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1.1.2 Effectmeting studenten (uitgebreid verslag) 
 

INLEIDING 

Aan de start van het academiejaar 2014-2015 kozen de projectmedewerkers in beide vestigingsplaatsen 

van de opleiding bachelor kleuteronderwijs (BAKO) van  de UC Leuven-Limburg (Heverlee en Diest) één 

studietrajectbegeleidings-groep (bestaande uit een tiental eerstejaarsstudenten) om deel te nemen aan de 

studentenstage rond kansarmoede. Daarna werden uit beide studietrajectbegeleidings-groepen op 

toevalswijze een zestal studenten gekozen om deel te nemen aan een focusgesprek omtrent kansarmoede 

(= interventiegroep) voor én na de studentenstage (pre- en postmeting). Tijdens deze focusgroepen werd 

er gebruik gemaakt van een associatieoefening (= “Wat breng je in verband met kansarmoede?” Schrijf drie 

elementen op post-its) en  een semi-gestructureerde interviewleidraad om het gesprek te richten op de 

onderzoeksvraag (zie documenten weebly). Meer bepaald probeerden deze focusgroepen het effect van de 

studentenstage op het denken, handelen en voelen van de studenten met betrekking tot kansarmoede als 

burger en als student te achterhalen. Om te controleren voor andere factoren die deze effectmeting 

kunnen beïnvloeden (bijv. normale evolutie van studenten als ze de opleiding BAKO volgen) werd er op 

hetzelfde tijdstip van  de postmeting ook een focusgesprek per vestigingsplaats gehouden met een zestal 

op toevalswijze gekozen studenten die niet deelnamen aan de studentenstage (= controlegroep). 

Voor meer informatie in verband met de methode van het onderzoek verwijzen we naar het document 

“Methode” op de weebly.  

 

1.2.1 VERGELIJKING PREMETING VS. POSTMETING VOOR DE INTERVENTIEGROEP 

1.2.1.1 ) Hoe stappen de studenten het traject binnen? (premeting) 

Uit de premeting blijkt dat kansarmoede veraf staat van de leefwereld van de studenten. De studenten 

geven aan dat ze zo goed als geen persoonlijke ervaringen hebben met kansarmoede, met uitzondering 

van een student uit Diest die zelf kansarm is (= in het vervolg verwijzen we naar haar als ‘de 

student-ervaringsdeskundige’. 

 

Interviewer: “Ik wou nog eventjes terugkomen op die oefeningen die we daarnet hebben gedaan. Ik 

hoorde jou zeggen dat je het moeilijk vond om associaties op te schrijven, kun je dat even 

toelichten? Waarom was dit moeilijk?” 

A: “Omdat ik daar nog niet veel mee in contact  ben gekomen.” 

Interviewer: “Bedoel je daarmee dat je het nog niet van dichtbij hebt gezien? Hoe is dat bij anderen? 

B: Ik ben daar zelf ook nog niet echt mee in contact gekomen in mijn naaste omgeving.” 

(premeting, Diest) 

 

Vermoedelijk heeft dit als gevolg dat de studenten vooral uiterlijke en materiële kenmerken (problemen) 

van kansarmoede opsommen. Ze associëren kansarmoede met een gebrek aan geld en de mogelijke 

negatieve gevolgen hiervan. 

 

Student: “Bijvoorbeeld die ene dag dat we in de kleuterklas mochten staan, was er een jongen en 

die kreeg geen melkje. Dat is me wel bijgebleven, dus ik heb opgeschreven: ‘tijdens de pauze geen 

melkje krijgen’. Ik vond dat wel heel erg.” (premeting, Heverlee) 
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Daarnaast brengen de studenten een gevoel van schaamte in verband brengen met kansarmoede.  Volgens 

hen hebben zowel kansarme kinderen als hun ouders het gevoel dat ze een masker moeten opzetten naar 

de buitenwereld toe. Volgens de studenten heeft dit gevoel van schaamte als gevolg dat de drempel naar 

hulp te hoog is voor de meeste mensen.   

 

Interviewer: “Oké, we hebben het nu gehad over hoe kansarme kinderen zich voelen. Maar de 

ouders, hoe zouden zij zich daar bij voelen?” 

A: “Ik denk dat dat heel moeilijk is voor die ouders.” 

B: “Ze gaan zich schamen en niet snel achter hulp willen vragen. Ze gaan er niet mee naar buiten 

willen komen.” 

(premeting, Heverlee) 

 

Het beeld van de hoge drempel naar hulpverlening sluit aan bij het de belangrijke rol die de studenten 

tijdens de premeting toeschrijven aan de kleuteronderwijzer (KO) en de school. Zij verklaren dat het de 

verantwoordelijkheid is van de school om de ouders te ondersteunen en te informeren omtrent mogelijke 

hulppistes. Daarbij aansluitend is het de taak van de KO om elke kleuter te voorzien in zijn of haar 

basisbehoeften. De studenten ervaren hier wel een soort spanning: De school kan ingrijpen als het om één 

kind gaat, maar wat als er meerdere kinderen in een kansarme situatie leven? Deze belangrijke taak van het 

onderwijs wordt vertaald naar bepaalde verwachtingen naar de studentenstage kansarmoede toe, met 

name informatie over hulpverlening en over de concrete situatie van mensen in kansarmoede.  

 

Tot slot vermelden de studenten dat kansarme jongeren die verder studeren een rariteit is, vermits het 

hoger onderwijs een dure aangelegenheid is (zie document met de uitgebreide analyse: tabel oplossingen 

voor kansarmoede).  

 

1.2.1.2) Van premeting naar postmeting: Veranderingen in het denken en voelen van studenten  

 

Tijdens de studentenstage kwamen de studenten op verschillende manieren in contact met kansarmoede. 

Deze confrontatie blijkt een invloed te hebben gehad op de manier waarop studenten kijken naar 

kansarmoede. 

 

A) De vicieuze cirkel kan doorbroken worden 

Wanneer gekeken wordt naar de associaties (zie bijlage 1: Associatie-oefening interventiegroepen) die 

worden gelegd met kansarmoede vóór het traject, blijkt dat de nadruk ligt op een gebrek aan geld en de 

mogelijke gevolgen van deze financiële problemen op verschillende aspecten van het leven van de 

kansarmen (huisvestiging, voeding, ziekte, sociale contacten…). De studenten staan redelijk negatief 

tegenover kansarmoede. Tijdens de postmeting denken de studenten nog steeds aan deze (financiële) 

problemen, maar het lijkt alsof hun kijk positiever is geworden.  

