als alle lectoren in hun cursus 
nakijken van heb ik al raakvlakken in kans armoede. 
Ik ga het toch ook als ik mijn lessen voorbereid. Toen 
kwam het bij me op ‘Eigenlijk ben ik daar onbewust 
mee bezig. En leg ik daar misschien minder de 
nadruk op.’ Terwijl nu met de PowerPoint zal ik dan 
zeggen ‘welke materiaal kun je gebruiken’ met het 
gekochte naast de materiaal die je zelf kan maken. 
Dat ze nog altijd visuele beelden naast elkaar hebben 
dat ze niet vergeten: ‘ik kan dat ook zelf maken’. 
Terwijl anders pak je het mooiste prentje natuurlijk 
(lacht). 
#Caroline: Ja dat is zo (lacht). Dus je zegt “ ik deed 
het maar ik ben mij nu wat bewuster van geworden. 
Ik zorg ervoor dat de studenten blijven bewuster van 
worden. Dat ze niet altijd geld moeten uitgeven.” 
Dus naar de studenten toe in de les, merk je ook 
veranderingen of STB sessies of op stage bezoek. Of 
in een andere aspect in je werk ? 
#lector 3: Nu, ik ben net in 5 schooltjes geweest voor 
stage. Daar heb ik eigenlijk niet opgelet. Dat is ook 
eigen aan mijn vak, zorgen dat de materialen 
duurzaam zijn. Zorgen dat overdaad schaadt. Zorgen 
dat ze niet veel naar de klas brengen en kinderen 
laten werken met wat er in de klas aanwezig is. Of 
als je toch materialen meebrengt, hoe kun je ze 
inzetten dat je niets voor niets meebrengt. Voor de 
rest ben ik er niet meer bezig geweest op stage. 
#Caroline: En naar de kinderen toe, niet echt. 
#lector 3: Niet echt nee. In de opleiding ook niet dat 
het echt aanwezig is. 
 
Dat zijn bijvoorbeeld de POPs dat zijn papieren van 
34 pagina’s en dat is meestal in kleur dat het 
afgeprint moet worden. Dan zeg ik: “ in het begin 
van het jaar één keer, en op het einde als het in je 
dossier moet. Tussentijds doen we het via mail. Moet 
het afgedrukt worden dan zal ik het je laten weten. 
Dat was wel bewust met het idee van kans armoede 
in mijn hoofd.  
 
Heb je het gevoel van dat je voldoende bagage hebt 
? 
#lector 3: Om daar rekening mee te houden wel, 
omdat te zien en om daar bewust van te zijn maar 
van oei die heeft het moeilijk, ik moet het misschien 
zo aanpakken. Nee nee (lacht) dat niet maar aan ene 
kant heb ik ook zoiets  van is dat mijn taak wel. 
 
 

heel goed is. En dan blijft dat hangen. 
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Lector 4 
 

Als burger Confrontatie met kansarmen en met andere 
leefwereld  
want de oefeningen maakten wel wat los, dat die toch 
een heel ander perspectief op het leven hebben. En dan 
zijn we, denk ik, gaan eten in het buurthuis, dat was 
wel tof, omdat je dan de mensen ziet en een gesprek 
kon beginnen. We hebben getuigenissen gehoord 
 
En ook dat ik s avond thuis kwam merkte ik vooral veel 
over moest vertellen tegen mijn vriend en dat ik s 
avond dat ik niks meer kon doen. Dat was effen, mijn 
hoofd zat er vol van. 
 
 
Je hebt ook verteld dat je het tegen je vriend hebt 
vertelt. Had je het dan over een specifieke ding dat je 
aan hem hebt verteld hebt of een aantal dingen. 
#Lector 4: Ja, eigenlijk dat werkt door op je eigen leven. 
Bijvoorbeeld die verjaardagfeestjes, met die 
getuigenissen met de expliciete voorbeelden dat ze zo 
van die verjaardagsfeestjes geven omdat ze gewoon 
niet weten. Omdat ze in hun eigen kring zitten en dan 
zien ze van die programma’s gelijk Sweet Sixteen op 
MTV en dan willen ze dat ook aan hun kinderen geven. 
En die hebben dan schuldbemiddeling maar die willen 
dat dan toch geven, en ze slagen er dan ook nog in om 
dat te doen. Dat terwijl, ze niet horen van ons, ja het 
zijn twee aparte werelden hé, het kan ook met een stuk 
cake en met spelletjes buiten. Het tweede was dat 
hechting heel belangrijk was in de eerste levensjaren. 
(…). 

 

Caroline: Ja maar ik denk dat ik mijn vraag algemener 
moet stellen. Als je nu kijkt naar kansarme mensen, is de 
manier waarop je naar hun kijkt veranderd ? 
#Lector 4: dat denk ik wel ja. 
#Caroline: ja en hoe dan ? 
#Lector 4: Dat ze niet meer in die slachtoffer rol hebben. 
Dat ze die kracht hebben vanuit hun eigen. Dat denk ik 
vooral. Dat ze zelf al heel veel daadkracht hebben. Dat ze 
al veel hebben bereikt gezien hun omstandigheden vaak. 
#Caroline: In die zin is je manier ten opzichte van die 
mensen.. 
#Lector 4: Ja veel meer respect eigenlijk. 
 

Intentie om iets te doen, maar moeilijk om hier ook 
tot actie te komen omdat het niet tot de 
onmiddellijke SES, leefwereld behoort 
 
Neen, ik was wel aan het denken. Dat was een van 
de ideeën dat ik nog had maar die verwaterd zijn. Er 
was een buurthuis in Leuven en vroeg mij af of er één 
was in Hasselt waar ik woon. Om eventueel daar een 
steentje bij te kunnen dragen maar daar is nog niets 
van realisatie van gekomen. Om zo persoonlijk meer 
een engagement aan te gaan. Ja voor de rest niet 
echt denk. Er is wel een sociale woonwijk achter ons, 
waar ik wel vriendelijk voor ben. (lacht) A 
Anders was ik dat ook ik zal er misschien wat meer 
aan gedacht hebben ondertussen. Mijn vriend is er 
rechtser in dan mij. Ik ben daar veel linkser in. We 
houden daar discussies over. Dan dacht ik nog van “ 
O ja als je pa nog eens komt zeggen over die politiek 
vluchtelingen..” dan zou ik er nog op ingaan. Zo van 
die dingen maar niet meer. 
denk als je daar meer mee te maken hebt. Als in een 
buurthuis werking zit of misschien als ik later in een 
ouderraad zit van een school dan dat ik dat al weer 
ga doen. Maar voor de rest niet nee. Maar ik vind 
het nog altijd een heel boeiend thema. Ja het is zo, je 
kunt kleine bijdrage leveren. Maar het is moeilijk 
veranderbaar natuurlijk. Meer inzicht krijgen. 
 

 
 
 

Lector 4 leerde het meest uit de getuigenissen 
(door confrontatie met andere leefwereld) en uit 
gesprek met directies en zoco’s.  
 
Effect is er geweest, maar er is nog meer nodig om 
het beklijvend te maken  
concreet werd aangepakt. Want na die driedaagse is 
het wel beklijvend geweest voor de lectoren maar als 
ik er nu op terugkijk dat het weer aan het 
verwateren is. Dus we zouden nog eens efkes een 
nieuwe input moeten krijgen om nog iets errond te 
doen. Anders blijft het misschien te lang liggen. 
 
Maar dat moet daarom niet een driedaagse te zijn. 
Het kan ook af en toe een sessie zijn met een 
getuigenis. Ik vind het heel sterk als er een getuigenis 
aanwezig is. Zowel door de ervaringsdeskundige als 
door de directie. Ook voor studenten later in hun 
professionele leven daarbij blijven stil staan. Dat is 
misschien ook het nadeel van die driedaagse 
geweest, dat het zo gebald is, wat goed is, maar een 
onderdompeling: je blijft niet onder water. 
 
Lector 4: ja omdat je dan weer hier terugkomt en in 
het begin blijft het hangen. En ik moet er soms wel 
aan denken als ik studenten zie, maar dat blijft bij 
denken, maar tot actie.. maar ik denk dat het nog zal 
komen, want je zit zo in je eigen wereld met je eigen 
vrienden, met je eigen SES, zeg maar. En dan is het 
plots weer niet meer zo zichtbaar in je leven. Uit het 
oog uit het hart dan denk ik hé. 
 
Ze heeft nog nood aan  verder overleg bij het team 
(komt terug bij Lector 2, dus belangrijk!) 

Dus dezelfde dingen in de opleiding kwamen dan 

terug eigenlijk ? 

#Lector 4: Ja en dat was goed. Wat hadden we 

nu weer gezegd. En dat was ook waar Chris die 

vervolgopdracht aan wilde koppelen. Ja 

eigenlijk zouden die nog eens moeten opgehaald 

worden. Dat we daarmee aan de slag kunnen. 

