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1.2.2 Beginsituatie studenten (uitgebreid verslag) 

1 INLEIDING 

Uit de analyse van de focusgesprekken van de derdejaarsstudenten komen vier grote thema’s naar 

voren. Ten eerste blijkt kansarmoede veraf te staan van de leefwereld van de studenten, met als 

gevolg dat zij over een beperkte voorkennis beschikken wanneer zij de opleiding binnenstappen. Het 

lijkt alsof deze voorkennis niet verder uitgebreid wordt gedurende de opleiding. Deze voorkennis 

leidt mogelijks tot een gevoel van onwetendheid. De manier waarop kansarmoede een plaats krijgt 

binnen de opleiding komt als tweede aan bod. Hierbij aansluitend worden de specifieke 

verwachtingen van studenten naar de opleiding toe besproken. Zij uiten een nood aan confrontatie 

en bewustwording, ze willen doen in plaats van luisteren. Deze verwachtingen sluiten aan bij het 

derde thema: Hoe verschilt de leefwereld van deze kleuters met de leefwereld van andere kleuters 

en welke gevolgen heeft dit voor de aanpak van de kleuteronderwijzer en de hele school? Volgens de 

studenten krijgen kinderen die leven in kansarmoede een beperkter aanbod aan prikkels, waardoor 

de belangstellingscentra niet altijd aansluiten bij hun beleving. De participanten ervaren echter een 

gevoel van machteloosheid t.o.v. kansarmoede, vermits er grenzen zijn aan hun handelen. Als laatste 

zoomen we in op de taboe die er heerst rond kansarmoede onder studenten binnen de 

lerarenopleiding. Deze vier thema’s zullen hieronder respectievelijk verder uitgediept worden en 

worden vergeleken met de analyse van de focusgesprekken van de eerstejaarsstudenten. 

2 EEN GEVOEL VAN ONWETENDHEID DOOR EEN GEBREK AAN ERVARING 

Kansarmoede blijkt een fenomeen te zijn dat zich (voor de meeste studenten) eerder aan de rand 

van hun leven afspeelt, met uitzondering van de ervaringsdeskundige (1 BAKO, Diest). Dit gebrek aan 

ervaring wordt zichtbaar in het beeld dat studenten hebben over kansarmoede. Vermits ze er nog 

niet (bewust) mee in contact kwamen, is het voor hen niet gemakkelijk om het begrip kansarmoede 

onder woorden te brengen.  

Interviewer: “Oké, dus bij jou is dat wel al iets waar jij mee te maken hebt gehad in je eigen 

leven. Hoe is dat bij de anderen?” 

A: “Niet direct.” 

B: “Nee, niet direct.” 

C: “Ik ook niet direct.” 

(3 BAKO, Diest) 

 

Student: “Ik was aan het denken en ik kwam heel vaak bij dezelfde dingen terecht, zo de 

meest voor de hand liggende dingen. Bij kansarmoede denk ik meteen aan arm, maar arm is 

niet perse kansarmoede. Dus dacht ik zou ik dat wel opschrijven en dan aan iets anders begin 

te denken, maar kwam ik op het eind toch terug bij arm, dus dat was altijd en ja. Ik vind dat 

moeilijk om daar zo over na te denken omdat ik daar eigenlijk weinig mee in contact gekomen 

ben.” 

(3 BAKO, Heverlee) 



2 

Student: “Ik ben daar zelf ook nog niet echt mee in contact gekomen in mijn naaste 

omgeving.” 

 (1 BAKO, premeting Diest) 

Zoals uit één van de voorgaande citaten blijkt, verbinden de derdejaarsstudenten het begrip 

kansarmoede spontaan aan een gebrek aan geld. Er wordt benadrukt dat kansarmoede niet gelijk is 

aan armoede, maar dat deze financiële problemen toch meteen in hun gedachten springen. Ze 

denken daarbij spontaan aan het vastzitten in een vicieuze cirkel. Terwijl de studenten van Diest 

voornamelijk spreken over materiële problemen (hygiëne, voeding, werkloosheid, kleding…), trekken 

de studenten van Heverlee het begrip kansarmoede verder open. Volgens hen gaat het echt om de 

situatie waarin mensen leven, met name een situatie met minder kansen. Kansarmoede is volgens 

deze studenten iets wat niet enkel voorkomt in andere culturen of bij allochtonen, maar ook ‘hier bij 

ons’.  

Ook de eerstejaarsstudenten (premeting) associëren kansarmoede met een gebrek aan geld en de 

gevolgen hiervan op de andere aspecten van het leven. 

Student: “Ik denk ook dat kinderen die in kansarmoede zitten vaak gepest worden. Vooral in 

deze maatschappij. Bijvoorbeeld: op school is er dan iemand die zich wat anders kleedt dan 

de rest, een beetje goedkoper, maar daar word je tegenwoordig ook al mee gepest. Ook gaan 

sociale contacten anders gaan zijn, omdat ze die jongen of dat meisje anders gaan bekijken, 

qua uiterlijk, qua maakt niet uit wat.” (1 BAKO, premeting Diest) 

Student: “Omdat het ook wel zo is, kinderen worden ook automatisch uitgesloten als ze 

minder mooie kleren aanhebben. Kledij die niet binnen de normen ligt voor de jeugd van 

tegenwoordig.”  

(1 BAKO, premeting Heverlee) 

De derdejaarsstudenten zijn zich tijdens de opleiding ervan bewust geworden dat er enorm veel 

vooroordelen bestaan rond kansarmoede.  