Ten eerste denken de studenten niet enkel meer aan de problemen, maar ook aan mogelijkheden om de 

vicieuze cirkel te doorbreken: er is een uitweg. De studenten geven zelf aan dat hun kijk misschien 

positiever is geworden. Wanneer er gevraagd wordt om dit uit te leggen, antwoordt een student het 

volgende:  

 

Student: “Als je echt je best doet, geraak je uit die cirkel.” (postmeting, Heverlee) 

 

Ten tweede lijkt het alsof beide groepen nu verder kunnen kijken dan de problemen die gepaard gaan met 

kansarmoede. Ze hebben een kijk gekregen op de personen achter de problemen en zijn gegroeid in 
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inlevingsvermogen. Ze denken aan de gevoelens en persoonskenmerken van deze personen en noteren 

dat elk mens een eigen achtergrond heeft met eigen ervaringen. Wanneer er gevraagd wordt naar meer 

informatie over de associaties die op de post-its werden geschreven, vertelt een student waarom zij ‘een 

verhaal’ opschreef. 

 

Student: “Heel veel mensen zitten in kansarmoede door verschillende redenen. Iedereen heeft zijn 

eigen verhaal waarom ze in armoede terecht zijn gekomen.” (postmeting, Diest) 

  

Een student van Heverlee beantwoordt de vraag ‘Wat zal je zeker onthouden uit de studentenstage?’ met 

volgende uitspraak:  

 

 Student: “Ik vind het eigenlijk moeilijk om te zeggen. Misschien de kijk op de wereld? Je moet er 

altijd aan denken dat iemand misschien wel een andere achtergrond heeft dan je op het eerste zicht 

denkt.” (postmeting, Heverlee) 

 

Wanneer verder wordt doorgevraagd naar de associaties op de post-its, blijkt dat de studenten zelf 

beseffen dat het traject een invloed heeft gehad op de manier waarop zij kijken naar kansarmoede. 

 

Student: “Ik denk dat er nu [bij de associatie-oefening] andere dingen opstaan dan de vorige keer. 

Omdat nu iedereen een andere ervaring gehad heeft en daarom misschien ook anders is gaan 

denken.” (postmeting, Heverlee) 

 

Student: “Toen bekeken we het zo meer oppervlakkig. We hebben er nu echt ingezeten en kunnen 

voorbeelden aanhalen.” (postmeting, Heverlee) 

 

Student: “Als dat [de getuigenissen] er niet was geweest, had ik nooit het gevoel gehad van dat 

bestaat echt. Of dat je het niet echt beseft dat het ook hier echt voorkomt. Dat mocht meer zijn of 

uitgebreider.” (postmeting, Diest) 

 

Student: “Als je daar niet mee geconfronteerd wordt, dan sta je er niet bij stil. Tot je er even in gezet 

wordt, dan pas zie je het.” (postmeting, Diest) 

 

Wanneer er naar gevraagd wordt, bevestigen studenten dat ze een zekere mate van respect voelen 

tegenover kansarme mensen. 

 

Student: “Als je zo hoort wat er achter die persoon zit, dan kun je je er beter in verplaatsen. Dan heb 

je daar ook meer respect voor.” (postmeting, Heverlee) 

 

Dankzij deze nieuwe kijk op kansarmoede beseffen studenten dat je niet te snel mag oordelen  over 

mensen. De studenten zijn zich ervan bewust dat je pas kan begrijpen waarom iemand zich op een 

bepaalde manier gedraagt, als je het verhaal van deze persoon leert kennen. 

 

Student: “Ik heb wel zoiets van dat je niet snel een oordeel mag vellen. Dat heeft ook met het 

project te maken. Eerst had ik zoiets van… Hoe zal ik het zeggen? Niet dat ik vies naar hen keek, 

maar ik dacht wel altijd ‘die is arm’ en ‘die is rijk’.” (postmeting, Diest) 

 

 Interviewer: “Wat is het belangrijkste dat je zal meenemen?” 
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A: “Dat je niet direct vooroordelen mag hebben. Misschien dat je eerst eens moet kijken wie die 

mensen zijn.” (postmeting, Heverlee) 

 

Zoals uit voorgaande citaten blijkt, kunnen de studenten zich nu concrete situaties voorstellen. De 

studenten hadden eerst slechts een abstract beeld van kansarmoede, maar dankzij het traject werd dit 

beeld meer werkelijkheid.  

 

B) Een verschuiving in mogelijke oplossingen 

Ook uit de oplossingen voor kansarmoede die studenten opsommen, is af te leiden dat hun kijk ten aanzien 

van kansarmoede is veranderd (zie document analyse met tabel met overzicht oplossingen zoals genoemd 

door de studenten). Er is op twee vlakken een verandering merkbaar in de oplossingen die studenten van 

de interventiegroepen aanreiken. 

 

Ten eerste zijn de oplossingen over het algemeen verschoven van oppervlakkige oplossingen (voorzien in 

basisbehoeften) naar meer doordachte en psychologische oplossingen (rekening houden met alle 

kinderen, communicatie met ouders, niet oordelen…). 

 

Student: “Er was een kindje in mijn stageklas en die woonde met zes kinderen in een caravan. Dat 

kindje kwam dan naar school zonder eten of drinken. De leerkrachten hebben dan toch maar iets 

gegeven dat hij toch kon eten.” (premeting, Diest) 

 

Student: “Als onderwijzer is het belangrijk om steeds positief te staan tegenover de kleuters. Als 

iemand positief blijft, zal het kind meer zelfvertrouwen krijgen en dat helpt ook wel.” (postmeting, 

Diest) 

 

Student: “Ik denk ook dat het belangrijk is om de ouders op hun gemak te stellen en zorgen dat er 

een betere communicatie is. Zoals die directrice had verteld, als de ouders na een aantal stappen de 

rekening nog niet hadden betaald, dan nodigde ze de ouders bij haar uit. Dus zelf de eerste stappen 

naar een oplossing zetten.” (postmeting, Heverlee) 

 

Ten tweede geloven de studenten meer dat er oplossingen bestaan. Terwijl er tijdens de premeting nog 

sprake was van een gevoel van machteloosheid, blijkt er tijdens de postmeting geen sprake meer te zijn van 

een grens aan hun handelen. 