Anders blijft dat misschien weer liggen. 

#Caroline: Als ik je zo hoor. Hoor ik dan ook de 

nood om niets te laten liggen. 

#Lector 4: Ja, zeker. 

#Caroline: Hoe zou je dat dan concreet zien. 

Hoe zou je het als opleiding niet laten liggen ? 

#Lector 4: Ik denk dat we het nog eens moeten 

vast pakken en een algemene 

opleidingsvergadering dat iedereen mee is, want 

het is echt wel belangrijk. En meteen ook 

Opmerking [C15]: Wat kunnen we 
doen in BAKO, oplossing  
 
Nood aan ….  NIETS LATEN LIGGEN EN …  
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verbinden dat kunnen de acties zijn dan we 

errond kunnen doen. Niet teveel willen doen 

maar wel bewuste keuzes maken. Dingen die we 

kiezen, daarop in verdiepen en goed doen. 

dat denk jij dat de manier is .. 

#Lector 4: Ja, misschien af en toe het laten 

triggeren met uitspraken, met die kleine dingen 
 
 
 

 Als lector Anders kijken naar studenten: soms, bijv. in STB 
groep of als ze meeging naar Diest op het 
kansarmoede spel  ; ze kijkt niet echt anders, maar 
misschien toch wel dat het aantal 1 op 5 is  
Lector 4: ja omdat je dan weer hier terugkomt en in het 
begin blijft het hangen. En ik moet er soms wel aan 
denken als ik studenten zie, maar dat blijft bij denken, 
maar tot actie.. maar ik denk dat het nog zal komen, 
want je zit zo in je eigen wereld met je eigen vrienden, 
met je eigen SES, zeg maar. En dan is het plots weer 
niet meer zo zichtbaar in je leven. Uit het oog uit het 
hart dan denk ik hé. 
 
Caroline: je zegt “ ja ik moet er soms aan denken als ik 
studenten zie”. Kun je dat eens toelichten 
#Lector 4: ik had met Nele VH afgesproken om zo een 
spel in Diest mee te draaien en ze hadden me al 
gezegd met studenten over gehad en dat dat wel een 
goed gesprek was geweest (er wordt verwezen naar de 
premeting) en dat er op het einde dan wel een meisje 
was dat getuigde dat ze kansarm was en toen zag ik die 
groep studenten en dacht wie zou het zijn. Ik denk wel 
dat het juist was maar ik heb er zo niet op verder 
gegaan. Ja zo van die momenten. Ook in mijn STB 
groep in BALO valt het ook wel op hoeveel mensen er 
gewoon nog weekendwerk doen. En voor mij was dat 
fijn zakcentje, voor sommige studenten is dat meer 
dan dat. 
 
 
Enerzijds heb je de thema kans armoede anderzijds het 
thema van politieke vluchtelingen. Die vluchtelingen 
dat is vaak een ver van mijn bedschow. Door naar die 
film te kijken en letterlijk langs die jongen te zitten en 
een gesprek mee aangaan is dat rap dichterbij. Maar 
dat is dan weer tijdelijk vind ik. Dat we daar minder 
mee te maken hebben bij ons op school. Die komen niet 
zo, ze komen niet door door tot hier. 
 
 

  
#Lector 4: ik ben sowieso, dat is ook omdat ik sinds 
dit jaar diversiteit en leren geef. Maar Marlien heeft 
vooral GOK, kansarmoede in haar opdracht. Op het 
einde hebben ze wel educatieve materialen laten 
zien. Dat ben ik nog wel gaan bekijken, gaan 
opzoeken om die te gebruiken in de lessen. Maar ik 
moet opletten dat ik niet in het water van Marlien 
terecht kom te zitten. En ik heb de reader nog wat 
aangepast. Maar niet specifiek. Jawel ook wel rond 
input; ik ga effen eens kijken wat ik er heb ingezet. 
(bladert door haar cursus) Over migratie heb ik wel 
iets opgezocht. Daardoor ben ik samen met Lector 2 
naar een navorming geweest over Welwijs. Eigenlijk 
is dat wel nog een uitloper. We gaan nog het 20 
jarige magazine krijgen, wat ik wel wat laat vind om 
in de reader te stoppen. Maar er zijn wel een aantal 
artikels die terugkomen. En hadden we een 
voorstelling ook van Piet Van Aevermaat. Daar heb 
ik ook een tekst van omgaan met diversiteit op basis 
van die navorming. Dat we daar sterker mee moeten 
omgaan. Maar dat is weer meer diversiteit dan 
armoede. Dat zijn nog wat uitlopers van geweest. 
Dat zijn nog wat uitlopers van geweest. 
#Caroline: Dan heb je zelf de initiatief genomen om 
die zelf te gaan volgen? Dat is niet zelf  in het project 
kansarmoede opgenomen 
#Lector 4: Mijn interesse is wel gewekt door het 
project kansarmoede om zo’n dingen te volgen. 
 
 

STB groepen (ook één van die acties die ze 

gekozen had):  
Lector 4: Bij de STB gesprekken van 2 bako heb ik er 
wel bewust aandacht aan besteed. Heb ik de vraag 
gesteld van “ zijn er dingen die je meeneemt in je 
rugzak die het studeren hier al moeilijker kunnen 
maken ?” Er waren dan studenten die er positief 
hebben op geantwoord. En hebben ook gezegd van 
stel dat iets moeilijker wordt of iets komt later 
binnen omwille van die reden dat ze het mij dan op 

Nood om acties meer concreet te maken 
#Caroline: Heb je nu het gevoel dat je sterk genoeg 
bent om daar meer rekening mee te houden met 
kans armoede in jouw job ? 
#Lector 4: Ja neen. We hebben wel wat zicht 
gekregen op ‘wat is kansarmoede’ en heel heel 
misschien hier en daar een voorbeeldje van hoe kan 
je daarmee omgaan. IHet is meer een 
bewustwordingsproces maar echt hoe kan ik daar in 
mijn vak rekening mee houden, nee. . Ik heb er wel 
ideeën errond maar dat had ik daarvoor ook. 
Daarvoor zou het meer uitgediept moeten worden 
met die acties. Misschien dat er een expert zou 
moeten bijkomen, of een ervaringsdeskundige die 
kijkt of die acties wel goed zijn of niet. Om te kijken 
of de acties iets waardevols zijn, of zijn we gewoon 
weer de heiligen die de armen gaan helpen. 
 
 
Wat heeft Lector 4 gemist in de driedaagse:  
 
Wat heb jij gemist ? Wat moest erin wat jij niet hebt 
gekregen ? 
#Lector 4: Misschien nog meer tijd en overleg met de 
directie en zoco’s. En die acties die we uitgeschreven 
hebben, om daarrond meer tijd te hebben om ze nog 
iets meer te concretiseren, dat we daar al in groepjes 
waren om die te concretiseren. Niet enkel de punten 
uitschrijven maar meer uitdenken, de grote lijnen 
uitschrijven. Om misschien nu nog eens met iedereen 
samen te komen die het traject gelopen hebben. Om 
daar nog eens over te hebben. Hetzelfde wat je nu 
doet, van wat vond je interessant en dergelijke. We 
hebben het daar kort gedaan, een korte evaluatie. 
Maar nu een maand later, wat blijft er hangen, dat 
we nu ook horen wat de anderen ervan vonden, daar 
ben ik wel nieuwsgierig naar. En misschien samen 
met de studenten die het ook nog gaan volgen. Dat 
we daar eens kijken, hoe staan zijn daar tegenover. 
Wat blijft er vooral bij hun hangen. En wat vinden zij 
wat er binnen onze opleiding moet gedaan worden. 

Opmerking [C16]: Tip voor Chris, voor 
het traject ! 

Opmerking [C17]: Kan eventueel nog 
in een andere tabel 
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tijd zeggen dat ik er rekening mee kan houden. Ik 
heb ook aan de studenten van BALO gevraagd. Hun 
ken ik wat minder goed vanuit de les en zij waren er 
wat terughoudend op. Ze vonden het een rare vraag. 
Dat ik wel begrijp. 
#Caroline: Is dat iets dat je door het traject hebt 
beginnen te doen? Of deed je het vooral al , 
#Lector 4: Ja, meer expliciet. En euh dat is het denk 
ik.  
 
Eigen interpratie midden in het interview na eerste 
maal lezen:  
Effect in werk  
Beperkt 

Lector 4 zegt het zelf: nog niet tot actie gekomen 

Zitten ze op hetzelfde spoor als ons of helemaal niet. 