Student: “Je mag zeker geen vooroordelen hebben. Ik had dat meestal wel, van ja, het zijn 

buitenlanders en ze willen niet werken. Maar die module [module ‘Diversiteit en Leren’] heeft 

mij wel doen inzien dat je er ook anders kunt naar kijken.” (3 BAKO, Diest) 

Dat deze vooroordelen bestaan, blijkt uit volgend antwoord op de vraag naar kansarmoede in de 

eigen omgeving van de eerstejaarsstudenten: 

Student: “Er zijn geen ervaringen, buiten dat je op straat mensen ziet bedelen. Wat me ook 

opvalt dat het vaak buitenlanders zijn en bijna nooit Belgen. Er zijn veel organisaties die 

mensen steunen in het buitenland, maar ik vind dat ze zich eerst op België moeten focussen.” 

(1 BAKO, premeting Heverlee) 

Nochtans lijkt het alsof deze vooroordelen aan het einde van de opleiding nog niet volledig 

doorbroken zijn.  

Student: “En er was zo een nieuw kindje gekomen, want die was verhuisd van Holland naar 

hier, en ja, dat was ook zo één, ge kon ook wel wat voelen dat die wat kansarm was, ook zo te 
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weinig hygiëne en zo, en effectief heeft die zo bijvoorbeeld maandag iets aan, en vrijdag heeft 

die dat nog aan, allez, en vrijdag is dat dan wel zo dat ge dat echt wel ruikt. Allez ja, het is nu 

wel zo’n negerke zo […]” (3 BAKO, Diest) 

Ondanks het feit dat kansarmoede een fenomeen is dat zich afspeelt aan de rand van het leven van 

de studenten, zijn ze er toch al (onbewust) mee in contact gekomen tijdens verschillende stages. De 

eerstejaarsstudenten geven tijdens de premeting ook aan dat ze nog niet in contact kwamen met 

kansarmoede, maar spreken tijdens het gesprek wel spontaan over voorbeelden van kansarme 

kinderen en ouders tijdens stages in het secundair onderwijs, projecten vanuit hun vorige school, de 

jeugdbeweging… Ze vermelden tijdens de premeting mogelijke concrete, materiële initiatieven om 

kinderen en ouders te ondersteunen (in tegenstelling tot meer psychologische initiatieven tijdens de 

postmeting). 

Student: “Ik doe speelplein en er was vorig jaar een kindje dat nooit eten bij had: geen koekje, 

geen drinken, een lege rugzak. Twee dagen heb ik daar gestaan en twee dagen had hij niets 

bij. Toen heb ik maar wat koeken in mijn boekentas gestoken om aan hem te kunnen geven. 

(1 BAKO, premeting Diest) 

 Student: “Ik heb ooit voor een seminarie op school een project moeten doen, je kon vrij kiezen 

wat je wou doen en toen hebben we met acht van onze klas een benefiet georganiseerd voor 

een organisatie die kansarmen helpt binnen ons dorp. We hebben die organisatie geld 

gegeven zodat die mensen computerlessen konden volgen, eens soep komen eten of gewoon 

eens babbelen. Dat is een huisje bij ons in het dorp dus ik heb er wel al wat ervaring mee.” (1 

BAKO, premeting Heverlee) 

Vermits studenten in hun persoonlijke leven weinig geconfronteerd werden met kansarmoede, 

voelen ze zich onzeker en weten ze niet hoe ermee om te gaan. Naast dit gevoel van onwetendheid, 

ervaren de studenten ook een gevoel van schaamte en machteloosheid. Hier wordt later nog verder 

op ingegaan (zie alinea 4 ‘Een andere leefwereld’ en 5 ‘Taboe en een hoog kostenplaatje’). 

Samenvattend kunnen we besluiten dat studenten de opleiding binnenstappen met weinig 

persoonlijke ervaring en een zeer beperkte voorkennis over kansarmoede. Het is net tijdens de 

opleiding (en dan voornamelijk tijdens stages) dat ze (on)bewust in contact komen met 

kansarmoede. De oplossingen die ze geven voor kansarmoede zijn echter vooral op het materiële 

gericht. De ervaringen in de opleiding helpen ook niet om het gevoel van onwetendheid te 

verdrijven. 

3 NOOD AAN CONFRONTATIE EN BEWUSTWORDING 

Uit de levendige manier waarop de derdejaarsstudenten spreken over voorbeelden uit hun stage, 

kunnen we afleiden dat deze stages toch wel een bepaalde indruk hebben nagelaten. De andere 

momenten wanneer kansarmoede aan bod kwam binnen de opleiding, blijken daarentegen minder 

invloed te hebben gehad op het denken en voelen van de studenten. 

Interviewer: “Is er op een ander moment in jullie opleiding nog aandacht geweest voor 

kansarmoede? Jullie zijn nu een beetje de ervaringsdeskundigen in onze opleiding.” 

A: “Het zit allemaal heel ver eigenlijk.”  
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Interviewer: “Het zit allemaal heel ver. Het hoeft niet noodzakelijk te zijn vanuit een module 

of zo, maar het zou kunnen dat je zegt van, ja, toen heeft iemand iets gezegd over 

kansarmoede, of toen zat dat daar ergens wel in.”  

B: “Waarschijnlijk wel, maar ik kan op niks meer opkomen.” 

(3 BAKO, Diest) 

De manier waarop kansarmoede een plaats krijgt in het curriculum, komt pas ter sprake wanneer er 

expliciet naar gevraagd en doorgevraagd wordt. De derdejaarsstudenten van Diest herinneren zich 

een specifieke module waarbinnen kansarmoede aan bod kwam, namelijk de module ‘Diversiteit en 

leren’. Van deze module heeft voornamelijk de uitstap naar Meulenberg een indruk nagelaten op 

hen. De studenten van Heverlee voegen hier nog de module GOK, een keuzetraject (Anderstalige 

nieuwkomers) en enkele casussen binnen bepaalde vakgebieden aan toe. Wanneer er wordt 

gevraagd of studenten het gevoel hebben dat de opleiding diversiteit ziet als een uitgangspunt, 

antwoorden ze negatief. Analoog hebben de eerstejaarsstudenten bij de start van het academiejaar 

nog niets gehoord over het onderwerp ‘kansarmoede’ binnen de opleiding. Ook de studenten van de 

controlegroep hebben op het moment van de postmeting nog niets gehoord over kansarmoede, 

buiten enkele korte gesprekken over de studentenstage. 

