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Focusgroepleidraad studenten 3BAKO  

Meenemen:  

- Dictafoon 

- Camera 

- Statief  

- Schriftje om iets op te schrijven  

- Etiketten om naam op te schrijven 

- A3 bladen 

- Postits  

- Filmtickets (derde jaars) 

Houding interviewer, Voor mezelf:  

- Doorvragen, voorbeelden vragen, niet duidelijk maken : als groep  

- Verdiepende vragen  

- Veel terugspelen naar de groep 

- Ook op het niveau van gevoelens  

- Als ze geen antwoord weten op een vraag: je mag het ook afronden, taken  

- Zowel BAKO als DLO  

Ruwe onderzoeksvraag van premeting naar postmeting:  

- Heeft het traject een sensibiliserend effect op denken/voelen rond kansarmoede 

student/lector?  
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Kennismaking  

- Naam op etiket 

- Iets te drinken en te eten aanbieden  

Intro interview:  

- Project kansarmoede  

 de eerstejaars van volgend jaar gaan volgend jaar in een traject stappen omtrent 

kansarmoede  

 we willen een zicht krijgen hoe jullie er over denken, wat jullie voelen bij dit , hoe 

jullie er tegenover staan vooraleer we met de praktische uitvoering van start 

gaan. 

 We willen aan de hand van het gesprek ook de opleiding bestuderen  

- Doel van vandaag is in gesprek gaan met elkaar : 

 Jullie mogen inpikken op elkaar, doorvragen, verduidelijking vragen; je hoeft niet 

alles aan mij te vertellen, jullie mogen ook zelf vertellen aan elkaar  

 Het is niet de bedoeling dat jullie over een stelling disscussiëren; Samen in 

gesprek gaan over kansarmoede  

 Het is geen examen, geen kennis, jullie mogen van mening verschillen  

 Gewoon dat jullie eerlijk antwoorden op de vragen, alle antwoorden zijn goed  

- Het interview gaat door van … tot …  

- Pauze na ongeveer 45min-1u.  

Ijsbreker:  

- Aan elk van jou even vragen om eens 5 dingen op te schrijven die je met kansarmoede 

associeert : op postits !  

- Daarna: postits op A3stit plakken 

-  Bespreken wat de anderen opschreven : OK, ik zie hier nu staan… . Vragen of ze dat 

verduidelijken  

- Eventueel fragment van Daniël voorleggen 

http://www.klasse.be/tvklasse/14796-Kansarmoede#.U3yyYdRCQdU 

30’’ – 2’20’’ ; 3’29’’; 5’ 

 Eigen ervaring 

 Herken je dat  

 Wat roept dit op?  

 

1) Kansarmoede:  als burger of als student  

 

1.1 Als burger (eigen leven) : WETEN EN GEVOEL 

- Hoe kijk jij naar kansarmoede?  

- Wat roept “kansarmoede” bij jou op ?  

 Is kansarmoede en armoede hetzelfde?  

http://www.klasse.be/tvklasse/14796-Kansarmoede#.U3yyYdRCQdU
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 Wat doet  ‘kansarmoede” persoonlijk met jou?  

- Hoe speelt kansarmoede in jouw leven?  Welke voeling heb jij met kansarmoede? Waar 

start je zelf?  

 vb. buurt waaruit je komt, waar je woont 

- Hoe ben jij al met kansarmoede geconfronteerd geweest in je eigen leven?  

 Lees je daar iets rond? Ben je ermee bezig?  

 Ben je zelf al betrokken geweest op  kansarmoede in je eigen leven?  

- Als je nu eens zelf kijkt naar kansarmoede/ naar wie jij bent : Wat zou er moeten 

gebeuren om dit op te lossen? Wat zou kunnen helpen?  