 

 
 

Lector 5 Als burger Op basis van de getuigenis van de vluchtelingen 
“een sterke driedaagse dat zit nog altijd in mijn hoofd 
ja ik denk er dikwijls aan terug aan flarden van dingen  
ook in dagelijks leven ook mijn kinderen, “mijn 
kinderen hebben geluk dat ze hier geboren zijn”) 
(verwijzing naar getuigenis) 
 
Naar kansarme mensen toe:  

‘ik kan dat beter kaderen zo denk ik. We waren 

daar in dat restaurant en een klant die schoot daar 

in een colère en die Lieven zij naderhand zo dat is 

die mens die zijn heel direct en die zeggen direct 

wat hun op een hart ligt vaak op een andere 

manier, terwijl sommige zouden zeggen ‘nu moet je 

niet meer afkomen’ terwijl we daar geleerd hebben 

dat we moeten zeggen: “Ik vind het niet ok dat je 

zo reageert, ik vind het niet fijn dat je het zo doet, 

we moeten er rustig over praten… maar dat deed 

ik daarvoor ook al” 

 Lezen van boek dat ze gekocht heeft op de 
driedaagse  
 
Lezen van andere dingen ivm kansarmoede die in de 
media kwamen 

Lector 5 noemt het geheel een sterke driedaagse. 
Als ik haar vraag wat haar het meeste is 
bijgebleven noemt ze 
 - getuigenis van iemand die door omstandigheden 
in kansarmoede is terechtgekomen 
- getuigenis vluchtelingen 
- werking van het Lampeke 
 
 
 
Algemeen: Sensibiliserend effect (verdieping van 
bewustzijn en van het belang hechten aan, wat er 
daarvoor wel al was; het belang van meer begrip 
tonen en minder veroordelen van kansarme 
mensen vind ik in Lector 5s hele interview terug) 
“Ik wist daar nu al wel, ik had daar nu wel wat van, 
het was nu niet zo dat ik absoluut niet wist wat dit 
inhield, ik was mij wel al van een aantal dingen 
bewust, maar nog niet genoeg zo (..)Dat heeft ja, 
want ik doe soms ook dingen ja zo mag ik het niet 
vragen ( lacht) ik mag dat zo niet formuleren andere 
manier doen meer van bewust geworden dat dat 
belangrijk is” 
 
langetermijneffect voor Lector 5, zowel als 
burger als als lector als schooljuf 
 
 
Belangrijkste dat Lector 5 gaat meenemen:  
 
“ja het zit in de kleine dingen he welk kind is anders, 
je moet eigenlijk naar elke kind kijken wat die nodig 
heeft, leg ik contacten op de juiste manier met het 
kind en met zijn ouders, daar steunt eigenlijk op het 
heel onderwijs. Dat is heel heel belangrijk en dat 
verliest je soms uit het oog door wat er allemaal 
daar buiten wordt verwacht (…)” 

 
 

 Op basis van getuigenis van iemand die door 
omstandigheden in kansarmoede terecht was 
gekomen:  
Onbegrip die deze mensen meemaken (schoolpoort, 
ouders) 
We hebben te weinig oog voor wat de mensen in 
kansarmoede echt nood hebben  
 

  
 
 

 Als lector Naar KHL werk toe: was zich al van een aantal dingen 
bewust, zeker binnen het blended traject wordt er al 
rekening gehouden met thuissituatie student. Lector 5 
ervaart wel spanning tussen belang van rekening te 
houden met situatie student maar ook andere dingen 
die op hogeschool van belang zijn  
(behalen van competenties, internationalisering, in 
orde zijn, …) 
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 Als 
kleuterjuf  

Op basis van de confrontatie met de werking van het 
Lampeke:  
Iedereen staat op gelijke voet in het Lampeke  
 dit zouden we op de basisschool ook naar ouders 
moeten kunnen realiseren  
 
 
Naar de basisschool toe: “dat lees ik wel, dat volg ik 
wel, maar dat heb ik altijd al gedaan wel het  niet dat 
dat niet nieuw is we deden dat wel maar nu  ja weet ik 
wel dat het het veel dichter bij mij, bij de dingen die ik 
op school doe komt dan wat ik gedacht had (.) want ik 
dacht, ik hou er rekening mee, maar ja het is gewoon 
heel belangrijk.” 
 
“iedere school zou zo’n driedaagse moeten meemaken”  
 

Boos op basisschool 
werkomgeving met gebrek aan empathie tov kansarme 
mensen ( “ze zijn nooit in orde”) 

Powerpoint gemaakt voor personeelsvergadering 
(maar er was geen tijd om deze te tonen) 
 
Parallelcollega’s aanmoedigen om weekbriefje 
anders te schrijven (lukt haar ook beter om dit aan 
boord te brengen door haar ervaring; zou niet gelukt 
zijn op haar 30ste) 
 
Aan zorgjuf gezegd: We sturen geen kinderen meer 
door naar externe hulp als we het zelf kunnen 
verhelpen en het geen ernstige leerstoornis is  
(vermijden dat het te duur wordt van de ouders) ; 
mensen gericht helpen  

(“we moeten mensen ook heel gericht kunnen 

helpen als er een probleem is. Als er geen 

probleem is wil ik dan geen dure oplossingen ik 

was er altijd tegen maar nu nog veel meer”) 
 
 

Lector 6 
 

Als burger ah ik denk van nee dat wel in het algemeen wel veel 
meer open en veel opmerken waar dat kans armoede 
in verscholen is. Kleine dingen eigenlijk. 
 
Effect: verruiming van begrip kansarmoede en 
bewustwording van eigen achtergronf 
Ik zou kans armoede nogal veel gedefinieerd hebben 
als een tekort aan financiën maar niet zo veel ruimer 
gezien hebben als een stuk chaos, weinig structuur, als 
iets dat een weerslag geeft op alle domeinen van een 
persoon of zijn omgeving. Die complexiteit zouden 
andere mensen dan denk ik nog niet gezien hebben. 
Zouden ze dat minden aanvoelen. 
 
ik zal wel denken van er zit een verhaal achter. Dat zal 
ik zeker ook wel meer denken ja. Ook anders naar mij 
zelf als middenklasser, dat vooral eigenlijk, waar dat ik 
mij situeer. Waarom dat ik bepaalde dingen denk 
bijvoorbeeld als iemand (..) hoe rap dat je van je zelf 
denkt of dat jij zegt van iemand anders die is niet 
normaal of die doet anders alle zie die daar nu lopen of 
dat kind zal wel zijn huisaak maken aan tafel of moet 
het alleen doen. Dat je zegt jij kijkt eigenlijk vanuit je 
kader. Dat eigenlijk, mijn eigen kader meer in vraag 
stlector 6. Je bent eigenlijk een middenklasser en jij 
hebt een bekrompen visie op dat. Dat vooral eigenlijk. 
Dat is wat er vooral bij mij bijblijft. 
 
Dat wringt nu in. Ik zou dat in de eerste instantie zo 
gedaan hebben en dan denk ik nu ‘ja laat het maar wat 
het is’. Ja dat was zo’n ervaring. En allee dat is weer 

 Gewoon dat wel meegenomen als ervaring maar 
concreet iets mee gedaan: neen 
 
Gaat bewuster om als burger 
Dat wringt nu in. Ik zou dat in de eerste instantie zo 
gedaan hebben en dan denk ik nu ‘ja laat het maar 
wat het is’. Ja dat was zo’n ervaring. En allee dat is 
weer mijn ding Ik wil dat kindje ook eens wat plezier 
laten beleven maar die mensen doen dat goed hé op 
hun manier ook hé, ja ik ben wat aan het afwijken 
denk ik, dat is een helemaal andere vraag (lacht) 
#Caroline:  nee nee, ik vind het juist interessant. Ik 
vroeg of je je anders gedraagt en je vertelt zo.. 
#Lector 6:  ja in het doen ben ik nog niet zo praktisch. 
Heb ik nu geen cent meer of minder gegeven aan een 
bedelaar. Ik ben er ook geen echte tegengekomen 
denk ik als het daarover gaat. Het gaat vooral in het 
denken. (.) 
 
 
 

Wat is bijgebleven van de driedaagse?  
euhm ja het intro van die meneer van de kadering 
van een aantal begrippen. Die insluiting- en 
uitsluitingsvragen. Zo dat heel dat beginkader vond 
ik heel sterk gewoon voor mij zelf om te weten als 
achtergrond kennis, dat doet wel heel veel. Ik vind 
dat je dat wel moet hebben voor je andere dingen 
gaat bekijken bij kansarmoede. Wat is er nog wel 
bijgebleven, getuigenissen van mensen. Die zijn 
natuurlijk wel exemplarisch. Dan kun je wel zien 
achter iemands gezicht zit er meer dan wat je op het 
eerste zicht zou denken. Het doet mij altijd denken, 
ga niet direct oordelen of een mening hebben. Ik zeg 
dat nog wel maar ik weet van mijn eigen dat ik 
sommige dingen rap zeg, dat ik daar dus niet rap 
over iets mag zeggen (lacht). Ja, wat was ook nog 
interessant.. Die hechting (.) kennis hoe dat dat 
gebeurt, dat het wel belangrijk is. (…) De mensen die 
kwamen spreken van de kleuterschool, de directie 
zelf. Zo praktijkvoorbeelden dat is mij ook wel 
redelijk goed bijgebleven. Zo de link leggen of de 
band als school met ouders daarvoor openstaan, 
welkom heten. Dat is mij ook wel sterk bijgebleven. 
In het beleid van een school kan je eigenlijk heel veel 
doen om mensen welkom te heten en erbij te 
betrekken. Die gaven wel een aantal voorbeelden. 
Die besteden er wel aandacht aan. Dat is mij ook 
sterk bijgebleven. Euhm (…) ja dat zijn ook mijn 
voorkeuren. Die dat ik nu minder gezegd heb die zijn 
minder. 
 