Interviewer: “Hebben jullie vanuit de opleiding al handvaten gekregen om met kansarmoede 

om te gaan?” 

A: “Neen.”  

B: “Ik zou op zich ook niet weten wat je moet doen.” 

C: “Daar wordt ook heel weinig over gezegd ook. Het gaat meer over hoe je moet omgaan 

met kinderen.” 

B: “Niet hoe je moet omgaan met kinderen met minder geld.” 

C: “Er wordt wel heel veel nadruk op gelegd met kinderen die wat probleempjes hebben, 

maar niet om te zeggen kansarmoede. Wel bijvoorbeeld met gedragsstoornissen of taal 

problemen. Dat weten we wel.” 

(1 BAKO, postmeting controlegroep Heverlee) 

 

De derdejaarsstudenten hebben echter wel een duidelijke verwachting met betrekking tot 

kansarmoede naar de opleiding toe. Overkoepelend kan er gesteld worden dat studenten nood 

hebben aan confrontatie en bewustwording. Wanneer er gevraagd wordt hoe de opleiding het 

thema kansarmoede beter kan integreren, uiten de studenten van Diest vooral hun nood aan 

confrontatie:  

Student: “Die confrontatie [op stage] heeft bij mij wel zoiets gehad van, oei, ik had daar 

daarvoor eigenlijk nooit echt bij stilgestaan en ook niet op gelet. En ook niet verder op 

ingegaan. Als ge zo kleuters in uw klas hebt, op een week tijd kent ge die eigenlijk niet. Maar 

nu [derde opleidingsjaar] staat ge echt zo één volledige maand in de klas en dan begint ge 

echt zo met die kleuters. Ik denk echt zo die confrontatie. Met studenten ergens naar toe 

gaan. Of uitstapjes doen of zo.”   

(3 BAKO, Diest) 

Opvallend is het feit dat de eerstejaarsstudenten (interventiegroepen, 1 BAKO) na de 

studentenstage aangeven dat de activiteiten waarbij ze in contact kwamen met kansarme mensen 

(gesprekken met ervaringsdeskundigen) het meeste indruk bij hen hebben nagelaten. Hieruit blijkt 
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dat de nood aan confrontatie die de derdejaarsstudenten uiten ook werkelijk heeft gewerkt bij de 

eerstejaarsstudenten.  

Volgens de derdejaarsstudenten van Diest kan confrontatie helpen om bepaalde vooroordelen te 

doorbreken. In Heverlee wordt er daarentegen meer nadruk gelegd op de bewustwording en het 

bespreekbaar maken (zie “Taboe en een hoog kostenplaatje”):  

Student: “[…] daar attent op maken. Dat er die kans is dat er zo kinderen zijn en dat we daar 

een beetje meer bewust van moeten worden. Nu pas worden we een beetje wakker geschud 

in dat derde jaar.” (3 BAKO, Heverlee) 

Opnieuw is het opvallend hoe de eerstejaarsstudenten tijdens de postmeting vertellen dat ze dankzij 

de studentenstage zich er meer bewust van zijn geworden dat kansarmoede een probleem is dat zich 

werkelijk afspeelt in onze maatschappij. 

Terwijl de derdejaarsstudenten van Heverlee de algemene suggestie geven om studenten ‘wakker te 

schudden’, komen de derdejaarsstudenten van Diest met specifieke voorstellen, zoals bijvoorbeeld 

het organiseren van gesprekken met ouders. 

Student: “Ik denk dat het ergste is dat later, ook naar de opleiding toe, we hebben wel 

slechtnieuwsgesprekken gehad, maar niets over bijvoorbeeld een gesprek over de hygiëne 

van het kind, of opvoeding ofzo […] Om zoiets toe naar ouders te brengen, dat is, […] Nee, dat 

is te confronterend. Ge weet niet hoe die mensen gaan reageren.” (3 BAKO, Diest) 

De nood aan informatie over hoe in gesprek te gaan met ouders kwam ook terug bij de 

eerstejaarsstudenten (controlegroepen én interventiegroepen). 

De verwachtingen van de eerstejaarsstudenten (premeting) liggen ongeveer in dezelfde lijn als die 

van de derdejaarsstudenten. In beide groepen wordt er aangehaald dat ze zich een beeld willen 

vormen van wat kansarmoede precies is, zodat ze zich beter kunnen inleven. Volgens de 

derdejaarsstudenten zorgt confrontatie er net voor dat studenten zich er meer bewust van worden.  

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

(1 BAKO, premeting Heverlee) 

De eerstejaarsstudenten van Diest voegen er het volgende nog aan toe: 

A: “Goede informatie over waar ze terecht kunnen: OCMW, voedselpakketten...” 

B: “Ik weet ook niets van die oplossingen waar ze terecht kunnen.” 

A: “Ik wil wel weten hoe je met een kansarm kind omgaat.” 

C: “Ik denk ook het beeld van het kind dan, zo dat je een beeld hebt van de situatie.” 

(1 BAKO, premeting Diest) 

 

De timing van dit onderwerp binnen het curriculum, kwam bij de derdejaarsstudenten meermaals 

ter sprake. Algemeen kan gesteld worden dat de derdejaarsstudenten reeds vroeger in contact 

hadden willen komen met kansarmoede.  
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Student: “Ik zou dat ook in het begin van de opleiding doen. Nu krijgt ge dat op het einde, 

maar als ge dat in het begin van de opleiding doet, dan hebt ge al een basis en kunt ge daarin 

groeien tijdens die drie jaar.” (3 BAKO, Heverlee)  

Student: “Ja, die [de module ‘Diversiteit en leren’ in het derde jaar] mag misschien wel 

vroeger komen, denk ik. Dat ge echt van in het begin daar echt mee bezig zijt.” (3 BAKO, 

Diest) 

Vermoedelijk zal een vroege confrontatie ervoor zorgen dat studenten kansarmoede zien als iets wat 

in elke kleuterklas aanwezig kan zijn. Op deze manier zouden ze er tijdens elke stage rekening mee 

kunnen houden. Ook hier hebben de studenten van Diest een meer specifieke suggestie naar de 

opleiding toe. 

