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Anders kijken naar kansarmoede   2014 – 2015  

3 Studiepunten 75-90 SBU 

Contacturen:  3 SP 15 CU/semester 5/Verdiepend/ 60 - 75 SBU 

Lector: Chris Mazarese  chris.mazarese@khleuven.be 

 

Doelstellingen 

Door het lezen van een  levensverhaal (van kansarmoede) zich bewust worden van de 

eigen waarden en overtuigingen van waaruit men naar mensen kijkt en zijn gedrag 

bepaalt  

In gesprek met andere (toekomstige) professionals het eigen referentiekader kritisch 

bevragen/ verbreden. 

Eigen opvoedings- en leefomstandigheden zien in het licht van 

kansarmoede/kansrijkdom... 

Inzicht hebben in de manier waarop de leefomstandigheden van een kind/jongere in 

kansarmoede zijn ontwikkeling en persoonlijkheid beïnvloeden 

Vertrouwd zijn met de maatschappelijke realiteit van kansarmoede en informatie kunnen 

opsporen met betrekking tot de aanwezigheid van kansarmoede in een specifieke  regio 

Inzien hoe kansarmoede invloed heeft op gezondheid en welzijn. 

In staat zijn om beschikbaar bronnenmateriaal in verband met kansarmoede (semester 1 

tem 4) te screenen en desgevallend  aanvullende informatie te verzamelen met 

betrekking tot 

 

 1) de maatschappelijke realiteit van kansarmoede anno 2014 

 2) de mechanismen van sociale  uitsluiting en 

 3) de impact van kansarmoede op de persoonlijkheidsontwikkeling 

 

 

 

Deze (bijkomende) informatie kunnen integreren in het persoonlijk en professioneel  

referentiekader en bereid zijn het te integreren in zijn professioneel handelen 

 

 

 

mailto:chris.mazarese@khleuven.be
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Begintermen 

Dit opleidingsonderdeel is aangewezen voor studenten die hun ervaring met 

kansarmoede willen verdiepen en hun professionele houding daaromtrent willen 

verbreden. (Buddy- project, praktijk, modules met focus op welzijn en zorg, burgerschap 

...) 

Dit opleidingsonderdeel veronderstelt dat studenten open staan om het eigen 

(professioneel en persoonlijk)  referentiekader uit te breiden; zij staan open voor 

feedback door toekomstige professionals uit een ander beroepenveld 

Studenten zijn bereid om met studenten uit een ander beroepenveld open te 

communiceren over hun indrukken  met betrekking tot dat beroepenveld... 

 

Onderwijsactiviteiten 

Inhoud 

– het levensverhaal van Monique, door haarzelf neergeschreven als onderdeel  van de 

opleiding 'Ervaringsdeskundige in de kansarmoede en sociale uitsluiting' (www.de-

link.net) 

– bewustwording van het persoonlijk referentiekader (waarden, overtuigingen, 

vaardigheden) + uitbreiding daarvan 

– kennis en vaardigheden uitbreiden met betrekking tot professioneel samenwerken met 

andere beroepengroepen  

–  kennis uitbreiden over kansarmoede, met betrekking tot de invloed op de ontwikkeling  

van iemands persoonlijkheid (cognitief, sociaal, schoolloopbaan, gezondheid, sociaal 

functioneren), met betrekking tot kansarmoede en sociale uitsluiting, met betrekking tot  

maatschappelijke realiteit van kansarmoede. 

 

Studiemateriaal 

–  Monique, een levensverhaal (uitgegeven bij acco, 2014) 

–  Informatie met betrekking tot kansarmoede vanuit voorafgaande opleidingsjaren 

- Verzameling/portfolio actuele artikels rond het thema. 

–  Reflectie- en uitwisselingsopdrachten (individueel en groep) en het sjabloon voor het 

logboek wordt in de 1ste sessie ter beschikking gesteld 

 

 

 

 

http://www.delink.be/
http://www.delink.be/
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Werkvorm:  15 contacturen - +/- 60 tot 75 SBU 

Opdrachtvorm/ supervisie/reflectiegroepen  

 

Toelichting werkvorm 

sessie 1 30 september : 2 uur: introductie: toelichting bij het opleidingsonderdeel: 

doelstellingen, inhoud, werkvorm; toelichting bij het sjabloon van logboek en  de 

opdrachten; samenstelling van de groepen  ( 4 personen multidisciplinair) +  

kennismaking + afspraken in kleine groep 

sessie 2 21 oktober:  2 u: reflectie en uitwisseling na lectuur + nieuwe opdracht 

sessie 3  04 november: 2u: intervisie + toelichting opdracht informatiegaring en 

informatieverwerking 

sessie 4 25 november: 2u: reflectie en uitwisseling na lectuur 

sessie 5 02 december : 2u:  terugkoppeling informatie /uitwisseling persoonlijke 

eindbalans/terugblik werkproces in groep/ eerste aanzet groepspresentatie 

sessie 6 09 december :  2 u: voorbereiden groepspresentatie 

sessie 7 16 december: 3u: groepspresentatie en evaluatie: indienen portfolio en 

logboek. 