Opmerking [C18]: Gaat veel bewuster 
om  
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mijn ding Ik wil dat kindje ook eens wat plezier laten 
beleven maar die mensen doen dat goed hé op hun 
manier ook hé, ja ik ben wat aan het afwijken denk ik, 
dat is een helemaal andere vraag (lacht) 
#Caroline:  nee nee, ik vind het juist interessant. Ik 
vroeg of je je anders gedraagt en je vertelt zo.. 
#Lector 6:  ja in het doen ben ik nog niet zo praktisch. 
Heb ik nu geen cent meer of minder gegeven aan een 
bedelaar. Ik ben er ook geen echte tegengekomen denk 
ik als het daarover gaat. Het gaat vooral in het denken. 
(.) 
 
Over kansarm vriendinnetje van kind:   
Op het moment dat andere zeggen dat ze niet mag 
komen slapen, ze heeft niks verkeerd gedaan eigenlijk. I 
tegendeel ze willen er juist bij horen en ze worden 
afgewezen. Ja dan denk je van aah. Dat is weer een 
instant houden van dat systeem van erbij horen en er 
niet bij horen. Mensen zijn wel hard eh. 

Wat kan veranderd worden aan het traject?  
had ook geen super hoge verwachtingen. Alles wat 
dat ik gekregen heb was eigenlijk interessant. Dus 
nee, gemist niet. Misschien op het einde nadien 
hebben we samengezeten op driedaagse maar dat 
vond ik wel kort. We hebben dan wel op die flappen 
maar dat kwam er zo bij. Echt zo gezamenlijk 
nadenken en alles misschien nog eens overlopen dat 
had wel wat gemogen. (…)het was wel beter 
geweest als je input geeft tussentijds na te denken in 
plaats van op het einde nog te doen. 
 
VOOR STUDENTEN/ Ik denk dat je dan effe een schok 
effect maar als je daarna gewoon verder doet dat 
pak je dan niet op. Maar naar een opleiding toe voor 
kleuters dat dat wel meer met prikkels moet gegeven 
worden. Niet in één keer in drie dagen. Denk dat dat 
het beter zou zijn als het doorheen de opleiding meer 
aan bod komt. Zo regelmatiger in plaats van een 
driedaagse, dat is wel een onderdompeling maar 
dan is het gedaan. Toch voor studenten. 
 
:  nee, voor de docenten is dat wel leuk. Je bent 
ontlast van de andere activiteiten. Dus ze kunnen 
zich daarop focussen. Dus ze zijn daarvoor helemaal 
open en geconcentreerd. En het is ook leuk om het 
eens te mogen doen. Ja voor ons nu dat dat ook 
moet blijven, als je dat wilt blijven vaardig of attent 
voor zijn of als je dat wilt meepakken in uw lessen 
dan is dat zoals bij alle dingen, als je dan een input 
hoort en ik hoor dat niet meer, ja dan is dat zoals bij 
alle dingen dan komt daar stof op. 

 

 

Effect maar minder langdurig als dit niet 

weer aan bod komt:  

 

je kan er wel drie dagen mee bezig zijn en dan is dat 
echt in je hoofd en dan vergeet je dat wel heel rap. 
 
Caroline:  dus er moet een opvolging zijn omdat te 
verdiepen eigenlijk. 
#Lector 6:  ja of dat zelf meer in een competentie lijst 
van de studenten mee-invullen en dan zie je dat 
studenten daarop worden beoordeeld dan stel je u 
de vraag van ja wat bied ik hen eigenlijk opdat ze dat 
kunnen(.) dat hoeft niet altijd in vergaderingen maar 
als dat ergens staat in iets, … 
 

 Als lector  Lector 6 is door haar taak op vele linken met haar les 
gekomen, maar heeft het nog niet concreet toegepast 

 In lessen zit het er nog niet in maar wel al ideeën, in 
stagebezoeken zit het er al in voor de start van het 

 



20 
 

 
Ik zie wel wat dingen bijvoorbeeld dat die eerste 
persoon, Lieven, sprak over insluiting- en 
uitsluitingsvragen ja dat zijn dingen dat je zeker kunt 
meepakken in  gesprekken met studenten. Of 
studenten daarop wijzen als ze vragen in een 
kringgesprek stellen waarmee  ze iemand kunnen 
uitsluiten. Maar ook bepaalde – dat bedacht ik me ook 
toen ik mijn taak aan het maken was - inhouden dat ik 
geef bijvoorbeeld populaire K3 liedjes als je dat als juf 
aanbied dan heb je kans op insluiting of uitsluiting. 
Kinderen die geen toegang tot die liedjes hebben. Als jij 
die gebruikt voelen sommige zich uitgesloten omdat ze 
thuis niet hebben. Of je zet mensen aan om die te 
kopen zodat hun kind toch meekan. Dan zit jij eigenlijk 
niet goed. Dus ook naar studenten toe nog meer 
benadrukken, je kan het misschien eens gebruiken 
maar je kan ook ongekende liedjes of liedjes vanuit 
andere landen al rapper van bewust worden dat je 
daar mensen mee kan opnemen in een groep of juist 
een buitengesloten gevoel kunt geven. Of materialen 
dat je gebruikt in de les, dure materialen die daarmee 
spelen in een beweging les dat een kind dat thuis niet 
heeft. Dat zet ook niet aan tot veel bewegen. Dus als je 
met plastiek flessen werkt kunnen ze dat thuis ook of 
met proppen van papier dan kunnen ze daar thuis ook 
mee spelen. Dat jij ze inzicht geeft van het moet niet 
allemaal dure dingen zijn. Dus zelf het voorbeeld zo 
geven. Of bijvoorbeeld bedacht ik ook in 
lesvoorbereidingen beweging staat er ook 
inbrengvragen van kleuters wat jij ervan denkt wat zij 
er kunnen doen of ken jij bijvoorbeeld een opdrachtje 
met een spons bijvoorbeeld waar dat ze altijd maar 
met een klein stukje, maar de talenten in een groter 
blok in een bewegingsles laat ik ze weinig of geef ik 
weinig suggesties hoe dat ze dat kunnen doen. Ik zelf 
doe dat ook niet met mijn studenten. Ik vertel hun wel 
hoe ze les moeten geven met klein materiaal en ik  
toon hun dat, ik geef hun efkes de tijd maar dat zelf 
van hen laten komen gebeurt niet. Dat is ook van dat ik 
denk dat ik veel moet vertellen maar dan heb je ook 
niet die wisselwerking met wat zij eigenlijk 
aanbrengen…  
 
Effect: kansarme studenten   
 
ik kan er beter naar luisteren en beter begrijpen en 
beter kaderen maar ik ga het niet kunnen oplossen. 
Wat dat ik onthouden heb dat iemand met een 
kansarmoede situatie dat je daarnaar moet luisteren, 
en niet zelf zegt je moet zus of zo doen. Je kunt het zelf 
niet oplossen maar je kunt proberen om samen naar 

traject 
 
dat ik het eigenlijk nog ( lacht) in mijn eigen lessen 
dat mee oppakken. Dat zit er totaal niet in. In mijn 
lessen beweging . In stage bezoeken wel al voor het 
traject. In Aarschot werken ze al met 
talentenarchipel en alle dat komt dat op stage 
bezoeken te pas. Als ik iets opmerkt in gesprekken 
van ja dat kindje heeft het moeilijk thuis, dan komt 
dat aan bod. Of studenten die met veel materialen 
afkomen, je moet niet al je geld in papier besteden 
aan deze stage daar maak ik ze ook bewust op. Maar 
in mijn lessen zelf expliciet niet nee. 
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een oplossing zoeken om begrijpen dat er bepaalde 
gedragingen gesteld worden. 
 
nee, nee . ik zou dat nu beter begrijpen, hoe moeilijk 
dat het is voor die studenten. Maar zelf aan doen.. (.) ik 
verwijs ze dan door omdat ik een stuk machteloos ben. 
Ik weet niet of dat ze uiteindelijk gaan en of ze 
geholpen worden. Of het bespreken met collega’s. 
 