 

Student: “Ik denk dat je als school ook niet alles kan doen. Er zijn maar een paar dingen dat we 

kunnen oplossen, lang niet alles.” (premeting, Heverlee) 

 

Interviewer: “Dan wil ik toch nog even nadenken over oplossingen. We hebben al een aantal 

manieren van omgaan met kansarmoede binnen de lerarenopleiding bedacht, maar hoe kunnen wij 

dat oplossen?” 

Student: “We kunnen dat niet zomaar even oplossen.” (premeting, Diest) 

 

Ten derde is er van premeting naar postmeting ook een verandering merkbaar in de mogelijke rol die 

wordt toegeschreven aan de kleuteronderwijzer. De premeting van Diest verschilt op dit vlak deels van de 

premeting van Heverlee, onder meer door de inbreng van de student-ervaringsdeskundige. Terwijl de 

studenten van Heverlee niet weten hoe de kleuteronderwijzer best kan omgaan met kansarme kinderen en 

hun ouders, stellen de studenten van Diest voor om als kleuteronderwijzer de schakel te zijn tussen de 
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kansarme ouders en hulporganisaties. Nadat de student-ervaringsdeskundige haar persoonlijke ervaring 

deelde, werd het voor de andere studenten duidelijk dat de school de drempel kan verlagen. Onderstaande 

dialoog toont aan hoe de studenten aangeven dat de kleuteronderwijzer de ouders kan ondersteunen en 

informeren. Aan het einde wordt dit idee bevestigd door de ervaringsdeskundige. 

 

A: “Ik kan er over meespreken want ik zit in die zone, mijn kinderen behoren tot de groep kansarme 

kinderen om het zo te zeggen. Daarom ligt dit onderwerp heel dicht bij mij. Toen ik las over dit 

project, stond ik te springen om naar hier te komen. Ik leef daar nu toch al een tijdje in en ik ben er 

nu wel open over. Vroeger ben ik gesloten geweest, maar we beginnen er stilaan uit te raken. We 

hebben durven hulp vragen, van het OCMW bijvoorbeeld,  maar je moet de stap durven zetten en 

dat durven heel veel mensen niet. (…) Het is een drempel die je over moet en dat is heel zwaar. 

Zolang je die stap niet durft te zetten, blijf je in die vicieuze cirkel vastzitten en je raakt er ook niet 

uit.” 

 

(…) 

 

B: “Het is belangrijk dat ouders weten dat ook de school hun wil steunen waar mogelijk.” 

Interviewer: “Kan je dat eens toelichten?” 

B: “Dat ouders weten dat ze steun krijgen vanuit de school, dat ze weten dat er iemand achter hun 

staat.” 

C: “Eventueel subtiel iemand aanraden wie hulp kan bieden.” 

A: “Dat vind ik eigenlijk ook, het is tof dat leerkrachten uit zichzelf eens een koek geven want ze zien 

ook dat het kind honger heeft. Je kan dat wel niet elke dag doen, want als de speelpleinen 

wegvallen zitten ze terug thuis. Maar we moeten toch proberen om op een subtiele en correcte 

manier aan de ouders aan te brengen dat we een vertrouwenspersoon willen zijn en hun een duwtje 

in de rug willen geven in de juiste richting dat ze geholpen kunnen worden.  

(premeting, Diest) 

 

Na de studentenstage zijn zowel de studenten van Diest als de studenten van Heverlee ervan overtuigd dat 

de kleuteronderwijzer inderdaad deze rol op zich kan nemen. Terwijl de studenten van Diest iets meer de 

informerende rol benadrukken, lijken de studenten van Heverlee meer de ondersteunende rol te 

promoten. Dit blijk bijvoorbeeld uit de antwoorden op de vraag wat de studenten hebben gemist tijdens de 

studentenstage: 

 

Student: “Het is daarom dat ik ook zeg dat het  [in contact komen met verschillende soorten 

hulporganisaties] misschien heel interessant kan zijn in het project. Omdat als je als kleuterleidster 

heel veel plaatsen weet van `mensen kunnen naar daar en daar en daar`. Als je dan een 

vertrouwensband krijgt met de ouders, dan kan je zeggen `met dat probleem kan men daar terecht`. 

Maar dan moeten de kleuteronderwijzers ook weten wat er allemaal het bestaat.” (postmeting, 

Diest) 

 

Student: “Ik vind communicatie ook wel enorm belangrijk. Omdat je de ouders het gevoel moet 

geven dat ze terechtkunnen bij u, dat de school ervan afweet. Dat ze niet zoiets hebben van de 

school bekijkt alles zo oppervlakkig. Ze moeten een gevoel van vertrouwen hebben van de school 

uit.” (postmeting, Heverlee) 

   

C) De taboe doorbreken 
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Tijdens de premeting werd, zoals eerder vermeld, een gevoel van schaamte in verband gebracht met 

kansarmoede. Deze schaamte kan er volgens de participanten voor zorgen dat de drempel naar hulp te 

groot wordt. 

 

Student: “Ik heb daarnet ook schaamte gelezen [op de post-its met associaties]. Dat speelt daar een 

grote rol in. Ik zit in die situatie, maar wat zullen andere mensen van mij denken?” (premeting, 

Diest) 

 

Interviewer: “Hoe denk je dat het voor zo’n kind is om zo een vraag [Waar zijn jullie op vakantie 

geweest?] te krijgen?” 

 A: “Schaamte, denk ik.” 

 B: “Ik denk dat het van de leeftijd afhangt. Op jonge leeftijd besef je het nog niet helemaal, maar 

 naarmate je ouder wordt gaat er meer schaamte komen omdat je weet wat het betekent.” 

(premeting, Heverlee) 

 

Het bestaan van een taboe rond kansarmoede wordt opnieuw besproken tijdens de postmeting, maar 

studenten lijken nu te benadrukken dat deze taboe doorbroken moet worden. 

 

A: “Meestal is er bij die mensen die erin zitten ook taboe. Niet iedereen durft ervoor uitkomen.” 

B: “Maar dat zou juist niet mogen, dat ze zich schamen.” 

(postmeting, Diest) 

 

Student: “Ik zou duidelijker communiceren naar de ouders toe, zodat het geen taboe moet blijven. 

Dat het totaal niet erg is, maar dat je samen naar een oplossing kan zoeken. En dan denk ik dat het 

belangrijk is dat de kleuteronderwijzer de eerste stap zet, omdat het voor die ouders moeilijk is.” 