Student: “In het eerste jaar zijt ge nog uw plaats aan het zoeken in de kleuterklas. Ge moet 

daar nog aan wennen. Ik denk dat het tweede jaar perfect is. Want ge gaat niet naar het 

tweede als ge u niet op u gemak voelt in een kleuterklas. (3 BAKO, Diest) 

De studenten geven aan dat wanneer zij hier vroeg mee in contact komen, ze misschien zelf binnen 

elke volgende module de transfer kunnen maken naar kinderen die leven in kansarmoede. Dit wordt 

bevestigd door de eerstejaarsstudenten die tijdens de postmeting aangeven dat ze tevreden zijn met 

de timing van de studentenstage binnen hun opleiding. 

Tot slot kan hier opgemerkt worden dat er een bepaalde tweestrijd bestaat in de verwachtingen van 

de derdejaarsstudenten naar de opleiding toe. Enerzijds wordt het theoretische luik benadrukt, met 

name dat het onderwerp kansarmoede een meer prominente plaats zou moeten innemen binnen de 

opleiding. Anderzijds stellen de studenten hun eigen voorstel in vraag, vermits ze verklaren dat het 

echte leren pas start in de praktijk.  Studenten ervaren dus een duidelijke spanning tussen de theorie 

en de praktijk. 

Student: “Het is makkelijk om het in theorie te zeggen, maar het is veel moeilijker om het in 

praktijk te realiseren. Dat wordt vaak vergeten.” (3 BAKO, Diest) 

Deze spanning was ook zichtbaar bij de interventiegroepen van de eerstejaarsstudenten 

(postmeting) waarin zij aangeven dat ze zich niet veel meer herinneren van de theorie die tijdens de 

studentenstage aan bod kwam. Nochtans uiten zij tijdens de postmeting ook aan nood aan meer 

informatie, omdat ze het gevoel hebben nog maar het tipje van de ijsberg te hebben ontdekt. 

Blijkbaar hebben studenten dus eerst nood aan praktijkervaring (confrontatie en bewustwording), 

om daarna meer inzicht te verkrijgen in de problemen en mogelijke oplossingen (theorie). 

 

Hierop voortbouwend besluiten de derdejaarsstudenten van Heverlee dat dingen ‘doen’ meer 

beklijvend werkt dan het aanbrengen van bepaalde theorieën. Opmerkelijk is het gevoel van 

onwetendheid dat door de derdejaarsstudenten wordt ervaren, ondanks de ervaringen op stage. 

Wanneer er expliciet naar gevraagd wordt, geven de studenten toe dat ze zich aan het einde van 

hun opleiding niet klaar voelen om in de praktijk kinderen met kansarmoede op een goede manier 

te begeleiden. 
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Interviewer: “Door alles wat jullie nu gekregen hebben in onze opleiding, zijn jullie nu klaar 

om daar mee om te gaan als er volgend jaar een kindje met kansarmoede is?”  

A: “Nee” 

B: “Nee” 

  C: “Nee” 

D: “Ik denk sowieso dat ge altijd steun moet […]” 

E: “Ge groeit daar sowieso wel in.” 

D: “Nee, ik denk dat ook niet.”  

B: “Ik denk dat dan pas het leren begint.” 

A: “Dat is zo.” 

D: “De echte ervaring.” 

(3 BAKO, Heverlee) 

 

4 EEN ANDERE LEEFWERELD 

A) KANSARME KINDEREN 

Wanneer er aan de derdejaarsstudenten gevraagd wordt hoe de leefwereld van kansarme kleuters 

zou kunnen verschillen van kansrijke kleuters, halen de derdejaarsstudenten aan dat deze kinderen 

thuis een beperkter aanbod aan stimulerende prikkels krijgen. Dit heeft volgens hen als gevolg dat 

deze kleuters niet altijd worden aangetrokken door de belangstellingscentra waarrond wordt 

gewerkt in de kleuterklas. Meermaals worden er voorbeelden aangereikt van thema’s uit hun eigen 

stages die niet behoorden tot de belevingswereld van deze kleuters.  

Student: “Zo laatst met Sinterklaas: Wat hebben jullie gekregen van sinterklaas? Daar zitten 

ook kinderen bij die niks gekregen hebben en die dat heel erg vinden.” (3 BAKO, Heverlee) 

Student: “Na de paasvakantie kwamen al die kinderen terug naar de klas en iedereen had wel 

iets te vertellen van hoe leuk het was van wat ze gedaan hadden tijdens de vakantie. En ja, 

dat jongetje had niks gedaan, dus ja, die zat daar ook maar. […] Dus ik denk dat die wel veel 

missen en dat die ouders wel andere zorgen zullen hebben dan met hun kind bezig te zijn.” 

(3 BAKO, Diest) 

Student: “[…] belangstellingscentra die aansluiten bij alle kinderen […] Sommigen zijn echt 

nog nooit naar de kermis geweest of weten niet welke dier dat dat is.” (3 BAKO, Heverlee) 

Student: “Dan is die beleving gewoon anders, hé. Dat is jammer, want ervaringsgericht 

werken wordt zo gepromoot, ik ben daar grote fan van, maar dat is gewoon wel moeilijk in 

een heel diverse klas omdat ge gewoon wilt vertrekken vanuit die ervaring maar die zijn 

allemaal niet hetzelfde.” (3 BAKO, Heverlee) 

De eerstejaarsstudenten van Heverlee verwoorden dit niet expliciet op deze manier, maar geven wel 

spontaan aan dat sommige onderwerpen gevoelig liggen. 