 
 

 
Besluit antwoord op de onderzoeksvraag: “Wat is het effect van het traject op het denken, voelen en handelen van de deelnemers als burger en als lector”  
 
Vanuit de premeting werd duidelijk dat er een groot verschil in beginsituatie is van de lectoren omtrent kansarmoede. Sommige lectoren hebben vanuit hun sociaal-economische achtergrond nog bijna niet te maken gehad met kansarmoede en zijn 
(Lector 6: “Ik ben daar nog relatief weinig mee geconfronteerd geweest. Ik zit in een gewone middelmatige omgeving denk ik. Niets te kort”). Andere lectoren hebben vanuit hun familiale en professionele achtergrond al heel wat bagage en 
gevoeligheid rond kansarmoede ontwikkeld (Lector 2: “Ik denk dat ik zelfs als kind al, ik kom zelf uit een vrij burgerlijk milieu maar mijn moeder was onderwijzeres en schoolhoofd in een heel klein schooltje. Wij woonden in een schoolhuis en ik ging in dat 
schooltje, heb ik ook mijn kleuter- en lagere school gedaan,  en ik zat tussen kinderen die het niet breed hadden, die moesten rondkomen met heel kleine dingen en ik denk dat ik van kindsbeen af, ik mocht bijvoorbeeld geen verjaardagsfeestjes doen 
omdat ons moeder zei dat kunnen we niet maken andere kindjes doen dat ook niet en dan wie vraag je en wie vraag je niet, wij doen dat gewoon niet). Een aantal thema’s en oplossingen voor kansarmoede die vermeld worden in de premeting komen 
ook bij de postmeting bij dezelfde lectoren terug. Toch zijn er ook (subtiele) verschillen van pre- naar postmeting te vinden.  
 
Zo geven alle lectoren – onafhankelijk van hun beginsituatie -  gaven aan dat hun bewustzijn rond kansarmoede aangescherpt was, en dat zich dit in meerdere of mindere mate vertaalde in concrete daden of houdingen ten opzichte van kansarme 
mensen en studenten. Het woord ‘bewustzijn’ werd in elk interview spontaan genoemd door de lectoren als gevraagd werd naar wat zij hadden bijgeleerd of wat hen het meeste was bijgebleven, wat toont dat zij dit als één van de belangrijkste 
effecten van het traject ervaarden. In die zin werd de doelstelling van het traject rond kansarmoede, wat als sensibiliseringstraject werd voorgesteld, ook bereikt.  
 
Opvallend was wel dat de mate en de manier waarop hun bewustzijn was aangescherpt wel afhankelijk was van hun beginsituatie.  
- Voor de lectoren die nog niet of minder bekend waren met kansarmoede veroorzaakte de confrontatie met de andere leefwereld van kansarmen een verbreding en verruiming van hun bewustzijn. Bij hen zagen we vooral een effect op hun 
‘denken’ en de ‘ingesteldheid’ rond kansarmoede als burger. Ze vermeldden bijvoorbeeld het in vraag stellen van hun eigen achtergrond (Lector 6: Dat zal ik zeker ook wel meer denken ja. Ook anders naar mij zelf als middenklasser, dat vooral 
eigenlijk, waar dat ik mij situeer. Waarom dat ik bepaalde dingen denk bijvoorbeeld als iemand (..) hoe rap dat je van je zelf denkt of dat jij zegt van iemand anders die is niet normaal of die doet anders alle zie die daar nu lopen of dat kind zal wel zijn 
huisaak maken aan tafel of moet het alleen doen. Dat je zegt jij kijkt eigenlijk vanuit je kader. Dat eigenlijk, mijn eigen kader meer in vraag stellen. Je bent eigenlijk een middenklasser en jij hebt een bekrompen visie op dat. Dat vooral eigenlijk. Dat is wat 

er vooral bij mij bijblijft.), minder clichébeelden rond kansarmoede (Lector 3: “Meestal ga je ervanuit dat mensen in kansarmoede dat die op een of andere manier een foute investering hebben gedaan. of ze zijn weggegaan thuis omdat het niet ging en 
dan naar ’t OCMW moesten gaan maar dan nog niet eens geen deftige job konden door omstandigheden of zoals die vluchtelingen je laat alles anders dan heb je sowieso niks. Maar eigenlijk nooit gedacht dat het vanuit de opvoeding zelf zou komen. Dat 
het ook een mogelijkheid is om in kans armoede terecht te komen. Omdat je het gewoon nooit geleerd hebt.”), (h)erkenden meer aspecten van kansarmoede, en vertoonden meer inlevingssituatie en respect voor de complexiteit van kansarmoede 
(Lector 3: “Ik dacht ‘dat kan toch geen vicieuze cirkel zijn’. Je moet er toch op een gegeven uit geraken als je de juiste paden bewandeld”. Maar het is blijkbaar niet altijd zo evident als je denkt”; Lector 6: Ik zou kans armoede nogal veel gedefinieerd 

hebben als een tekort aan financiën maar niet zo veel ruimer gezien hebben als een stuk chaos, weinig structuur, als iets dat een weerslag geeft op alle domeinen van een persoon of zijn omgeving ; Lector 6: “Dan kun je wel zien achter iemands gezicht zit 
er meer dan wat je op het eerste zicht zou denken. Het doet mij altijd denken, ga niet direct oordelen of een mening hebben.”). De acties die deze lectoren voorstelden of reeds hadden ondernomen na afloop van het traject focusten zich meer dan bij 
de andere lectoren op voorstellen om studenten financieel te ondersteunen (bijv. kopiekosten vermijden) . Sommige onder hen hadden echter ook al de link gelegd met hun eigen lesopdracht, dankzij de opdracht die ze moesten maken in het 
traject. Zij vermeldden de nood om kansarmoede verder onder de aandacht te blijven brengen van de lectoren voor een duurzaam effect (Lector 4: ”Want na die driedaagse is het wel beklijvend geweest voor de lectoren maar als ik er nu op terugkijk 
dat het weer aan het verwateren is. Dus we zouden nog eens efkes een nieuwe input moeten krijgen om nog iets errond te doen. Anders blijft het misschien te lang liggen.”) 
 
- Voor de lectoren die vanuit hun familiale of professionele context reeds ervaring hadden  met kansarmoede, zorgde het traject voor een verdieping van hun bewustzijn wat vaak resulteerde in het opentrekken van het begrip 
‘kansarmoede’(Lector 1: Lector 1: “En dan ja, wie is er eigenlijk arm? Iedereen kan arm zijn maar het gaat niet alleen om materiële armen maar ook om de andere dingen . Armoede is een heel ruim en breed begrip.”)  Zij vermeldden dat het voor hen 
een heropfrissing was (Lector 1: “Dat is dan zo de meest belangrijkste dingen die ik weer terug opgepakt heb en waar ik onbewust ook nog wel denk ik in de omgang rekening mee gehouden heb maar niet meer echt bewust en ik vind het eigenlijk, ik ben 
heel dankbaar dat ik dit heb mogen meemaken die drie dagen om veel bewuster ook met die dingen om te gaan en bezig te zijn”) en dat zij ook meer kaders gekregen hadden om hun intuïties te duiden (Lector 2: “Ik kijk nu niet anders naar mensen in 
de kansarmoede maar wel bewuster denk ik. Ik ben mij veel bewuster van de dingen. En toch ook… misschien heb ik een aantal dingen intuïtief aangevoeld en had ik daar toen geen woorden voor; terwijl ik dat nu meer kan kaderen. Dat ik nu weet, het 
principe van het perspectief van de ander in te nemen, dat we dat met studenten misschien ook vaak moeten doen, leren om uit je eigen referentiekader te treden. Dat ik dat gewoon bewuster doe en in meerdere dingen.”) . De acties en oplossingen die 
zij voorstelden voor kansarmoede waren niet alleen financieel maar ook psychologisch van aard (begrip tonen, je open stellen, luisteren, …).  Deze acties situeerden zich zowel op het vlak van het expliciet curriculum (i.e., aanpassingen in cursus die 
ze wilden maakten of al gemaakt hadden) als op het vlak van het hidden curriculum (i.e., verbinding maken met studenten, luisteren, Lector 1: “Het is gewoon de manier van zijn is heel belangrijk denk ik; de manier van waarop met studenten staat of 
en ja, dat en voelen dat je er ook kan zijn en dat je ook gratis wel wat tijd kunt maken voor en na de les voor studenten ook al hebben we die bijna niet”).  Zij hadden vaak al initiatief genomen om deze acties toe te passen in hun eigen handelen als 
lector (effect van het traject op het handelen als lector). Ook gaven zij concrete aanzetten omtrent een visie omtrent kansarmoede voor BAKO (zie verder).  
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Alle lectoren vermelden het ontbreken van en de nood aan een dragende visie omtrent kansarmoede in de opleiding, en de lectoren met meer ervaring gaven hieromtrent al algemene suggesties (Lector 1:  “Ik denk dat we niet specifiek ons moeten 
fixeren op kansarmoede maar dat we het ook een beetje ruimer moeten zien en gewoon problematieken van studenten waar ze mee binnen komen en waar ze mee zitten  allee dat we dit een stuk moeten opentrekken”, Lector 2: “Het is er, altijd en 
overal. En dan heb ik het over diversiteit. We moeten dat gewoon als uitganspunt nemen in alles. We zijn allemaal zo’n middenklasse mensen. Daar kunnen we ook niet omheen. Maar proberen. Altijd de anderen tegemoet te treden vanuit respect, vanuit 
het willen leren kennen van de anderen. En enorme interesse hebben in hun talenten, in zijn wezens en zijn zijn, wie dat ook is;“).en concrete suggesties (Lector 4: “Ik denk dat we het nog eens moeten vast pakken en een algemene opleidingsvergadering 
dat iedereen mee is, want het is echt wel belangrijk. En meteen ook verbinden dat kunnen de acties zijn dan we errond kunnen doen. Niet teveel willen doen maar wel bewuste keuzes maken. Dingen die we kiezen, daarop in verdiepen en goed doen; 
Lector 6: ik denk dat samenvattingen van onze selecties van mogelijke acties moeten opgelijst worden en daaruit gekeken kan worden wat wordt door meer mensen aangehaald of wat is praktisch haalbaar. Van daaruit zou ik dan verder werken en verder 