(postmeting, Heverlee) 

 

D) Kansarme jongeren in het hoger onderwijs 

Tijdens de premeting geven de studenten van Heverlee nadrukkelijk aan dat er waarschijnlijk geen 

kansarme jongeren in de opleiding BAKO zitten, vermits het hoger onderwijs enorm duur is.  

 

Student: “Ik denk dat er in het hoger onderwijs minder studenten kansarm zijn dan in het secundair 

onderwijs. Alles is hier ook veel duurder. Allé, ik weet niet of hier zo veel studenten zijn met 

kansarmoede.” (postmeting, Heverlee) 

 

Student: “Vorig jaar hebben wij cijfers gezien dat vooral mensen in armoede sneller geneigd zijn hun 

kinderen naar BSO of TSO te sturen, waardoor hun diploma lager is, waardoor ze dan minder snel 

verder studeren en dan in hun job minder gaan verdienen.” (postmeting, Heverlee) 

 

Na het traject geven enkele studenten aan dat hun beeld over kansarme jongeren in het hoger onderwijs 

misschien toch niet helemaal klopt. Ze blijven er echter wel bij dat BAKO een dure opleiding is.  

 

Interviewer: “Ik herinner mij nog van het vorige gesprek dat jullie zeiden dat iemand die hier 

studeert niet kan kansarm zijn.” 

A: “Nee, want wij hebben weer een rekening gekregen. Ik weet totaal niet vanwaar die komt en wij 

moeten dat alweer betalen.” 
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B: “Er zijn ook wel mensen die het moeilijk hebben met een studiebeurs. Maar toch, het is echt wel 

duur, ook voor ons gewoon. De rekeningen blijven maar komen.” 

C: “Het kost echt veel.” 

Interviewer: “Jullie denken nu dat er wel kansarme mensen hier kunnen zitten in onze opleiding of 

denken jullie nog altijd dat hoger onderwijs iets is voor kansrijke mensen?” 

D: “Het zou wel kunnen, maar ze zouden het heel moeilijk hebben. Met alles te printen en alles te 

betalen.” 

(postmeting, Heverlee) 

  

 Student: “Want hier op school bestaat dat [kansarmoede] ook.” (postmeting, Diest) 

 

E) Een stap in de richting naar een verandering in handelen 

Hoewel het traject bij de meeste studenten voornamelijk een invloed had op het ‘denken’, blijkt nochtans 

dat bij één student deze veranderde kijk ook al een invloed heeft gehad op haar handelen als toekomstig 

kleuteronderwijzer. Tijdens een voorbereiding van een stage-activiteit dacht zij bewust na over haar 

materiaalkeuze. Ze besloot om zelf voor elke kleuter het materiaal te voorzien. Er blijkt echter een spanning 

te bestaan tussen haar actie en de feedback van de stagementor. Wanneer er gevraagd wordt naar hoe de 

kleuteronderwijzer een verschil kan maken voor kansarme kinderen, vertelt deze student het volgende: 

 

Student: “Je mag er niet altijd van uitgaan dat iedereen alles kan meenemen. Dat niet iedereen alles 

heeft. De kleuteronderwijzer zei tegen mij: ‘Het is goed dat je zelf veel tassen bij had, maar je had 

het ook kunnen vragen aan de kleuters.’ Maar ik had zoiets van, dat is juist wat ik wilde vermijden, 

omdat we net in die driedaagse hadden gezien dat dat niet goed is. Het is duidelijk dat nog niet 

iedereen het beseft. Bij ons is het ook toevallig dat wat dit kunnen doen, maar onze medestudenten 

gaan er ook niet bij stilstaan.” (postmeting, Diest) 

 

Wanneer de student tijdens het verdere verloop terugkomt op deze ervaring, blijkt dat zij ook een 

tegengestelde reactie kreeg van de lectoren. 

 

Interviewer: “Hoe is dat nu in de opleiding? Zie je kansarmoede nu al ergens terugkomen?” 

Student: “Neen, er waren zelfs lectoren bij die zeiden `vraag toch materiaal aan de kleuters`. Allé, 

dat is moeilijk om daarop in te gaan. Het is mij niet echt iets opgevallen, laten we het zo zeggen. 

Misschien heb ik iets gemist.” 

Interviewer: “Dat is wat bij jou is bijgebleven, namelijk dat er gezegd werd juist geen materiaal zelf 

mee te brengen?” 

Student: “Wij mochten dat wel eens vragen, maar ik had dan in mijn lesvoorbereidingsformulier 

geschreven dat de kleuteronderwijzer zelf de materialen mee neemt. En de lectoren zeiden dan dat 

ik het even goed aan de kleuters kon vragen: ‘Laat die kleuters dat maar meenemen, zeg dat maar 

tegen je mentor.’ Dat was echt het tegenovergestelde.” 

(postmeting, Diest) 

 

1.2.1.3)  CONCLUSIE: EEN STERKERE BEWUSTWORDING 

Uit de focusgesprekken van premeting en  postmeting blijkt dus dat de studenten zelf het gevoel hebben 

dat ze nu een positievere kijk hebben ten aanzien van kansarmoede. Het beeld van de vicieuze cirkel werd 

bevestigd tijdens het traject, maar ze beseffen nu ook dat deze cirkel doorbroken kan worden. De 

studenten zijn zich bewust van de taboesfeer die bestaat rond kansarmoede, maar geven aan dat deze 

doorbroken zou moeten worden. Het lijkt daarnaast dat beide interventietroepen na de studentenstage 
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verder kunnen kijken dan de problemen die gepaard gaan met kansarmoede. Ze hebben immers een kijk 

gekregen op de personen achter de problemen, waardoor hun inlevingsvermogen is gegroeid. 

 

We kunnen besluiten dat de studentenstage voor de meeste studenten voornamelijk een invloed heeft 

gehad op het ‘denken’. Dankzij het traject zijn de studenten zich er meer bewust van geworden dat 

kansarmoede een werkelijk probleem in onze maatschappij. De studenten beseffen dat er een uitweg 

bestaat en dat de kleuteronderwijzer een belangrijke rol kan spelen om kansarme kinderen en hun ouders 

te ondersteunen.  

 

1.2.2  VERGELIJKING INTERVENTIEGROEP (POSTMETING) VS. CONTROLEGROEP 

A) FOCUS OP DE PROBLEMEN 

In beide controlegroepen wordt er een link gelegd tussen kansarmoede en een gebrek aan geld (zie 

bijlage 2: Associatie-oefening controlegroepen). 