 Student: “Dat was ook vorig jaar net na een vakantie. Ik heb stage gedaan bij STW. Dan 

begon de leerkracht over waar de kleuters op vakantie waren geweest. En dan was er een 

kindje die aan het vertellen was dat ze niet op vakantie konden gaan, die was nog nooit op 
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vakantie geweest buiten aan de zee. Toen wist de leerkracht ook niet goed meer wat zeggen. 

Dat was wel erg voor dat kindje.” (1 BAKO, premeting Heverlee)  

De eerstejaarsstudenten beantwoorden de vraag naar de leefwereld van kansarme kleuters kort met 

het antwoord dat deze kinderen niet alles kunnen doen wat andere kinderen kunnen doen, omdat 

de ouders niet alles kunnen betalen. Wanneer er gevraagd wordt naar hoe kansarme kleuters zich 

voelen, antwoorden studenten als volgt: 

 Student: “Ik denk dat vanaf 4-5 jaar ze wel zullen beseffen wat er aan de hand is. De kleinste 

peuters liggen er wel nog niet wakker van denk ik.” (1 BAKO, premeting Diest) 

Student: “Ik denk dat het ook van de leeftijd afhangt. Op jonge leeftijd besef je het nog niet 

helemaal, maar naar mate je ouder wordt gaat er meer schaamte komen omdat je weet wat 

het betekent.” (1 BAKO, premeting Heverlee) 

Student: “Ik denk dat ze wel goed beseffen in welke situatie ze zitten. Ik heb er een 

documentaire van op tv gezien en dat kindje besefte het allemaal wel goed.” (1 BAKO, 

premeting Heverlee) 

B) KANSARME OUDERS  

In beide focusgesprekken met de derdejaarsstudenten werd er regelmatig gesproken over de ouders 

van kleuters met kansarmoede, nochtans werd hier niet specifiek naar gevraagd.  

Student: “Ouders zeggen dan: Dat is toch goed dat ik die koffiekoeken meeneem, dat is toch 

tof. Terwijl ze soms niet beseffen dat dat eigenlijk niet echt iets is waar ik mijn kind mee help, 

hij gaat zich daar misschien wel beter door voelen.” (3 BAKO, Heverlee) 

Student: “Ouders lijken minder geïnteresseerd. Ik heb nu bijvoorbeeld gezien op mijn 

stageschool, een jongetje van drie jaar die met de fiets naar school kwam en daar dan 

honderd meter achter liep de mama pas. En dat naast een drukke baan, waar heel de tijd 

vrachtwagen en auto’s passeren, dat was niet verantwoord.” (3 BAKO, Diest) 

Student: “Ja, want het is eigenlijk een taak van de ouders om daar voor te zorgen dat de 

hygiëne in orde is. Dan hebben ze eigenlijk hun werk zo niet goed gedaan precies, terwijl dat 

die eigenlijk misschien wel willen, maar niet altijd kunnen.” (3 BAKO, Diest) 

Het lijkt alsof de derdejaarsstudenten de verantwoordelijkheid voor het verzeilen in kansarmoede bij 

de ouders leggen. Daarentegen benadrukken de studenten dat deze ouders ongetwijfeld het beste 

voor hebben met hun kinderen. Terwijl in het focusgesprek van Diest zeer sterk naar voren kwam dat 

deze ouders zich waarschijnlijk zullen schamen over de situatie waarin zij leven, wordt dit door de 

studenten van Heverlee maar één keer aangehaald.  

Student: “Ja, ik kan niks tegen dat kind gaan zeggen daarover want die kan daar niets aan 

doen. Het is dan bij de ouders, maar, ja, spreek zo maar eens iemand aan daarover. Ik denk 

niet dat dat simpel is. Dat ligt nogal gevoelig denk ik. Ge zijt die mensen hun persoonlijke 

sfeer aan het binnen gaan dan op dat moment.”  (3 BAKO, Diest) 
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Ook in de gesprekken met de eerstejaarsstudenten wordt besproken dat de ouders zich schamen 

voor hun situatie en daarom geen hulp durven vragen. De studenten van Diest voegen hier aan toe 

dat de school de ouders hierin kan ondersteunen. 

Student: “Ze gaan hun ook schamen en niet snel achter hulp willen vragen. Ze gaan er niet 

mee naar buiten willen komen.” (1 BAKO, premeting Heverlee) 

Student: “Dat ouders weten dat ze steun krijgen vanuit de school, dat ze weten dat er iemand 

achter hun staat.” (1 BAKO, premeting Diest) 

Student: “Eventueel subtiel iemand aanraden wie hulp kan bieden.” (1 BAKO, premeting 

Diest) 

Als er gevraagd wordt naar mogelijke oplossingen voor kansarmoede (zie document met de 

uitgebreide analyse: tabel oplossingen voor kansarmoede), komt er bij de alle studenten een gevoel 

van machteloosheid naar boven. De studenten verwoorden dat ze graag elke kleuter zouden helpen, 

maar dat dit praktisch niet haalbaar is. Een vraag die ze zichzelf stellen is: “Waar trek je de grens?”. 

Deze spanning komt onder meer naar voren in volgende dialoog:  

B: “Ja, gewoon, ge kunt dat niet voor iedereen gaan beginnen doen, want ja, dan lijden uw…” 

A:  “Uw andere leerlingen, he!” 

B: “Ja, het gebeuren lijdt er helemaal onder en heel uw dag gewoon. Dan denk ik niet dat ge 

dat als kleuteronderwijzer helemaal zelf kunt blijven doen. Om dat allemaal te 

ondersteunen en daar altijd zo veel aandacht aan te geven.” 