voorstellen  (…)er kan nog zoveel gebeuren heb ik het gevoel. Andere collega’s mee betrekken, in cursussen betrekken naar studenten toe als inhoud ergens aan bod laten komen. Op stage opdrachten meer info geven rond breder observeren, rond 
bevragen hou zij met ouders omgaan. ja er kan nog heel veel gedaan worden). Daarnaast vinden zij dat kansarmoede te laat in de opleiding aan bod komt en stellen voor om een lijn uit te werken rond kansarmoede van het eerste naar het derde 
opleidingsjaar. Daarnaast vinden ze het ook belangrijk dat er veranderingen komen in het impliciete curriculum (i.e., de gevoeligheid, het in vraag stellen van je eigen middenklasseachtergrond). Verder tonen zij ook enkele bezorgheden, 
bijvoorbeeld  de bezorgdheid hoe ze kansarmoede precies in hun eigen vakgebied kunnen integreren of hier rekening mee kunnen hoouden op stage(vooral bij de lectoren met minder ervaring in kansarmoede). Ook vragen ze zich af hoe ze ervoor 
kunnen zorgen dat kansarmoede beklijfd bij studenten na de BAKO-opleiding (Lector 2, analoog aan Lector 5:“Dan denk ik ook dikwijls ‘hoe moeten wij dat doen met studenten?’. Stel als we ze op dat pad brengen in die drie jaar. Wat gebeurt er dan 
met hem als ze in een groep komen waar zij die visie niet hebben? Hoe rap zijt ge dat dan kwijt. Wie zorgt ervoor dat het beklijfd. Bij zijn verhaal dacht ik “ ja, jij zijt er ook niet gebleven in dat onderwijs.”). 
 

  

“Noem drie dingen die je in verband brengt met kansarmoede”(lectoren)  

 Premeting Postmeting Reflecties van mij met betrekking tot evolutie die lectoren hebben doorgemaakt  

Lector 1 
Lector 1 

- gekwetst zijn 
- moeilijk om iemand te kunnen 

vertrouwen 
- de wens om eruit te geraken en om 

bij de anderen te mogen horen  
 

(Vraag niet helemaal correct begrepen in het begin) 
- een soort openheid of je er bewust van zijn als lector dat er één of meerdere personen in 
de kansarmoede zijn  
- luisterend oor zijn 
- kansarmoede is een onrecht en geen bewuste keuze 
- mensen hebben soms maar een klein duwtje nodig  
- het is een probleem op vele vlakken (ruimer dan onderwijs, ook politiek, economisch, …) 

Bewustzijn 
Naar een dujidelijkere en meer uitgesproken visie gekomen door eigen ervaringen en 
ervaringen  

Lector 2 
Lector 2 

Niet vermeld -     Chaos, onzekerheid, niet in balans zijn, heen en weer gezwierd worden zonder 
stevigheid te voelen 
“ik denk dat ik dat door die driedaagse nog meer gevoeld heb”) 
-    Kansarmoede raakt ook aan alles 
 “Ik zie het zeker niet als reductie van alleen maar financieel,  absoluut niet. maar ook, 
het niet deelnemen aan culturele dingen. (…) die mensen heel  vaak de kanalen niet 
kennen”) 
- Nood aan verbinding:  
“idee die ik toch al vaak gehoord heb van de mensen in de kansarmoede van “ geef mij niet 
op. Laat mij niet los.” “Ik ben bijvoorbeeld in die jeugdinstellingen, ik rebbeleer. Ik ben 
opstandig. Ik word heel erg kwaad. Ik loop hier weg. Maar als je hun dan zoveel jaren hoort 
ja met personen dat we echt verbindingen konden maken die mij niet losgelaten hebben in 
die periode, die niet na 14 dagen gezegd hebben “ok vertrek maar”. Dan kun je terug 
vertrouwen opbouwen 

/ 

Lector 3 
Lector 3 

- Tweedehandskleren 
- moeite hebben om 

schoolrekeningen te betalen  
- ik denk toch een beetje 

terughoudendheid (ga ik het kunnen 
betalen? Niet zomaar impulsief 
dingen doen) 

 

- De mataschappelijke rol De verwachtingen dat de maatschappij aan de mensen 

oplegt dat dat precies een streefdoel is dat iedereen aan wilt voldoen 

- Heel hard vec hten zowel tegen uzelf als tegen wat anderen denken. Die hebben 

een hele harde wilskracht dat is ook wel gebleken uit wat ik tot nu toe zie.   

- Dat het echt wel een vicieuze cirkel is als er niemand is dat u bij de hand wilt 

nemen en meepakken. 
 

Meer psychologisch en maatschappelijke genoemd 
Minder clichébeelden 

Lector 4 
Lector 4 

- geld 
- onverzorgd 
- kansenongelijkheid (Lector 4 heeft 

het ook over minder ondersteuning 
van studenten, niet alleen financiële 

- vechten 
- overleven 
- ze blijven in hetzelfde wereldje lijken     

Meer psychologische aspecten van kansarmoede worden vermeld 
Ook positieve (?) “het zijn vechters” 

Opmerking [C19]: Concreet ! suggestie  



23 
 

kansen) 

Lector 5 
Lector 5 

- zelf geen goede opvoeding gehad 
hebben en niet weten hoe je je kind 
goed kunt opvoeden (gelinkt aan 
een case)  

- mensen die door omstandigheden in 
kansarmoede terecht komen  
maar na doorvragen ziet Lector 5 dit 
laatste ook niet als kansarmoede 
maar als financiële armoede   
later linkt Lector 5 kansarmoede ook 
aan materiële verwenning en geen 
grenzen stellen 

 

- geen keuzes hebben  
- een stempel die je blijft achtervolgen maar waar je vanaf wil 
- het belang van iemand te hebben die in je gelooft (dat kwam telkens terubg) 

Oplossing: het belang van iemand die in je gelooft (komt ook terug bij Lector 6 !! ) 

Lector 6 
 

Niet vermeld - chaos,  
erbij horen of er niet bij horen, er willen bij horen en (…) ja als ja 
meer luisteren en begrijpen en samen ja dat laatste wat ik er zei, samen naar een 
oplossing zoeken. Of de talenten meer benutten van mensen. 

 

 Lectoren weten dat ze ook vooroordelen 
noemen, ze zijn er zich bewust van  

  

 

Vergelijkingen : Wat valt op met betrekking tot gelijkenissen, verschillen tussen verschillende deelnemers voor kansarmoede 
==> Evy verder invullen 

 Pretest Posttest 

Lectoren-studenten Zijn studenten zich bewust dat het vooroordelen zijn? Of 
denken ze spontaan in deze vooroordelen zonder zich 
ervan bewust te zijn?  
lectoren zijn zich wel bewust van vooroordelen 
 

- Definitie kansarmoede van lectoren wel breder dan 
bij studenten? Financiële maar ook minder 
ondersteuning  (Lector 4) – verschillende manieren 
om in armoede te geraken (dof huis: Lector 3 + 
Lector 5 vermeld ook twee dingen) – minder 
kansen om bepaalde aspecten te cultiveren, 
mensen die centen hebben maar niet altijd in juiste 
dingen steken + minder verzorgd (Lector 6) – 
kansarmoede breder zien: iedereen kan vanalles 
tegenkomen in zijn leven (Lector 1) 
Als lectoren vooroordelen hebben zijn ze zich 
daar over het algemeen ook van bewust  
Algemene reflectie: kansarmoede wordt door 
meeste lectoren breder getrokken dan armoede 
(meer dan studenten? Bekijken) 

 

Lectoren: meer respect voor die mensen ook het positieve 
(vooral Lector 4) wordt ook bij focusgesprek Heverlee 
interventie gezegd  
 
Mooi effect van bewustwording van het traject 
 komt ook bij de studenten terug! 
 