 

Evaluatie 

Type:  permanente evaluatie – aanwezigheid en uitgebreide voorbereiding op deze 

sessies. 

Evaluatievorm: Logboek met individuele en groepsopdrachten; portfolio verwerkte 

literatuur, groepspresentatie in aanwezigheid van externe professionals uit de betrokken 

sectoren 

toelichting 2de examenkans: geen 2de examenkans 
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Sessie 1 30 september 

17u30-19u30 lokaal D0.04 

Introductie: toelichting bij het opleidingsonderdeel: doelstellingen, inhoud, werkvorm; 

toelichting bij het sjabloon van logboek en  de opdrachten; samenstelling van de 

groepen  ( 4 personen multidisciplinair) +  kennismaking + afspraken in kleine groep 

 

 

Fase I Kennismaking – samen de juiste mindset vinden – diepgaande lectuur 

 

Situering cursusmateriaal 

“Anders kijken naar kansarmoede” (fout in de titel en colofonpagina) 

 (Redactie Rosemie Mels, acco, 2014, ( http://www.rosemiemels.be) 

Het boek 'Monique: een verhaal van kansarmoede' laat de lezer meeleven met een kind 

dat opgroeit in kansarmoede. In het boek vertelt Monique over haar kindertijd en 

jeugdjaren vanaf haar eerste herinneringen tot op het ogenblik dat ze 22 jaar is. Ze is 

dan getrouwd en heeft vier kinderen. 

 

Het opleidingsonderdeel 'Lees- en reflectiegroep over kansarmoede’: ‘het verhaal van 

Monique' biedt derdejaars Bachelor-studenten – die al veel kennis over kansarmoede 

bezitten – een unieke en bijzondere invalshoek op kansarmoede, namelijk die van een kind 

dat opgroeit in een kansarme omgeving. Dit verhaal biedt hen de mogelijkheid om 

kansarmoede te 'beleven' en van daaruit een kritische bevraging van het eigen 

referentiekader (overtuigingen) onder de loep te nemen. 

 

Doelstellingen breed voor deze sessie 

De eerste doelstelling van het werken met dit verhaal: kansarmoede herkennen 

Het verhaal illustreert op een pijnlijke, harde manier wat 'armoedestress' betekent. Wie het 

verhaal leest zal voor altijd met andere ogen naar kansarmen kijken, zal op een andere 

manier kansarmen kunnen benaderen. Wie het indringend verhaal van Moniques jonge 

leven gelezen heeft zal later, in de uitoefening van zijn beroep personen in kansarmoede 

gemakkelijker (h)erkennen.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rosemiemels.be/
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Opdracht  voor sessie 2 

 

Diepgaande en grondige literatuur van de tekst 

- Lees de tekst zoals je een boek leest.  

- Herlees vaak passages die je aanspreken 

- Werk in de tekst, neem nota, persoonlijke aantekeningen, onderlijn, stip 

bepaalde dingen aan,…schrijf bij… maak er jouw document van… 

-  

1) Selecteer een drietal passages die je persoonlijk het meest raken. Welke 

passages laten je niet los? Hoe wordt je geraakt? Wat maakt dat het jou 

zo raakt? 

 

2) Welke emoties roepen deze fragmenten bij jou op?  

 

 

3) Wat roept ongeloof op? Lijkt ongeloofwaardig? Leg uit waarom? 
 

Je schrijft deze opdracht concreet uit. Je brengt een antwoord op bovenstaande vragen 

voor jezelf goed in kaart. 

 

Doel: in gesprek gaan met elkaar in de volgende sessie/reflectie  

 

Achtergrond en actualiteit 

 

Zorg dat je tegen de volgende sessie 5 krantenartikels en/of geschreven – of beeldende 

reportages bij elkaar zoekt. 