 

Student: “Vooral de post-it ‘weinig geld’ viel me op. Dat is waar je aan denkt als je dat woord 

[kansarmoede] hoort. Of ja, mensen die leven op straat. Ze hebben geen onderdak of kunnen 

moeilijk een onderdak vinden.” (controlegroep, Diest) 

 

Net zoals in beide interventiegroepen van de postmeting wordt het begrip opengetrokken en geven de 

studenten aan dat dit gebrek aan geld een invloed kan hebben op verschillende aspecten van het leven, 

zoals: huisvestiging, voeding, kleding… 

 

Student: “Dat eigenlijk je geld bepaalt hoe je sociale relaties zijn en waar je staat in de 

samenleving.” (controlegroep, Diest) 

 

Student: “Het wil niet altijd zeggen dat je op straat leeft, maar het kan ook in je gezin. Dat ze niet 

genoeg eten hebben. Dat ze kansarm zijn valt niet altijd hard op, maar het is er wel.” 

(controlegroep, Heverlee) 

 

De studenten van Heverlee voegen hieraan toe dat kansarm zijn betekent dat je bepaalde basiszaken kan 

doen, maar niets extra. 

 

 Student: “Ze hebben de standaard dingen, maar niets meer zoals ons.” (controlegroep, Heverlee) 

 

Er blijkt dus aan de ene kant een overeenkomst te bestaan tussen de manier waarop de controlegroep en 

de interventiegroep kansarmoede percipiëren. Studenten geven aan dat kansarme mensen verscheidene 

problemen ervaren als gevolg van een gebrek aan geld. Aan de andere kant blijkt er een onderscheid te 

bestaan tussen de kijk op kansarmoede van beide groepen. Zoals eerder vermeld, denken de studenten in 

de interventiegroep (postmeting) ook aan de personen achter de problemen en de mogelijkheden om uit 

de problemen te geraken. De controlegroep focust daarentegen enkel op de problemen die gepaard gaan 

met kansarmoede. 

 

B) EEN GEVOEL VAN SCHAAMTE 

Net zoals de interventiegroepen (postmeting) associëren de studenten in de controlegroepen kansarmoede 

met een gevoel van schaamte.  
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Student: “Ze laten dat niet zo merken dat ze kansarm zijn, want ze schamen zich ervoor. Ze willen 

geen hulp vragen en dan valt dat niet zo hard op.” (controlegroep, Heverlee) 

  

Student: “Ik denk, als je ouder bent, wil je dat niet laten merken. Je schaamt je daar grotendeels 

voor. Dus ik denk wel, je gaat ergens werken en het geld dat je daar krijgt, daar koop je iets mee, 

bijvoorbeeld kleren. En dan denk je, als ik met dit geld naar een goedkope winkel ga, dan heb ik 

meer kleren, maar ik kan beter het geld bij elkaar leggen en iets duur kopen. Dan kunnen ze dat als 

ik weg ga niet opmerken dat ik…” (controlegroep, Diest) 

 

Terwijl er in de controlegroepen voornamelijk benadrukt wordt dat kansarme mensen proberen om hun 

situatie te verbergen voor de buitenwereld, focussen de interventiegroepen na de studentenstage op het 

feit dat deze taboesfeer doorbroken moet worden om uit de problemen te geraken. 

 

C) COMMUNICATIE MET OUDERS 

Net zoals de interventiegroepen hechten de studenten in de controlegroepen veel belang aan 

communicatie met ouders. 

 

Student: “Misschien eens met de ouders gaan praten. Ik weet het niet, het is misschien onbeleefd 

om het te gaan vragen. Maar misschien kan je vragen: ‘Je kind komt zonder jas naar school, is daar 

een reden voor?` Ja, het is moeilijk om te vragen, maar we zouden het uiteindelijk wel moeten 

doen.” (controlegroep, Diest) 

 

Student: “Als je een kind krijgt, wil je alles doen zodat die het goed heeft. En die mensen beseffen 

zelf wel dat ze eigenlijk tekort schieten in vergelijking met de andere mama`s, want ze kunnen niets 

voor Sinterklaas kopen. Ze vinden dat heel erg. Maar ze proberen dat te verdoezelen en als iemand 

hun aanspreekt over het feit van `Je kind heeft geen Kerst of Sinterklaas cadeautje gekregen, maar 

ik wil dat wel doen`. Dan is dat terug een aanval op dat wat je probeert te verdoezelen. Want ze 

willen zelf iets kopen.” (controlegroep, Heverlee) 

 

Student: “Je moet toch altijd oppassen, want meestal zeggen de ouders… Ja, als je als ouder zelf niet 

iets aan je kind kunt geven en je moet dat toegeven en iemand anders geeft het aan je kind. Ik denk 

niet dat het een prettig gevoel is. Het is wel goed bedoeld, maar het is een vreemd gevoel.” 

(controlegroep, Heverlee) 

 

Nochtans lijkt het alsof er een verschil bestaat tussen controle- en interventiegroepen in de inhoud van 

gesprekken met ouders. De controlegroep zou de ouders aanspreken  om ze te confronteren met hun 

problemen en om te vragen wat zij ervan vinden als de onderwijzer het kind helpt op school. De 

interventiegroep daarentegen benadrukt het belang van de vertrouwensband met de ouders om zo samen 

op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen.  

 

D) KANSARME JONGEREN IN HET HOGER ONDERWIJS 

De mogelijkheid dat kansarme jongeren verder studeren, is volgens de participanten in de controlegroep 

zeer klein omwille van twee grote redenen. Aan de ene kant kunnen deze gezinnen de kosten van het 

hoger onderwijs niet betalen. Net zoals de studenten van de interventiegroep (postmeting), benadrukken 

deze studenten dat verder studeren een dure aangelegenheid is. 
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Student: “Ik denk dat er toch wel veel jongeren zijn die niet kunnen gaan verder studeren, omdat ze 

het geld er niet voor hebben.” (controlegroep, Diest) 

 

Daarnaast ervaren deze jongeren volgens hen een ‘nood’ om te gaan werken. Indien de ouders enkel een 

diploma secundair onderwijs hebben, zullen de kinderen meer belang hechten aan werken dan aan 

studeren.  