(wat zit vooraan in het denken?==> bij posttest:  bevraging Mentaliteitswijziging) 

 

 

1.2 Als student  

 

- De BAKO-opleiding en DLO:  

 

 Algemeen: Zie je dat kansarmoede in de opleiding aan bod komt? Hoe komt 

kansarmoede op dit moment in de opleiding aan bod?  In welke mate leeft 

kansarmoede in de opleiding? 

  in het curriculum  ?  Waar komt kansarmoede aan bod in de 

opleiding? Waar wordt verwezen naar kansarmoede?  

Vb. lessen, voorbeelden, insteek van activiteiten, vanuit actualiteit,  

 stageopdrachten? 

 in het denken, voelen, doen van docenten ? Welke (kinder)wereld 

roepen lectoren op? (vb. wit/gekleurd, middenklasse/arm) 

 

 Heb je het gevoel dat in opleiding of in DLO bepaalde keuzes gemaakt 

 worden met betrekking tot kansarmoede?  

 Vb. Zie je iets in de opleiding (visueel, op portaal, op stage) dat DLO, 

 BAKO een bepaalde keuze maakt wat betreft kansarmoede?  

 Wat zijn sterktes/zwaktes van DLO/BAKO wat betreft kansarmoede?  

 

 Vind je zelf als student dat er meer zou moeten gebeuren?  

 Zo ja, hoe zou dit moeten?  

 Hoe zou je dat als student graag zien?  

PAUZE  NIET VERGETEN 

- Kansarme kinderen:  

 

 Denk je dat de leefwereld van kansarme kinderen verschilt dan die van niet-

kansarme kinderen?  



4 
 

 Zo ja, hoe verschilt leefwereld van kansarme kinderen van andere 

kinderen?  

 Kan je dat zien? (concrete verschillen) 

 Denk je dat de belevingswereld van kansarme kinderen verschilt 

 

 Ben jij reeds met kansarme kinderen geconfronteerd geweest op stage?  

 Hoe uitte zich dat?  

 Hoe speelde de school, de mentor erop in? 

 Hoe speelde jij erop in?   

 Hoe voelde jij je erbij?  

 

 Welke zouden de noden van kansarme kinderen op school zijn?  

 Hoe kun jij daar als toekomstige leerkracht aan tegemoet komen? 

 

 Wat zou een mogelijke oplossing kunnen zijn voor kansarmoede?  

 Hoe kan het onderwijs hierbij bijdragen volgens jou?  

 Hoe denk je dat leerkrachten het beste omgaan met een kansarm kind?  

 Wat heeft een kansarm kind nodig volgens jou op school?  

 

 Hoe kan de opleiding jou helpen om hierop in te spelen?  

 Hoe verloopt het nu?  

o Komt je opleiding hieraan tegemoet?  

o Wat mis je? Zie je zwaktes in de huidige manier van werken van 

DLO/BAKO op vlak van kansarmoede?  

 

 Hoe zou het moeten verlopen:  

o Wat van opleiding denk je dat je ECHT nodig hebt om op een 

goede manier met kansarmoede om te gaan? Wat heb je nodig 

als toekomstige leraar? Wat verwacht je van de opleiding?  

o Hoe zou je graag hebben dat het  kansarmoede aan bod komt in 

de opleiding?  

   Wat maakt het meeste indruk: beleven, ontmoeten, 

   lezen, studeren, …)  

Waar zou je graag nog meer rond willen weten, doen, 

 … ?  

- Kansarmoede onder studenten 

 

 In welke mate leeft  kansarmoede onder studenten? Zijn jullie bezig met 

kansarmoede?  

 Voor welke uitdagingen staan kansarme studenten volgens jou?  

 Indien een student kansarm is: Hoe gaat men er dan vanuit DLO mee om?  

Komt DLO tegemoet? Hoe dan?  
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 Indien een student kansarm is: Hoe gaat men in de BAKO-opleiding  om met 

deze student? Wat gebeurt er al? Wat denk jij dat er anders zou moeten zijn?  

 Hoe voel je je erbij als een student kansarm is?  

 

2) Kansarmoede: noden, verwachtingen, behoeften 

(zie hieboven) 