Gevoelens? Lector 1 vermeldt “met respect” kijken naar de 
mensen // studenten Heverlee vermelden nu ook veel meer het 
positieve in die mensen hun leven  
 
- Nood aan een lijn van eerste naar derde opleidingsjaar 
omtrent het omgaan met kansarmoede : hoe en in welke 
lessen en in stage-opdrachten verwerken? Nu vinden lectoren 
dat kansarmoede te laat aan bod komt in de opleiding (idem 
bij de studenten… : klopt dit? ) 
 
 

 Lectoren: Nood aan weten én beleven versus Studenten: 
vooral nood aan beleven?  

 

Studenten 3BAKO en 1BAKO 
(pretest) 

  

Studenten 1BAKO pretest en 1BAKO   
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posttest 

Studenten  1BAKO posttest 
interventie en 1BAKO controle 
(posttest) 
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Analyse premeting lectoren  

 

Proces analyse Caroline 26/10  

- Interviewen lectoren met semi-gestructureerde interviewleidraad 

- Interviews beluisteren en meevolgen met uitgeschreven versie  

o Horizontale analyse: onderverdelen van interviews in categorieën van 

interviewleidraad: eerst strict gevolgd (grote categorieën die op voorhand bepaald 

werden), daarna vooral gefocust op de vragen die aan bod kwamen en die 

‘gehighlight’  

o Onderlijnen van opvallende elementen, samenvatten  

o Opvallende elementen noteren en meteen ordenen in dit Word-document (start 

verticale analyse) : in tabelvorm 

o Goede citaten aanduiden 

- Nakijken Evy’s werk  

o Selectie van elementen van codeboek Evy die ook op lectoren van toepassing zouden 

kunnen zijn : p. 14-18 : zie codeboek 

Besluit hieruit: elementen die gemeenschappelijk zijn, maar ook andere niet: 

voorstel zou zijn om eerst zelf codeboek te maken en dan aan te vullen of te 

contrasteren met Evy’s gegevens 

- 3/11: in interviews bleek dat het moeilijk was om over ‘gevoelens’ te praten. Dit element 

breng ik nu meer expliciet in de interviewleidraad aan  

 

Mogelijke initiatieven die lectoren kunnen meegevolgd hebben  

- Screening eigen curriculum 

- Lezen van hoofdstukken uit boek  

- Avondlezing Albert Janssens  

- Lezing in Provinciehuis (Albert Janssens en ervaringsdeskundige) 

- Curriculumtraject met andere hogeschool?  

- Driedaagse  

- GPS spel in Diest  

- Deze interviews  

- Actieplan schrijven (een taak) 

Varieert van lector tot lector waaraan meegedaan. Lector 5 bijv. heeft enkel driedaagse + actieplan 

gedaan  

 

Thema’s uit gesprekken lectoren premeting:  (onmiddellijk na de gesprekken) 

- Zowel nood aan weten als aan beleven  

- Nood aan visie – nu: geen visie op BAKO benoemd  
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- Anekdotische voorbeelden van werken met kansarmoede: kosteloze materialen wordt altijd 

genoemd – grote kopiekosten voor studenten ook  

- Middenklasse achtergrond lectoren : vrijwel unaniem met lichte variatie  

- Verschillende sensitiviteit en toepassing van kansarmoede in lessen /stagebezoeken – 

algemeen: nood aan meer voorbeelden van hoe dit kan   

- Lector 5: vele voorbeelden van hoe in de klas werken + Lector 1: oog voor belevingswereld 

 kan misschien in traject gebruikt worden?  

15/10: Eerste impressies na lezen  van alle interviews:    

- Middenklassenmilieu, Gevoeligheid als burger (vanuit persoonlijk leven of (vorig) werkleven) 

zorgt ook voor gevoeligheid als lector 

- Het is aan de rand van bewustzijn: afhankelijk van persoonlijkheid wel bewust ervan (cfr. 

Lector 1: sommige wel, sommige afbakenen), maar hoe erop inspelen? Bepaalde kleine 

maatregelen worden wel genoemd: digitale cursussen, kosteloos materiaal, maar deze 

worden ook meteen gerelativeerd 

Lector 1: als ik ermee geconfronteerd wordt, niet actief (bijv. in studietrajectbegeleiding, 

of bij mensen die moeite hebben met zang) 

opzoeken in andere interviews: hoe vaak wordt studietrajectbegeleiding genoemd?  

- Visieontwikkeling BAKO: geen of weinig , soms individueel  opgemerkt bij studenten of 

individueel eraan gewerkt (aan de rand van het eigen vak) nood aan duidelijke visie en 

keuzes maken; Wens om het project duurzaam te laten worden; wens om initiatieven te 

nemen op vlak van het team 

o Mooie citaten Lector 2 en Lector 6 

o Ene lector meer gevoeliger voor de problematiek dan de andere  

- Komen in een aantal modules  in derde jaar aan bod: GOK en diversiteit worden daarbij 

frequent genoemd (lector 1 noemt ook observeren en zorgbreed basismileu en intercultureel 

onderwijs) (maar als onderdeel van … niet rechtstreeks … lectoren tentatief), maar voor de 

rest van het curriculum aan de rand of beperkt 

- DLO wordt gelinkt aan Studentendienst, maar ook dat is beperkt ; weinig zicht op wat er 

precies gebeurt bij studentendienst (Lector 4: bij expliciet ; Lector 1: weinig zicht) – 

initiatieven aan de rand: sponsoring om dingen voor studenten goedkoper te maken – maar 

geen sensibilisering – tip voor een DLO vormingsdag want ook relevant voor BALO en BASO – 

Lector 1: blij dat studentendienst er is  

- Gevoelens: weinig : zie hieronder voor een aantal  

- Definitie kansarmoede wel breder dan bij studenten? Financiële maar ook minder 

ondersteuning  (Lector 4) – verschillende manieren om in armoede te geraken (dof huis: 

Lector 3 + Lector 5 vermeldt ook twee dingen) – minder kansen om bepaalde aspecten te 

cultiveren, mensen die centen hebben maar niet altijd in juiste dingen steken + minder 

verzorgd (Lector 6) – kansarmoede breder zien: iedereen kan vanalles tegenkomen in zijn 

leven (Lector 1) 

Als lectoren vooroordelen hebben zijn ze zich daar over het algemeen ook van bewust  

Algemene reflectie: kansarmoede wordt door meeste lectoren breder getrokken dan 

armoede (meer dan studenten? Bekijken) 

- Wens om in omgaan met kansarmoede te groeien vanuit besef dat er nog weinig geweten is 

en weinig gedaan wordt  
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- Belevingswereld kind: Lector 2: veel zorgen maken en Lector 1: ‘niet weten wat er gaat 

komen’ (ook Lector 2), veel verborgen  versus Lector 6: voor kinderen is dat hun leefwereld 

Taboesfeer komt zowel voor lectoren als voor studenten naar boven  

 

Middelen om om te gaan met kansarmoede:  

DLO  BAKO: lectoren, beleid  student  kleuters 

Daarrond: onderwijs/school en maatschappij  

Lectoren en beleid: voor curriculum + in omgang met kansarme studenten 

DLO: in omgang met kansarme studenten  

 

Wat kunnen lectoren doen? Oplossingen voor kansarmoede zoals vermeld door de lectoren (analoog 

aan bij postmeting: eerste tabel)  

 Algemeen: bewustwording: diverse samenleving (kleuterpopulatie, maar ook studenten) – 

bewustwording van eigen achtergrond = vaak middenklasse + bewustwording bij studenten 

stimuleren  

 

 DLO voor lectoren: weten, kennen, … even bekijken : waaraan hebben ze nood?  