D: “Ja, ge kunt het natuurlijk ook niet naast u laten liggen he.” 

(3 BAKO, Heverlee) 

 

A: “De ouders konden geen melkje betalen, dus moest hij water drinken. De rest van de klas 

mocht wel een melkje en hij niet.” 

Interviewer: “Wat doet dat met jou als ze dat zegt?” 

B) “Misschien moet de school daar meer aan doen, als het maar één kindje is.” 

C) “Maar dan gaan er misschien meer kinderen komen en gaat het school nog meer geld 

moeten uitgeven.” 

(1 BAKO, premeting Herverlee) 

 

Tijdens de postmeting wordt er over deze spanning niet meer gesproken en geloven de studenten 

dat er mogelijkheden zijn om kansarmoede op te lossen. 

Aansluitend ervaren de eerstejaarsstudenten een gevoel van verantwoordelijkheid. Wanneer er 

gevraagd wordt naar hun mening over scholen die niet ingrijpen wanneer een kind geen eten bij 

heeft, reageren ze resoluut: 

A: “Daar sta ik niet achter.”  

B: “Je kan je ogen daar niet voor dichtdoen. Zeker en vast niet.”  

(1 BAKO, premeting Diest) 
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Student: “Dat kind kan er inderdaad zelf niets aan doen. Als je een volwassene ziet lopen met 

vieze kleren vind je dat ook erg maar dan denk je die is volwassen. Een kind woont bij ouders, 

die kan daar zelf niets aan doen en dan voel ik mezelf verantwoordelijk.” (1 BAKO, premeting 

Diest) 

Vanuit hun stages sommen de derdejaarsstudenten verscheidene schoolinitiatieven op om 

tegemoet te komen aan kansarmoede (zie document met de uitgebreide analyse: tabel oplossingen 

voor kansarmoede). Het gaat voornamelijk om voorbeelden van hoe een school kan voorzien in de 

basisbehoeften van de kleuters. 

Student: “Daar wordt vaker aan tegemoetgekomen want er zijn heel veel scholen nog die ‘s 

middags warme maaltijden geven gewoon om het tekort aan gezonde voeding op te vangen, 

omdat veel kinderen thuis anders eten wat goedkoop is en wat niet gezond is.” (3 BAKO, 

Herverlee) 

Student: “Ik heb wel nog meegemaakt in de stage, een kindje dat verwaarloosd werd, en ja, 

dat kreeg geen hygiëne, had geen hygiëne van thuis, en de school moest die dan gaan 

wassen. […] Maar ja, ik weet dat eigenlijk niet, of dat, ge kunt dat moeilijk voor zo veel.” 

(3 BAKO, Diest) 

Student: “Bijvoorbeeld als het kind nu eten op school krijgt en de ouders betalen de rekening 

niet, ik weet niet, als dat zo één kind is, zal dat misschien niet zo erg zijn, maar voor vijf euro 

of zo, dat is niet veel geld, en die hebben dan misschien een week op school daar warme 

maaltijden voor. Dat vind ik iets heel goed, maaltijden op school voor als er kansarme 

kinderen zijn. Dan zijt ge zeker dat die wel degelijk eten gehad hebben. Voor hetzelfde geld 

krijgen die ’s avonds boterhammen zoals ze er ’s middags hebben meegekregen, dat weet ge 

niet. [pauze] Maar dan zou dat zo moeilijk zijn want ge kunt dat niet zelf gaan betalen, 

ergens, ge wilt dat kind verder helpen maar dat gaat niet want dan moet ge ze allemaal gaan 

verder helpen.” 

(3 BAKO, Diest) 

Uit voorgaande citaten blijkt opnieuw dat er twijfels bestaan over de maatregelen die een school kan 

ondernemen. De studenten ervaren deze schoolinitiatieven als positief, maar geloven niet helemaal 

in de haalbaarheid ervan. Er zijn volgens hen grenzen aan de hulp die een school kan bieden. 

Naast deze schoolinitiatieven spreken de derdejaarsstudenten ook over mogelijke maatschappelijke 

oplossingen die het schoolniveau overstijgen, zoals het maximum schoolfactuur, het CLB, het OCMW 

en de jeugdbeweging (zie document met de uitgebreide analyse: tabel oplossingen voor 

kansarmoede). 

Student: “Is daarvoor ook niet de maximum schoolfactuur gekomen? Dat die zo laag mogelijk 

wordt gehouden zodat iedereen dat eigenlijk betaald krijgt. Dat er geen uitstappen in staan 

naar ik weet niet waar, voor ik weet niet hoeveel honderden euro’s bijvoorbeeld.” (3 BAKO, 

Diest) 

Student: “Dan hebben wij soms ook ouders die hun kinderen mee op kamp willen laten gaan, 

maar het niet kunnen betalen. […] Dan verwijzen we die door naar het OCMW en daar is zo’n 

regeling dat zij eigenlijk hun kamp betaald krijgen van het OCMW zodat ze toch kunnen 
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meegaan.” 

(3 BAKO, Diest) 

Tot slot worden er ook verschillende maatregelen opgesomd die de kleuteronderwijzer zelf kan 

doorvoeren op klasniveau (zie document met de uitgebreide analyse: tabel oplossingen voor 

kansarmoede). De meest prominente maatregel is het gericht kiezen van een belangstellingscentrum 

dat aansluit bij de leefwereld van alle kleuters, zoals eerder vermeld. Daarnaast benadrukken de 

derdejaarsstudenten dat het de taak van de kleuteronderwijzer is om elk kind te respecteren en 

graag te zien. 

Student: “Maar ik denk dat het als kleuteronderwijzer gewoon heel belangrijk is dat ge elk 

kind heel graag ziet en blijft graag zien. Dat ge dat duidelijk maakt van het is niet omdat ge 

het minder hebt, dat ik u niet graag zie. Ik denk dat dat de eerste belangrijke taak is van de 

kleuteronderwijzer om iedereen zich goed te laten voelen en dan kunt ge verder gaan.” 