 

Je neemt deze op in je portfolio. Bij elk artikel en/of reportages formuleer je telkens 3 

leerpunten voor jezelf die we volgende keer in groep uitwisselen. 

 

 

 

 

Werken met een logboek + aanmaak portfolio 

 

Logboek (zie format in bijlage, digitaal op toledocourse) 

 

Portfolio 

- Alle persoonlijke aantekeningen 

- Verzameling bronnen, artikels, achtergrond 

- Reflecties 

- Opdrachten 

- Groepsafspraken en samenkomsten, … 
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Bijlage 1  sessie 1 

(Kinder)kansarmoede: een groeiende uitdaging voor de toekomst 

 

*Studiedienst van de Vlaamse regering  Vlaanderen in cijfers 2013 

 

Aandeel geboorten in kansarme gezinnen: 

          2001                         2010                2011 

         6,0%                         8,6%               9,7% 

 

 

* Uit De Standaard 04 februari 2014  Fonds tegen kinderarmoede zamelt 

800,000  euro in 

 

Peter Adriaensen:  “Een op 10 kinderen wordt geboren in een kansarm gezin. In 

grootstedelijke gebieden is dat 1 op 20. 130,000 kinderen krijgen dus al van in de wieg 

minder kansen.” 

“Als we kinderarmoede niet aanpakken krijgen we een golf van volwassenen die ook hulp 

nodig hebben.” 

“Kinderarmoede heeft ook met uitsluiting te maken. Dat los je niet op met wetgeving en 

overheidsgeld; dat vergt  een mentaliteitswijziging.. Kinderen in armoede lijden aan 

armoedestress, omdat ze nergens worden uitgenodigd  om te gaan spelen bijvoorbeeld. 

Of ze worden strategisch ziek op hun verjaardag omdat ze geen geld hebben om de 

kinderen van de klas te trakteren.” 

 

* Uit  Metro 16 mei 2013  Armen worden armer 

 

Op termijn ziet de OESO niet ouderenarmoede maar kinderarmoede als een van de 

belangrijkste uitdagingen voor de toekomst. 

“Met 9,7% van de bevolking die tot de laagste inkomenscategorie behoort, schurkte ons 

land in 2010 aan tegen het europees gemiddelde van 11,1%.” 

 

* Uit De Standaard 24 januari 2014  Kansarme kleuter komt niet aan de bak 

 

ter gelegenheid van de presentatie van 'Kleine kinderen, grote kansen' een 

actieprogramma om het kleuteronderwijs beter te maken. 

“Kinderen uit arme gezinnen doen het al in de kleuterschool minder goed en slepen die 

achterstand mee. Leerkrachten blijken onvoldoende gewapend om de sociale kloof te 

dichten.” 
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* Uit Knack interview met Pierre Pirard, 24 juli 2013, Mijn leerlingen moeten 

weer kunnen dromen nav  zijn boek 'Vous n'êtes pas des enfants de merde', Les 

éditions de l'arbre, 

 

”Ons onderwijs vergroot de sociale ongelijkheid eerder dan ze weg te werken. Dat in ons 

land zo'n onrechtvaardigheid bestaat heeft me diep geschokt.”  

 

* Uit: klasse, 3 januari 2014 Dirk van Damme over onderwijs in Vlaanderen 

“De Vlaamse leraren zijn heel goed, maar wel in een traditionele, achterhaalde visie op 

het beroep. Daarin is het uitgangspunt: ik ga mijn klas binnen, ik doe de deur dicht en ik 

ben de baas, ik doe wat ik wil. Als de directeur binnenkomt of – laat staan –een 

inspecteur of pedagogisch begeleider, dan is er een groot probleem. Leraren staan heel 

erg op hun individuele autonomie. Alles wat indruist tegen die autonomie, ervaren ze als 

bedreigend. Een omzendbrief, een minister die plannen maakt, ouders die vervelend 

doen … We moeten af van het idee dat professionaliteit samenvalt met je territorium. In 

Finland hebben leraren het in de lerarenkamer voortdurend over de leerlingen. In de 

Vlaamse lerarenkamers lijkt dat veel minder het geval. We moeten meer collectief gaan 

denken. Het moderne leraarschap gaat over een collectieve verantwoordelijkheid, over 

team teaching: met de collega’s samen denken en samenwerken.” 

 

 

Waarom is dat zo belangrijk? 

