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Interviewleidraad docenten postmeting  

 

Meenemen:  

- Blad: Bokaaltje bezet  

- Dictafoon + backup 

- Schriftje om iets op te schrijven  

Houding interviewer, Voor mezelf:  

- Verdiepende vragen  

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

- Zowel BAKO als DLO  

Ruwe onderzoeksvraag van premeting naar postmeting:  

 

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

kansarmoede als burger/student/lector?  

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

- “Welk effect heeft de docentenstage gehad? Wat waren meest/minst 

beklijvende ervaringen?” 

 

Belangrijke opmerkingen : wat hebben we gewijzigd van premeting naar postmeting?  

- Ik ga hier ook meer expliciet in op GEVOELENS, omdat deze moeilijk aan bod kwamen 

tijdens premeting 

- Minder gefocust op DLO: Het traject ‘kansarmoede’ heeft voorlopig vooral betrekking op 

BAKO  

- Het tijdstip van aanbieden van een traject voor studenten (eerste of tweede of derde 

jaars) moet ook nog eens expliciet bevraagd worden omdat hier tegenstrijdige meningen 

over zijn  
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Intro interview:  

- Interview wordt niet letterlijk prijsgegeven  

- Geen beoordelend interview , we willen een zicht krijgen hoe jullie dit gehele project 

ervaren hebben, wat jullie nu voelen bij kansarmoede, hoe jullie er nu tegenover staan  

- Het interview gaat door van … tot … (een uur) 

De activiteiten in het eerste semester (waaronder de driedaagse) 

Algemene openingsvraag:  

- Je hebt dit semester een traject rond kansarmoede doorlopen.   

Voor mezelf om hier wat zicht op te krijgen: Wat heb je precies allemaal gedaan?  

 

Het meeste bijgebleven (bewust breed gehouden: kan driedaagse zijn, maar lectoren kunnen het 

ook over andere activiteiten hebben, zoals studiedag Albert Janssens, het scannen van hun eigen 

cursus, …. ) 

- Van alle activiteiten van het voorbije semester, wat is er jou nu het meeste bijgebleven? 

(gedachten) 

 Kan je daar wat meer over vertellen?  

  Hoe komt het dat dat jou het meeste is bijgebleven ?  

- Wat heeft jou het meeste geraakt? (gevoelens) 

 Wat raakte jou daar zo precies in ?  

- Waar en door wie of door wat was je het meeste geboeid? (gevoelens) 

- Waar heb je het nog met anderen over gehad?  Bijv. thuis ’s avonds, of met andere 

collega’s, …  (gedrag) 

De driedaagse  

- Na de driedaagse: Op welke manier ben je er nog mee bezig geweest nadien? Heb je er 

nog veel aan gedacht? (gedachten) 

- Na de driedaagse: ben je nog iets gaan opzoeken, naar een site gaan kijken, … ? (gedrag) 

         Als docenten vooral activiteiten aanhalen van de driedaagse, verder doorvragen:  

- Hoe vond je de andere activiteiten waaraan je hebt deelgenomen?   

Het minste bijgebleven:  

- Wat is jou het minste bijgebleven? (gedachten) 

- Wat heeft jou het minste gerakt?  (gevoelens) 

- Waar en door wie of door wat was je het minst geboeid? (gevoelens)  

- Wat was je als het ware onmiddellijk vergeten?  (gedachten) 

 

Voor lectoren die hier van op de hoogte zijn: 
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- Hoe denk je dat de studenten dit traject ervaren hebben?  

- Denk je dat ze nu voldoende gewapend zijn om met kennis van zaken kinderen te 

begeleiden?  

- Hoe vond je het format voor studenten?  

- Tijdstip van aanbieden : Wanneer denk je dat dit traject het best gepland wordt voor 

studenten?  

 

!! Voor een toekomstig traject: 

- Wat heb je gemist in het traject dat je nu doorlopen hebt?  

- Hoe zou jij een toekomstig traject voor kansarmoede inrichten? 

 Wat moet zeker behouden blijven?  Wat niet?  

 Wat moet er nog toegevoegd worden?  

 Wie neemt eraan deel, wie niet?  

 Heeft een driedaagse nut voor docenten? Of kunnen de activiteiten even goed in 

verschillende dagen over het jaar georganiseerd worden?  