 

Student: “Dat is die cirkel waar ik over sprak. Als de ouders studeren niet belangrijk vinden omdat zij 

altijd hard hebben moeten werken, dan vinden ze dat voor hun kinderen ook niet belangrijk. En dan 

willen zij op hun 18de gaan werken om een inkomen te hebben, denk ik.” (controlegroep, Diest) 

 

Student: “Ik heb ook opgeschreven dat het een vicieuze cirkel is. Bijvoorbeeld arme mensen vinden 

werken heel belangrijk. Die gaan hun kinderen ook meer richten naar werk dan naar verstandig te 

zijn. Ja, ik wil niet zeggen dat die mensen dom zijn, maar ze vinden dat belangrijker.” 

(controlegroep, Heverlee) 

 

E) CONCLUSIE 

Concluderend kunnen we stellen dat het denken over kansarmoede in de controlegroepen negatiever is 

dan in de interventiegroepen. Het lijkt alsof de studenten in de controlegroepen eerder een oppervlakkig 

beeld hebben van wat kansarmoede inhoudt, terwijl de studenten in de interventiegroepen verder kijken 

dan de problemen die aan de oppervlakte liggen. In die zin lijken de studenten op de controlegroepen sterk 

op de studenten uit de interventiegroepen bij de premeting, ook al staan zij verder in hun opleiding 

kleuteronderwijs dan de studenten van de interventiegroepen uit de premeting. Daaruit kunnen we 

afleiden dat de studentenstage effect heeft gehad op het denken en voelen van de interventiegroep in 

grote mate en op het handelen van de interventiegroep in beperkte mate.  

 

1.2.3  AANBEVELINGEN VOOR DE OPLEIDING 

A) CONFRONTERENDE CONTACTEN 

Beide interventiegroepen geven aan dat zowel de getuigenissen als de eetmomenten in het buurthuis en 

het sociaal restaurant een sterke indruk hebben nagelaten. De studenten beoordelen deze activiteiten als 

confronterend, maar met een sterke invloed op hun kijk ten aanzien van kansarmoede. 

 

Student: “Wat ons het meeste is bijgebleven, denk ik dan toch, die getuigenissen omdat we echt met 

die personen in contact kwamen. Moest het gewoon theorie zijn of iemand anders die dat gewoon 

verteld zou hebben, zou het zijn effect helemaal missen.” (postmeting, Heverlee) 

 

Student: “We hebben verhalen gehoord die wel iets doen met mij als persoon. Ik weet nog van 

sommige dingen perfect hoe ze dat gezegd hebben. Dat blijft dan echt zo binnenkomen.” 

(postmeting, Diest) 

 

Daarbij aansluitend vonden ze ook de gesprekken met de directie en de kleuteronderwijzeressen 

interessant. Volgens de studenten had deze activiteit nog meer effect kunnen hebben, indien deze anders 

werd georganiseerd. 

 

Student: “Ik vond dat wel leerrijk, maar ik vond het niet zo goed dat we dat met de hele groep 

deden. Het was goed om het bijvoorbeeld voor een half uurtje in grote groep te doen en dan daarna 
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ons verdelen over de juffen. Dan kan je meer en gerichtere vragen stellen. Ik denk dat ik dan daar 

iets meer aan had gehad. Maar ik heb er wel veel uitgeleerd. Dat zijn de twee dingen: de 

getuigenissen en de leerkrachten.” (postmeting, Diest) 

 

Concluderend kan gesteld worden dat vooral het persoonlijke contact met ervaringsdeskundigen een 

effect heeft gehad op de bewustwording van de studenten.  

 

B) DE ONTBREKENDE LINK TUSSEN KANSARMOEDE EN KLEUTERONDERWIJS 

Als er gevraagd werd naar wat de studenten hebben gemist tijdens het traject, komt naar boven dat ze 

meer wilden te weten komen over het verband tussen kansarmoede en de kleuterklas. 

 

De studenten van Heverlee misten vooral het contact met kleuters. Een mogelijke verklaring hiervoor is het 

beeld dat deze studenten hadden gevormd bij het horen van het woord ‘studentenstage’. Vermits zij ‘stage’ 

linken aan het meedraaien in een kleuterklas, hadden wij bepaalde verwachtingen gecreëerd ten aanzien 

van de driedaagse studentenstage. Ondanks het feit dat dit misverstand werd opgehelderd door de stage 

meer te verduidelijken, blijken studenten nog steeds met bepaalde verwachtingen te zitten. Na de stage 

blijven de studenten dus nog steeds zitten met de vraag of kansarmoede een impact heeft op de kleuters 

en die die kleuters daar dan mee omgaan. Daarnaast geloven zij dat ze meer zouden onthouden indien er 

regelmatig expliciet de link werd gelegd naar de kleuterklas. Wanneer er gevraagd wordt om uit te leggen 

hoe deze link dan precies gelegd kan worden, antwoordt een student met volgende uitspraak: 

   

Student: “Wat mij vooral bijgebleven is, is dat één voorbeeld over die schoen die dan toch aan onze 

opleiding is gekoppeld. En ik denk dat het bij iedereen is bijgebleven. Dus als je duidelijk de link legt, 

dan gaat het langer bijblijven.” (postmeting, Heverlee) 

 

Opmerkelijk is het feit dat deze student hetzelfde voorbeeld aanhaalt dat de reeds eerder omschreven 

handeling van een student uit Diest inspireerde om als stagiaire-kleuteronderwijzer zelf al het materiaal te 

voorzien (zie 1.2.1.3 – E. Een stap in de richting naar een verandering in handelen). Hieruit blijkt dat dit 

voorbeeld werkelijk een indruk heeft nagelaten bij de studenten. 

 

Ook de studenten van Diest hadden graag nog meer het verband gezien tussen kansarmoede en het 

kleuteronderwijs. Zoals eerder vermeld, misten zij concrete informatie over mogelijke hulppistes. Zoals in 

de premeting reeds tot uiting kwam, heeft de kleuteronderwijzer volgens hen immers de belangrijke taak 

om ouders door te verwijzen. De kleuteronderwijzer is de belangrijke schakel tussen kansarme ouders en 

hulporganisaties. 

 

Student: “Het is tof dat er van die organisaties zijn die mensen helpen, zoals de organisatie waar wij 

naar zijn gaan kijken. Zij ondersteunen eigenlijk meer in het sociale leven, maar ik denk niet dat ze 

op financiële gebied echt geholpen worden. […] Verschillende organisaties. Niet zo één organisatie, 

maar echt verschillende organisaties. Daar kom je ook in contact met mensen die daar als 

vrijwilliger werken, die constant in contact komen met die mensen.” (postmeting, Diest) 

 

C) EERST PRAKTIJK, DAN THEORIE 

Opmerkelijk is dat zowel de studenten van de interventiegroep (premeting) als de studenten van de 

controlegroep expliciet aangeven dat ze meer leren door te doen (praktijk) dan door te luisteren (theorie). 