(3 BAKO, Heverlee) 

Het is niet meteen duidelijk of deze studenten de voorkeur geven aan maatregelen binnen de klas, 

klasoverstijgende initiatieven of maatregelen op het bovenschools niveau. De studenten geven wel 

aan dat ze het gevoel hebben dat de kleuteronderwijzer het probleem niet alleen kan aanpakken, 

maar dat het een taak is van de hele school. 

Student: “Het hangt er ook vanaf hoe erg misschien. En dan misschien met de directie daar 

eens over praten. En ja, ik weet niet. Nooit zelf denk ik naar die ouders gaan, dat zou ik zelf 

niet doen.” (3 BAKO, Diest) 

Student: “Ik denk dat ge dat als kleuteronderwijzer zeker niet alleen moet kunnen dragen. Dat 

het een opdracht is van de hele school, altijd in samenspraak met de ouders.” (3 BAKO, 

Heverlee) 

De kerngedachte die naar boven kwam tijdens de focusgroep van Heverlee (3 BAKO) is het 

bespreekbaar maken van kansarmoede. Deze studenten benadrukken dat het onderwerp eerst 

bespreekbaar gemaakt moet worden vooraleer men tot oplossingen kan komen. 

Student: “Ik denk dat de hele grote oplossing al zou zijn het gewoon bespreekbaar maken en 

het minder taboe maken. Vanaf dat ge een situatie bespreekbaar maakt, is de drempel voor 

die mensen gewoon veel minder hoog waardoor dat ge samen, in samenspraak met 

bijvoorbeeld het OCMW, maatschappelijk werkers, ouders, leerkrachten en een heel team… 

Dan kunt ge naar oplossingen zoeken. Want er is ook voor elk gezin, voor elk persoon is er ook 

een andere oplossing.” (3 BAKO, Heverlee) 

In het gesprek met de eerstejaarsstudenten van Diest wordt ook verwezen naar de drempel naar 

hulp. 

Student: “Ik denk dat veel mensen zich daarover schamen en geen stappen durven nemen. Ik 

denk dat de drempel nog te hoog ligt.” (1 BAKO, premeting Diest) 

Student: “Het is meestal ook heel moeilijk voor mensen om de stap te zetten van hulp te gaan 

vragen.” (1 BAKO, premeting Diest) 
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Er blijkt een onderscheid te bestaan tussen de initiatieven van de derdejaarsstudenten en de 

initiatieven die de eerstejaarsstudenten opsommen tijdens de postmeting. De oplossingen 

verschuiven van materiële initiatieven (vb.: eten geven) naar psychologische maatregelen (vb.: 

ouders ondersteunen). Daarnaast gelijken de antwoorden van de groepen op elkaar vermits ze 

allemaal benadrukken dat kansarmoede een opdracht is van de hele school. Dit kan mogelijks erop 

wijzen dat de derdejaarsstudenten toch al wel wat weten over kansarmoede, maar zich nog steeds 

redelijk onzeker voelen. 

Concluderend kunnen we stellen dat de afstuderende studenten vermoeden dat de leefwereld van 

kansarme kleuters beperkt is wat betreft aanbod aan stimulerende prikkels en sterk verschilt van de 

leefwereld van andere kleuters. De kleuteronderwijzer hoort dus in de keuze van 

bellangstellingscentra aansluiting te zoeken bij de leefwereld van alle kleuters. De 

eerstejaarsstudenten geven algemeen aan dat deze kleuters niet alles kunnen doen wat kansrijke 

kleuters kunnen en vragen zich af of deze kinderen besef hebben van hun situatie. Zowel de 

eerstejaars- als de derdejaarsstudenten zien het als een taak van de school om rekening te houden 

met de situatie van deze kinderen. Enerzijds voelen ze zich hiervoor verantwoordelijk, maar 

anderzijds voelen ze zich machteloos omwille van de grenzen aan hun handelen. Beide groepen 

studenten benadrukken het belang van communicatie met ouders, vermits de drempel naar hulp 

voor hen vaak te groot is als gevolg van de taboesfeer rond kansarmoede. 

5 TABOE EN EEN HOOG KOSTENPLAATJE 

Wanneer er gepeild wordt naar kansarmoede onder studenten binnen het Departement 

Lerarenopleiding, komt bij de derdejaarsstudenten naar voren dat er een soort taboesfeer bestaat. 

Student: “Maar ik denk niet dat dat zo duidelijk is voor al de rest, omdat er gewoon zo een 

mega taboe rond is.” (3 BAKO, Heverlee) 

Student: “Of er iemand dat probleem heeft binnen de opleiding of zo, dat weet ik niet. Ik denk 

dat dat misschien ook wel moeilijk is om daar voor uit te komen.” (3 BAKO, Diest) 

De taboesfeer wordt bevestigd door de ervaringdsdeskundige bij de eerstejaarsstudenten in Diest: 

Student: “Als dit hier nu niet ter sprake had gekomen, had ik het waarschijnlijk ook niet 

gezegd.” 

(1 BAKO, premeting Diest) 

In tegenstelling tot de eerstejaarsstudenten in Diest, geloven de eerstejaarsstudenten in Heverlee 

dat de kans heel klein is dat er kansarme jongeren bij hun in de opleiding studeren. 

Student: “Ik denk ook dat in het hoger onderwijs minder studenten kansarm gaan zijn 

tegenover het secundair onderwijs. Alles is hier ook veel duurder. Allé, ik weet niet of hier 

zoveel studenten zijn met kansarmoede.” (1 BAKO, premeting Heverlee) 

De eerstejaarsstudenten van Diest reageren logischerwijze heel anders op de vraag naar kansarme 

jongeren in het hoger onderwijs, vermits ze aan het begin van het gesprek te horen kregen dat één 

van hen in een kansarme situatie heeft geleefd.  
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Interviewer: “Nu, wij hebben dus onder ons een ervaringsdeskundige die ook studeert. Hoe 

denk je dat dat met de andere in je klas is? Zouden er nog meer kansarme studenten zijn?” 