 Vind je dat alle lectoren van BAKO dit traject moeten volgen?  

 

Kansarmoede in de BAKO-opleiding zelf  

-  In welke mate leeft kansarmoede nu in de BAKO opleiding? Hoe speelt  kansarmoede nu 

in de opleiding?  

 in het denken, voelen, doen van docenten 

 in de keuzes die gemaakt worden 

 in het curriculum  

- Nu je deze activiteiten rond kansarmoede doorlopen hebt… 

 vind je dat dit in de opleiding binnengebracht moet worden? Zo ja, hoe 

zou dit moeten?  

 wat mis je nog? Zie je zwaktes in de huidige manier van werken van BAKO/DLO 

op vlak van kansarmoede? Wat zijn sterktes/zwaktes?  

 wat denk je dat toekomstige kleuteronderwijzers echt nodig hebben om op een 

goede manier met kansarmoede om te gaan?  

 Hoe zou dit in de opleiding aan bod kunnen komen?  

 merk je nu dat er in in de BAKO-opleiding een visie-ontwikkeling is rond 

kansarmoede?  

 Naar de toekomst toe, hoe gaan we hier nu het best mee verder als BAKO? 

 

Kansarmoede in de Brede job als docent  

- In welke mate ben je je nu bewust van  kansarmoede bij je job als docent? (gedachten) 

 Neem je dat thema mee in je lessen, voorbeelden, insteek van activiteiten, vanuit 

actualiteit?  



4 
 

- Zo ja, Hoe probeer je nu rekening te houden met  kansarmoede in je job als docent? 

(gedrag)  Doceren, coachen, begeleiden 

 Geef je voorbeelden in de les van kansarmoede?  

 Ben je je er bewust van als je op stagebezoek gaat? Zo ja, hoe uit zich dat dan? 

Als je in een stageklas komt, kijk je nu anders naar kleuters? ( 

 Merk je het op stagebezoek op (a) als een kleuter kansarm is, (b) als een student 

op een kansarme kleuter inspeelt, of aandacht voor diversiteit toont?  Zo ja, hoe 

houd je er rekening mee? Ook in de beoordeling van stagebezoeken?  

- Studenten in de opleiding 

 Zie je nu kansarmoede bij studenten?  

 Hoe merk nu je het als een student kansarm is? Hoe uit zich dat?  

 Doe je daarmee iets? Hoe ga je daar nu mee om?  

 Voor welke uitdagingen staan kansarme studenten volgens jou?  

 Hoe voel jij je er nu erbij als een student kansarm is? Wat roept dat bij je op?  

(gevoelens) 

 Indien een student kansarm is: Hoe gaat men daar nu in de opleiding (BAKO)  om 

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

zijn?  

- Voel je je nu sterk genoeg om rekening te houden met kansarmoede in je job? 

 Om iets te betekenen voor kansarme kinderen of kansarme studenten ? 

 Heb je nog meer vorming nodig en wat zou dat dan zijn? Waar moet nog meer 

werk van gemaakt worden? Wat moet in de opleiding?  

 

Kansarmoede als burger  

- Zonder al te veel na te denken: noem eens drie dingen die je nu  associeert met 

kansarmoede / die kansarmoede bij jou oproept 

 Is kansarmoede en armoede hetzelfde? 

 Wat doet “kansarmoede” persoonlijk met jou?  

 Hoe kijk jij naar kansarmoede?  

 Wat roept kansarmoede nu bij je op? (VOELEN?) 

 

- Kijk je nu anders naar mensen (bedelaar, zatte fles, mens achter de kansarme vrouw)?   

(gedachten, gedrag, EN gevoel)  

 Gedraag je je anders? 

 Denk je anders over mensen?  

 Heb je dat gevoeld na die drie dagen? Of blijft het bij hetzelfde? 

 

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

kinderen?  

 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 
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- Als je nu eens zelf kijkt naar kansarmoede/ naar wie jij bent : 

 Wat zou er volgens jou moeten gebeuren om dit op te lossen? Wat zou kunnen 

helpen?  

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

 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?  

Slot: Wat is nu het belangrijkste dat je zult meepakken of dat je geleerd hebt?  

 