 

 A: “Ik denk dat je meer leert door doen.” 
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B: “Theorie is anders dan praktijk. Ze kunnen wel zeggen van let hier en daar op, maar praktijk is 

altijd anders. Want als je in die situatie zit, heb je nooit de reactie van de ander in de hand. Je hebt 

ook de kleuter niet in de hand. Je weet niet hoe die zal reageren. Ieder individu is anders.” 

 (controlegroep, Heverlee) 

 

Interviewer: “Zou je het liefst in gesprek gaan met die mensen of zou je het liefst films zien of liever 

iets leren en dan bespreken? Wat zou jullie het meest aanspreken?” 

A: “Het echt praten met die mensen denk ik, om echt in te leven.” 

B: “Het is onmogelijk, maar ik zou graag in die mensen hun schoenen willen staan.” 

C: “Maar ook niet enkel praten met de mensen, door dingen te doen kom je ook meer te weten, hoe 

ze reageren.” 

(premeting, Heverlee) 

 

De studenten in de interventiegroepen geven dan ook dat er volgens hen te veel theorie aan bod kwam 

tijdens de driedaagse. Ze hadden op dat moment geen nood aan deze theorie en herinneren zich er ook 

maar weinig van.  

 

Student: “We hebben daar een uur of twee een heel ingewikkelde theorie gehad om het zo te 

zeggen. En dat ging niet. Dat paste er ook niet tussen. Dat viel er tussenuit.” (postmeting, Diest) 

 

Student: “Zo die theorie enzovoort mocht eruit gelaten worden. Je zat daar wel naar te kijken, maar 

eigenlijk weet je er niks aan. Ik denk dat je het maar echt kunt zien uit het praktijk. Dat confronteert 

echt.” (postmeting, Heverlee) 

 

Op het eerste zicht lijkt het dus alsof de studenten vooral nood hebben aan praktijkervaring en de theorie 

als niet nuttig beschouwen. Nochtans komt gaandeweg tijdens de postmeting naar boven dat studenten 

nog steeds met veel vragen zitten.  

 

Student: “Ik vind eigenlijk dat we nog maar een klein stukje weten. Want ik heb het nog 

opgeschreven, je hebt heel veel vragen maar eigenlijk is er geen antwoord. Je kan niet formuleren 

wat kansarmoede is. Je kan niet op een papiertje schrijven van dit is kansarmoede. We hebben maar 

een stukje gezien en er is eigenlijk nog een heel stuk.” (postmeting, Heverlee) 

 

Daarnaast geven ze zelf aan dat ze graag nog af en toe zouden terugkomen op deze ervaringen, om dit 

zeker niet te vergeten. 

 

Student: “Dit was nu drie dagen en dat is eigenlijk zo een klein stukje. Als dit nu afgerond gaat zijn, 

gaan we er minder of niet meer aan herinnerd worden. En dan gaan we terug vervallen in onze oude 

gedachten of gewoonten. Terwijl als ze het doortrekken we er misschien meer of langer bij stil 

zouden staan.” (postmeting, Heverlee) 

 

A: “Ik vind het goed dat we het er nu [in het eerste jaar] over gehad hebben met de stage. Dan kun 

je er rekening mee houden. Ik vind, zoals daarnet werd gezegd, dat het terug mag komen.” 

B: “Misschien zelfs ieder jaar een beetje.” 

A: “Dat het opgefrist mag worden. Dat er mag over gesproken worden.” 

(postmeting, Diest) 
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Samenvattend kan uit de antwoorden van studenten kan afgeleid worden dat de studenten bij de start van 

het academiejaar nood hebben aan praktijkervaring om zich een beeld te kunnen vormen van 

kansarmoede (confrontatie en bewustwording) . De activiteiten met de meeste indruk (getuigenissen en 

gesprekken met kleuteronderwijzers) kunnen gebruikt worden als een aanzet tot het thema. Gedurende de 

verdere opleiding kan dit beeld worden verbreed en verdiept door er regelmatig op terug te komen (nood 

aan theorie en af en toe elementen terug in herinnering brengen).  

 

 

D) KANSARME JONGEREN IN DE OPLEIDING 

Beide interventiegroepen (postmeting) en beide controlegroepen zijn het erover eens dat de opleiding 

BAKO een dure opleiding is voor alle studenten. Wanneer er wordt gevraagd hoe kansarme studenten 

geholpen kunnen worden, worden er initiatieven opgesomd om de kosten te drukken. 

 

Student: “Bij ons in het secundair kon je tweedehands boeken kopen. Ik vind dat veel beter, als ze de 

boeken goed hebben bewaard.” (controlegroep, Heverlee) 

 

Student: “Er zijn ook veel onverwachte kosten. Je start met de opleiding, maar je weet totaal niet 

wat het gaat kosten. Dan komt er ineens nog een keyboard bij en dit nog en dat nog…” 

(controlegroep, Heverlee) 

 

Student: “Wij krijgen niet al onze cursussen recto verso, wat voor papierverspilling zorgt. In mijn 

secundaire school kregen wij alles op gerecycleerd papier en recto verso.” (postmeting, Diest) 

 

Student: “Ik begrijp niet dat de lectoren vragen om alle cursussen uitgeprint mee te brengen, als je 

de kans hebt om een laptop mee te brengen. Op de universiteit is dat ook dat ze een laptop hebben 

in de lessen. Ik snap niet waarom ze daar hier dan zo een probleem van maken.” (postmeting, 

Heverlee) 

 

De interventiegroep van Diest denkt ook aan oplossingen op het niveau van de opleiding die verder reiken 

dan het financiële. De studenten hebben het gevoel dat de school hen niet zou kunnen helpen, vermits ze 

niet over hun problemen zouden praten. De ervaringsdeskundige voegt hieraan toe dat zij op dezelfde 

manier behandeld wil worden als andere studenten. 