Lector 3: toepassing op eigen lespraktijk + elk jaar bewust van gemaakt worden  

Lector 4: Lezen en ontmoeten ; beleven kan ook sterk zijn  

Lector 5: weten (hoeveel mensen in armoede etc) + weten hoe dat het echt is (horen 

vertellen) 

Lector 2: lezen en beleven (ontmoeten, meer dan als toeschouwer), luisteren naar mensen 

die er al mee omgaan in het kleuteronderwijs 

Lector 6: weten (lezen, hdst boek over kansarmoede) + handelingsalternatieven binnen de 

opleiding en hoe de studenten dit voor de klas kunnen doen  + wanneer expliciet gevraagd: 

in gesprek of op tv en “lezen doe ik het minst graag”, “luisteren” beter, “opzoeken welke 

initiatieven er al zjn” 

Lector 1: beleven - nood aan tijd en ruimte om studenten te begeleiden : voor hem maar ook 

voor alle lectoren – heel mooi citaat ook van wat Lector 1 verstaat onder een goede 

opbrengst van het project 

* lijn in de opleiding  

* studenten voeling laten krijgen rond kansarmoede : o.a., welke signalen zouden ze kunnen 

opvangen door observaties, wat zijn valkuilen  

* kansarmoede verruimen  

ook hier: bewustwording ! “zodat we beseffen wat we zeggen en dat we dit niet meer 

doen vanuit “onwetendheid”” (Lector 5) 

opvallend: “weten”/kennis wordt ook vaak genoemd 

 

 Lectoren: Voor studenten die zelf in kansarmoede leven  
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Op dit moment: weinig zicht op wie ons studentenpubliek is, onderhuids soms aanvoelen van 

(kans)armoede (Lector 2) – Diest en Heverlee: Lector 3 merkt ook bij Heverlee meer en meer 

kansarmoede, Lector 2 zegt dat het in Diest wel wat meer leeft; Lector 6 denkt dat het in 

beiden hetzelfde is  

Lector 2 en Lector 3 zeggen dat kansarmoede ook de oorzaak kan zijn om te stoppen met 

de opleiding  

Lector 1: kwetsbare studenten;: studenten die moeilijk hebben met zang en muziek, soms 

is daar ook problematiek achter : Lector 1: vertrouwen geven  aan studenten is eerste stap 

(bijv ‘ik kan het wel’) + het gevoel geven dat ze geloofd worden en serieus genomen worden 

+ dat we er zijn voor hen + in hun belang soms ook nodig dat studietrajectbegeleider of 

lectoren op de hoogte gehouden worden (mits hun toestemming) + ‘oog en oor’ hebben 

voor studenten  

- Digitale cursussen (Lector 3, Lector 4) – Lector 6:  studenten hoeven niet in kleur printen in 

haar les, maar het afschaffen van papieren cursussen is misschien ook niet het beste geweest  

- Gebruik van kosteloos materiaal op stage stimuleren(Lector 3, Lector 4, Lector 5, Lector 2, 

Lector 6), ook bij reguliere studenten die door thuis gestimuleerd worden (Lector 5), 

stimuleren hergebruiken materialen in verschillende thema’s (Lector 6) 

alleen kopen als het heel functioneel is, en echt bruikbaar en echt zinvol is, niet om mee te 

experimenteren (Lector 5) 

“bezorgdheid kansarme student is met zo weinig mogelijk geld zo veel mogelijk materialen 

verzamelen” 

- Niet altijd meer alles plastificeren (Lector 5)  

- Zorgen dat dure materialen niet in stagebeoordeling meespelen (Lector 4) 

- Beginsituatie van de studenten is niet meer gekend ; vaak verborgen; tijdens intakes soms 

aan bod of als er iets opvalt (Lector 2 en Lector 6) 

- Stagebezoeken: Beluisteren studenten als ze komen met nood + zoeken naar de diepere 

oorzaken als student minder goed presteert(Lector 2 en Lector 1) 

- Stagebezoek: doorvragen aan student op  

- Goed werkende studentendienst (maar niet zo’n goed zicht op wat er gebeurt) 

- (studenten die geen ASO hebben gedaan ook stimuleren) 

 

Risico dat die studenten afhaken wordt ook genoemd (Lector 5) 

of studenten geraken niet tot in de hogeschool (Lector 1) 

 

 Voor opleiding van studenten :  bewustwording / sensibilisering  en gevoeligheid stimuleren  

- Als je vraagt om iets mee te brengen aan kleuters: kan iedereen dat wel meebrengen? 

(citaten van Lector 5; ook Lector 2; ook Lector 6 vanuit boek dat ze gelezen heeft)  

vanzelfsprekendheid doorbreken   

- Beginsituatie bij stage-opdracht uitbreiden: “heeft iedereen een computer?”, “spreekt 

iedereen dezelfde taal?” etc  (Lector 5) 

- Studenten bewuster maken (Lector 5; Lector 2; Lector 6) : niet alleen in Mechelse en 

Brusselse scholen, niet alleen in andere culturen; projecten zoals deze helpen om sterke 

studenten op te leiden 

- Studenten de tijd geven om ook eens te gaan kijken waar een kind echt mee bezig is (ipv 

drukke weekschema’s) (Lector 5) 
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- Nood aan minder versnippering voor het socio-emotionele: een lijn in verschillende stages 

(Lector 5) 

- Kennis geven (achtergrond en manieren om ermee om te gaan) + houding ‘alle kinderen zijn 

evenveel waard’ en selffulfilling prophecies (Lector 6; laatste ook uit boek meegenomen)  + 

sensibiliseren + goede praktijkvoorbeelden maken + zelf ook het goede voorbeeld zijn (hoe je 

bent is belangrijker dan het materiële) 

- Lector 1:  

* bewustzijn: ‘wie zit er allemaal tussen mijn kleuters’, ‘heel de wereld zit in je klas’ 

*geeft concrete suggesties van hoe hij daar in de muziekles nu al mee omgaat : relaxatie, 

kunnen spreken over gevoelens, zich uitleven 

*Nood aan een lijn in de opleiding, meer dan modulaire (Lector 1: zie goed citaat, en 

misschien ook Lector 5?): bijv eerstejaarsstudenten: attent maken ‘heel de wereld zit in je 

klas’  

zie heel mooi citaat Lector 1  

 

 Wat kan samenleving doen?  

- Er wordt al wel wat gedaan (kringloopwinkels) (Lector 3) – Lector 6 ook: OCMW, 

werkeloosheidsuitkering, maar is dat voldoende? ; meer jobs creëren + leren omgaan met 

centen voor sommigen 

- Helemaal gaan we dit niet kunnen uitbannen (Lector 3 en Lector 4) 

- In gesprek gaan met kansarme mensen en vragen wat zij zelf willen? (Albert Janssens 

vermeld door Lector 4) 

- Lector 1: vertrouwen, geborgenheid, ze zijn het waard  

 

 Wat kan onderwijs /leerkrachten doen?  

- Leerkracht: informeren + goed communiceren met ouders (Lector 3) 

- Leerkracht: Bewust zijn van wat je vraagt om mee te brengen/te doen, Geen dingen vragen 

die geld kosten, zorgen dat iedereen eens iets kan bijdragen (Lector 5) 

- Schoolbeleid: “Voor iedereen moet hetzelfde gelden” in activiteiten, uitstappen, … (Lector 3) 

- Onderwijs  scholen: “Maar ik heb zo vaak het gevoel in het onderwijs, wij proberen 

vanalles maar het kader dat dat moet opvangen is niet sterk genoeg… (…)Dus denk ik altijd 

we zouden in scholen meer dingen moeten kunnen doen maar het moet ook haalbaar blijven 

hé.” (Lector 5) 

- HOGESCHOOL MOET MISSIE ROND DIVERSITEIT HEBBEN EN DIT UITSTRALEN (Lector 2) 

- ONDERWIJSBELEID MOET MIDDELEN TER BESCHIKKING STELLEN . MISSCHIEN INCENTIVES 

VOOR MENSEN DIE IN BRUSSEL WILLEN WERKEN (Lector 2) 

- Projecten zoals dit financieren 

- Sensibiliseren, ook in witte scholen: “Misschien moet iedereen de filmpjes van Arm 

Vlaanderen eens zien” 

- Schoolbeleid : maximumfactuur moet zorgen dat kinderen niet uitgesloten worden ; 

oudderraad:  niet alleen geldinitiatieven organiseren maar ook talenten van ouders benutten  

- Leerkracht: voorbeeldfunctie ‘alle kinderen/wereldbeelden zijn evenwaardig’ (Lector 6 – ook 

Lector 5 geeft mooie voorbeeld) maar stimuleren  

- Leerkracht: Begrip en ingaan op signalen (zonder te peuteren en met veiligheid) (Lector 1) 

- Zoeken naar drempelverlagende initiatieven voor oudercontact (Lector 1) 
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- School heeft de plicht om zoveel mogelijk kansen te bieden tot ontwikkeling  

 

 

Gevoelens die genoemd worden (opmerking: meer dan bij postmeting of anders?) 

- Zwaarmoedig (eigen woord, Lector 3) 

- Frustratie (eigen woord): “die mensen gaan er nooit uitgeraken” (Lector 5) en onmacht – 

“hoe gaat het nu met dat meisje dat plots weg was?”, “ik heb het er moeilijk mee met zo’n 

kindjes”  door ervaring kan Lector 5 hier al afstand van nemen  

- Oneerlijk (Lector 5) 

- Kwaad en opstandig (Lector 2) 

- Erg en hard (Lector 6) – ‘extra lief zijn voor dat kind’ 

- Onmacht en besef hoe moeilijk het is  stimulans om te helpen de wereld te 

veranderen(Lector 1) 

 

Wat vonden ze effectief  

- Lector 4: Albert Janssens’ lezing: oplossingen van ons zijn geen oplossingen van hen 

- Lector 6: boek lezen Hdst 2 en Hdst 3: eye-opener ; verwerkte al bepaalde dingen in het 

interview 