“Vergelijk het met de gezondheidszorg, waar dezelfde discussie vroeger is gevoerd. De 

medische beroepen zijn gemoderniseerd en geprofessionaliseerd omdat artsen gingen 

beseffen dat ze de patiënt niet meer individueel mochten bekijken. Ze zagen in dat 

iemands gezondheid afhangt van teamwerk, waarbij je alle aspecten van de patiënt 

samenlegt. De gezondheidszorg staat op dat vlak verder dan onderwijs. Ook de 

lerarenopleidingen blijven hameren op het individuele leraarschap. Zo blijven we 

vasthangen aan het romantisch ideaalbeeld van de leraar die alleen voor de klas zijn 

leerlingen begeestert. Maar dat strookt niet met de professionaliteit die we van een 

leraar in de 21ste eeuw verwachten.” 
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Bijlage 2 format logboek kansarmoede 

 

Datum SBU Korte 

omschrijving 

activiteit 

Leerproces/ervaringen/kort Verdere 

acties of 

voornemen  

Verwijzing 

naar 

bijlage  
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Sessie 2  21 oktober 

17u30-19u30 lokaal D0.04 

Uitwisseling verkenning en analyse van het verhaal van Monique 

- groepswerk 

- uitwisseling rond gekozen fragmenten 

- emoties en ongeloof 

 

 

Opdracht in groep 

 

Vertel aan elkaar een drietal passages die je persoonlijk het meest raken. 

Welke passages laten je niet los? Hoe wordt je geraakt? Wat maakt dat het jou 
zo raakt? 

 

Welke emoties roepen deze fragmenten bij jou op?  

 

Wat roept ongeloof op? Lijkt ongeloofwaardig? Leg uit waarom? 

Grote flappen uitwisseling en plenum 

 

Achtergrond en actualiteit 
5 krantenartikels en/of geschreven – of beeldende reportages bij elkaar zoekt 

- uitwisseling 
- leermomenten 

 

 

Opdracht  voor sessie 3 

 
Deelgebieden: beroepsgerelateerde fragmenten 

 

Kies drie fragmenten uit de je wil uitdiepen! Schets de evolutie op dat vlak in het 

verhaal, breng dit in kaart. Wat valt je op? Waar heb je vragen bij?  
 

1) een fragment (of verschillende fragmenten) op het vlak van onderwijs 

 

   

2) idem op het vlak van opvoeding en thuiscontext/welzijn en jeugdzorg 
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Sessie 3  04 november  

17u30-19u30 lokaal D0.04 

Uitdieping verhaal van Monique + documentaire Arm Vlaanderen 

- aanbieden van een aantal kaders (zie powerpoint hand-out) 

- uitwisseling en aanvulling beroepsgerelateerde fragmenten 

- reflectie  

- verder uitwerken leer/onderzoeksvraag  

 

 

Op 20 juni 2013 zond Panorama de reportage ‘Arm Vlaanderen’ uit op Canvas. In deze 

reportage van Phara de Aguirre en Jeremy De Ryckere toont men de werkelijkheid achter 

de armoedecijfers. Vijf gezinnen met kinderen vertellen hoe ze creatief zijn met weinig, 

blij zijn met wat ze krijgen, maar ook dromen van wat niet kan : op reis gaan, lid worden 

van een voetbalclub, een eigen kamer, een computer. Ouders vertellen hoe ze worstelen 

met schaamte en schuldgevoelens en hoe ze hopen dat hun kinderen het beter zullen 

hebben.  

Je vindt de reportage via onderstaande link:  

http://www.deredactie.be/permalink/2.28728?video=1.1659174 

  

De documentaire duurt 52 minuten.  

'Panorama', het actualiteitenmagazine van de openbare omroep VRT, won in 2013 o.a. 

met deze documentaire de Prijs voor Mensenrechten. De Liga voor Mensenrechten 

huldigt hiermee een persoon of organisatie voor zijn of hun uitmuntende inspanningen op 

het vlak van mensenrechten. 

Hoe beleef je deze fragmenten? Vergelijkbaar? toch anders met verhaal van Monique 

(tijdsgeest, is er iets veranderd?) 

eren hun armoede? Welke gevoelens herken je?  