A “Je kan dat niet weten, over haar [B, student-ervaringsdeskundige] dachten we dat ook 

niet.” 

B: “Ik wou het net zeggen, voor ik hier mijn verhaal ben beginnen doen denk ik niet dat 

iemand dat van mij had gedacht, dat ik in die situatie zat.” 

C: “Je denkt daar niet over na, je staat er niet bij stil of iemand kansarm is als je er zelf niet 

inzit.” 

A: “Sommigen zullen misschien denken dat je dat ziet, maar je ziet dat niet hé.” 

(1 BAKO, premeting Diest) 

 

Wanneer er gevraagd wordt naar hoe zijn ermee zouden omgaan in de opleiding, indien zij in 

kansarmoede zouden leven, komt bij de derdejaarsstudenten vooral het departementale niveau ter 

sprake. Zo wordt er aangehaald dat kansarme studenten bij de studentendienst terecht kunnen. 

Eventueel zouden ze naar een lector stappen om hulp in te schakelen, maar dit is sterk afhankelijk 

van de persoonlijkheid van de lector. 

Tijdens de focusgroep met de derdejaars van Diest én de eerstejaarsstudenten van Heverlee kwam 

ter sprake dat de studenten de opleiding BAKO ervaren als een zeer dure opleiding. Ze vragen zich af 

hoe een student die leeft in kansarmoede dit kan bekostigen.  

Student: “Maar vanuit de opleiding mogen ze toch ook wel beseffen dat, allé, ze verwachten wel 

dat ge een verrijking… Als ze binnen komen moet er iets staan, maar dit is niet altijd voor 

iedereen zo evident.”  (3 BAKO, Diest) 

Bovenstaand onderwerp werd spontaan aangehaald door de studenten, maar de interviewer heeft 

er nadrukkelijk op doorgevraagd. Enerzijds kunnen de kosten voor een stageperiode hoog oplopen: 

knutselmateriaal, hoekverrijkingen… Anderzijds zorgen ook de cursussen (met vaak ongebruikte 

bijlagen) voor een hoog kostenplaatje. Wanneer er gevraagd wordt naar mogelijke oplossingen (zie 

document met de uitgebreide analyse: tabel oplossingen voor kansarmoede), geven de studenten 

expliciet aan dat de opleiding meer documenten digitaal kan aanbieden en het aankopen van 

tweedehandsboeken zou moeten promoten. Wanneer de bezorgdheden van de studenten onder de 

loep worden genomen, lijkt het alsof ze enkel aan financiële problemen denken. Tot slot 

benadrukken de derdejaarsstudenten van Heverlee opnieuw dat kansarmoede meer bespreekbaar 

moet worden gemaakt. 

6 CONCLUSIE 

De derdejaarsstudenten hadden op het moment van de focusgroepen de hele opleiding reeds 

doorlopen. Deze studenten kunnen ons dus een beeld geven van de student die deze opleiding 

buiten stapt. Ondanks enkele confrontaties met kansarmoede tijdens de opleiding, hebben ze het 

gevoel dat ze niet klaar zijn om kinderen met kansarmoede te begeleiden. De manier waarop deze 

studenten denken en spreken over kansarmoede komt in grote mate overeen met de kijk van de 

eerstejaarsstudenten ten aanzien van kansarmoede. 

Op enkele uitzonderingen na, blijken de studenten slechts weinig persoonlijke ervaring te hebben 

met kansarmoede. Wanneer ze spreken over stage-ervaringen, lijkt het alsof deze ervaringen nu pas 
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tot hen doordringen. Zowel de derdejaarsstudenten als de eerstejaarsstudenten (interventiegroep, 

premeting) associëren kansarmoede met armoede en de oppervlakkige (uiterlijk zichtbare) gevolgen 

van dit gebrek aan geld. Opvallend zijn de vooroordelen die bij zowel de eerstejaars- als 

derdejaarsstudenten aanwezig zijn. 

Als gevolg van hun beperkte ervaringen met kansarmoede hebben ze nog er niet echt bewust bij 

stilgestaan en weten ze niet goed hoe ermee om te gaan. Ze voelen zich als toekomstige 

kleuteronderwijzer wel verantwoordelijk voor kansarme kinderen, maar maken zich zorgen om het 

feit dat ze dit niet voor alle kinderen kunnen doen. De derdejaarsstudenten uiten dan ook een sterke 

verwachting naar de opleiding toe m.b.t. confrontatie en bewustwording. Ze stellen voor om dit zo 

vroeg mogelijk in de opleiding te integreren, maar ervaren een spanning tussen theorie en praktijk. In 

lijn met de derdejaars, willen de eerstejaars in contact komen met kansarme mensen om zich beter 

in te kunnen leven. Aansluitend kwam er in meerdere gespreken naar boven dat alle studenten nood 

hebben aan informatie over gesprekken met ouders. 

Opvallend is dat de studenten een enorme taboesfeer ervaren rond het fenomeen kansarmoede. 

Schaamte en taboe zijn overkoepelende concepten die in alle vier de focusgesprekken naar boven 

kwamen. Dit gevoel van schaamte kwam zowel ter sprake bij de kansarme kinderen en hun ouders, 

als bij kansarme jongeren in de opleiding. 

Tot slot is het opmerkelijk hoe er in meerdere focusgesprekken spontaan werd gesproken over BAKO 

als een dure opleiding. De studenten geven aan dat er heel wat kostenbesparende initiatieven 

ondernomen zouden kunnen worden.  

 