 

Student-ervaringsdeskundige: “Dat is ook moeilijk om als student de stap te zetten. In het begin van 

het schooljaar wordt het ook duidelijk gemaakt dat je studietrajectbegeleider (STB’er) iemand is die 

je vertrouwt. Ik denk dat ze nog specifieker kunnen zijn, ook hoe je problemen kunt oplossen. Dat 

nog beter uitleggen wat een studietrajectbegeleiding kan zijn. Ik weet nu dat als ik iets aan de hand 

heb daar terecht kan. Dat ze dat serieus zal opnemen. Maar als ik nu in een financiële moeilijke 

situatie zou zitten, zal ik dat niet zeggen.” (postmeting, Diest) 

 

Student-ervaringsdeskundige: “Ik moet eerlijk zeggen, toen ik mij kwam inschrijven, ben ik me 

gewoon komen inschrijven zoals elke andere student. Ik ben de eerste dag naar school gekomen 

zoals elke ander student. De eerste keer dat het bij mij eruit gekomen is, was dat toen met dat 

gesprek hier [premeting] en zag ik aan veel gezichten dat ze verschoten. Dus uiteindelijk kan de 

school ook niet veel naar mij toe doen, omdat ze niet weten over mijn situatie. Ik heb daar ook nog 

niet over gesproken. Ik zou ook niet weten waar dat ik eigenlijk terecht moet. Mijn STB-er weet het 

wel. Voor de rest zou ik niet weten waar naar toe te gaan en tot nu toe… Ik moet toegeven mijn 
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rekeningen worden nog altijd beheerd door het OCMW, dus nu heb ik geen problemen meer. Ze 

merken ook niet dat ik in de problemen zit.” (postmeting, Diest) 

 

Opmerkelijk is het feit dat ook de controlegroep van Diest verder nadenkt dan het oplossen van de 

financiële problemen. De bibliotheek is volgen hen een goed initiatief om (kansarme) studenten te 

ondersteunen. 

 

Interviewer: “En zijn er dingen die wij kunnen doen dan om die studenten te helpen, als opleiding?” 

A: “Ja, ik denk dat de bib al een goed voorbeeld is. Als je elke keer dat boekje moet gaan kopen, ja 

dan is dat al bijna 15 euro per boek. Als je dat dan elke stage moet gaan doen, dan is dat wel 

veel. Terwijl de bib, de school biedt wel veel aan, ik bedoel daar hebben zo ook zo van die 

handpoppen enzo. Je moet het niet per se aankopen, want je kan het lenen uit de bib. En je hebt 

ook computers dus je moet in principe ook niet echt een computer hebben. Maar als je nu thuis 

geen computer hebt, de bib sluit om vijf uur, de meeste hebben tot vier uur, half vijf les … Dus in 

mijn ogen kan de bib iets langer open blijven, zodat mensen die thuis geen laptop hebben toch 

de kans krijgen om op school op de computer dingen te doen. Want nu ook in de vakantie denk ik 

dat ze maar twee dagen open zijn en als je thuis geen computer hebt ofzo, ja, ik weet niet, om 

dingen op te zoeken ofzo.” 

B: “Of geen rust. Als je in een klein huisje woont en het is druk, broertjes of zusjes hebben vakantie. 

Je moet rust hebben om te kunnen studeren.” 

Interviewer: “Dus je denkt, die bibliotheek dat is wel goed, maar dat zou nog wel uitgebreid kunnen 

worden. Zijn er nog dingen waar je aan denkt dat die mensen zou kunnen helpen?” 

C: “Een spelotheek, dus ze hebben dat ook al heel veel die spelletjes. Tegenwoordig die spelletjes 

zijn heel duur. Die gaan wel lang mee, maar als je die gewoon kan lenen is dat veel handiger.” 

 

1.2.3 BIJLAGE 

BIJLAGE 1: Associatie-oefening interventiegroepen 

 Premeting Postmeting 

Heverlee 

• Beperkte middelen + weinig geld 

(3 keer)  

• Problemen in het onderwijs (2 keer) 

• Opsomming van problemen: 

medisch – opvoeding – voeding 

(melkje) – hygiëne – afstoting 

• Veel problemen + vicieuze cirkel 

• Hulporganisaties (2 keer) 

• Vrije tijd 

• Sommige onderwerpen liggen 

gevoelig  

• Laag zelfbeeld 

• Omschrijven de persoonlijkheid van 

mensen in kansarmoede: 

doorzettingsvermogen, durf, 

mensen kunnen ook blij zijn met wat 

ze hebben, sterk in de schoenen 

staan (achteraf), veel 

levenservaring, verschillende 

mensen 

• Vicieuze cirkel (3 keer) 

 Oplossingen zijn er  

• Vluchtelingen (2 keer) 

• Sociale uitsluiting + vooroordelen 

• Begeleiding + organisaties die 

mensen met KA helpen 

• Iets wat je altijd bij zal blijven 

• Minder kansen 

Diest 
• Linken met financiële problemen: 

weinig geld, moeilijk rondkomen, 

• Linken met financiële problemen: 

weinig/minder geld, geldtekort, niet 
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minder geld dan anderen, eindjes 

aan elkaar knopen, openstaande 

rekeningen 

• Gevolgen van die financiële 

problemen: huisvestiging (2 keer), 

sociale contacten, schaamte 

(3 keer), moeilijkheden op school (2 

keer), problemen thuis, voeding, 

minder nieuwe spullen 

• Gokken? 

rondkomen (3 keer) 

• Gevolgen van die financiële 

problemen: slechte 

leefomstandigheden, kledij die 

versleten of stuk is, geen koekje bij 

voor tijdens de speeltijd 

• Weinig kansen in maatschappij + 

cirkel 

• Veel te verwerken + verdriet 

omwille van het ‘minder’ zijn + 

minderwaardig voelen  

• Veel vragen zonder antwoord 

• Organisaties die helpen 

• Een verhaal + vluchteling  

 

BIJLAGE 2: Associatie-oefening controlegroepen 

 

Heverlee 

• Geen geld of weinig komen (4 keer) 

 Werkloosheid (2 keer) 

 Minder kansen voor de toekomst +  studeren 

• Problemen: voeding, klein huis, geen verwarming, watergebrek 

• Vragen geen hulp + laten het niet merken 

• Afrika 

• Voedselbank 

Diest 

• Financiële problemen: weinig geld, armoede, niet rondkomen… (7 keer) 

• Het komt voor in andere landen + Ook bij ons 

• Vicieuze cirkel + ze geraken er moeilijk bovenop  

• Straatkinderen + sociale woning 

• Oude kleren 

• Sociale woning + wereldwinkel 

• Soms dure dingen kopen om niet te laten zien dat je arm bent. 

• Verschil in onderwijs en waarden 

 