 

van ‘nieuwe armoede’? Zie je 

verschillen? Wat zegt dit ook over het verhaal van Monique? 

je op het vlak van onderwijs? welzijn?  

sterk aan hen? een zwakte? Waarom? 

 
bronnen 
http://dekloofeenbeetjedichten.be/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.deredactie.be/permalink/2.28728?video=1.1659174
http://dekloofeenbeetjedichten.be/
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Sessie 4  25 november  

17u30-19u30 lokaal D0.04 

Uitdieping verhaal van Monique + steunpunt vakantieparticipatie ism VZW ’t lampeke 
Leuven 

- overzicht en planning van de volgende sessies 

- uitwisseling en aanvulling beroepsgerelateerde fragmenten 

- verder uitwerken leer/onderzoeksvraag  

- info groepspresentatie 

 

Opwarmer 

steunpunt vakantieparticipatie ism VZW ’t lampeke Leuven 

- eerste indrukken, wat onthoud je vooral 

- krachtige momenten 

- eigen leerpunten 

https://www.youtube.com/watch?v=jeSeCIiuEwE 

 

 

Verdere verloop van de cursus 

sessie 4 25 november: 2u: reflectie en uitwisseling na lectuur.  

- groepwerken 

- uitwisselen literatuur en bronnenmateriaal 

- eerste aanzet tot structuur voor presentatie 

- terugkoppeling aan de grote groep (informatie /uitwisseling) 

sessie 5 02 december : 2u:  Persoonlijke eindbalans/terugblikken aan de hand van 

individuele werkvormen rond referentiekaders. 

sessie 6 09 december :  2 u: voorbereiden groepspresentatie 

sessie 7 16 december: 3u: groepspresentatie en evaluatie: indienen portfolio en 

logboek. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jeSeCIiuEwE
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Sessie 4 

Groepswerk opstart en doorwerken ifv groepspresentatie en persoonlijk portfolio 

- iedereen noteert voor eigen verwerking ifv sessie 5 en ifv groepspresentatie 

- waar staan we? wat hebben we tot nu toe uitgewisseld? 

- uitwisseling rond literatuur ivm onderzoeksvraag, afbakenen van onderzoeksvraag? 

deelvragen? 

- uitwisseling rond fragmenten onderwijs/welzijn? welke nieuwe vragen roept dit op? wat 

willen we hier verder onderzoeken toevoegen. 

 

Groepspresentatie 

onderdelen: 

- leerpunten uit elke sessie: opstart en literatuur verhaal Monique, de fragmenten die raken, 

vragen oproepen? 

- wat willen we verder onderzoeken vanuit deze fragmenten? 

- hoe hebben we dat gedaan? waar antwoorden in gevonden? 

- fragmenten mbt onderwijs en welzijn. welke halen we eruit? verbazen ons? roepen vragen 

op? 

- documentaire: ‘Arm Vlaanderen’ : persoonlijke leerpunten? 

- dansen en vakantieparticipatie project met kansarmen: idem 

- persoonlijke eindballans en reflectie. 

 

Persoonlijke portfolio: 

- samenbrengen van alle eigen leerpunten en aandachtpunten 

- opzoekingswerk en antwoorden op vragen 

- neerslag van eigen ervaringen en belevingen tijdens de sessies en literatuur 

- logboek en verantwoording SBU 
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Sessie 5  02 december  

17u30-19u30 lokaal D0.04 

Individuele reflectie + groepswerk 
- Sociaal atoom uit het verhaal van Monique en persoonlijk 

- Verdere uitwisseling in groep ifv presentatie 

 

1 Uittekenen sociaal atoom Monique 

 

Drie gekozen situaties die je geraakt hebben in het verhaal van Monique. 

Je werkt 1 situatie grondig uit via het sociaal atoom. 

Bij de gekozen situatie schets je wat haar referentiekaders waren om met deze situatie 

om te gaan. Schets aan de hand van de ster wat de situatie is (midden van de ster) . Aan 

de uiteinden van de ster plaats je referentiekaders voor Monique binnen diezelfde situatie 

(personen, instanties, gebeurtenissen, waarden en normen, achtergrond, opvoeding, 

onderwijs, huisvesting etc…) 

 

Je schrijft onder het atoom deze referentiekaders grondiger uit. 

 

 

 

 

 

 

 

Nu teken je voor jezelf je eigen referentiekaders uit die jou helpen om met bepaalde 

situaties in je leven om te gaan. Je maakt een vergelijking met de situatie Monique. 
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Herbekijk je tekst die je in het begin van deze sessie had neergeschreven over 

kansarmoede. Zou je die nu veranderen? Vul verder aan… herschrijf je tekst ! 

 

 

Gekozen foto/stoel. Zou je bij hetzelfde beeld blijven? Waarom? Zou je veranderen? Leg 

verder uit. 

 

 

 


