
1 
 

Interviewleidraad docenten premeting 

 

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:  

- Wat is het effect van  het traject op het denken/voelen/handelen rond kansarmoede 

lector?  
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1) Kansarmoede:  als burger of als lector  

Intro interview:  

- project kansarmoede  

- 10tal lectoren  in een traject stappen omtrent kansarmoede  

- ik ben onderzoeker; ik ga niet deelnemen aan traject  

- Interview wordt niet letterlijk prijsgegeven  

- Geen beoordelend interview , we willen een zicht krijgen hoe jullie er over denken, wat 

jullie voelen bij dit thema, hoe jullie er tegenover staan vooraleer we met de praktische 

uitvoering van start gaan.  

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

Als lector 

- Het project:  

 Wat was je motivatie om in dit project rond kansarmoede te stappen?  

 Wat trekt je erin aan? Waar stel je je nog vragen bij?  

 

- De BAKO-opleiding:  

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

kansarmoede in de opleiding?  

o in het denken, voelen, doen van docenten 

o in de keuzes die gemaakt worden 

o in het curriculum  

 In welke mate leeft kansarmoede in DLO? Hoe speelt  kansarmoede in de 

opleiding?  

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

moeten?  

 Wat mis je? Zie je zwaktes in de huidige manier van werken van DLO/BAKO op 

vlak van kansarmoede? Wat zijn sterktes/zwaktes?  

o Wat denk je dat toekomstige kleuteronderwijzers echt nodig hebben om 

op een goede manier met kansarmoede om te gaan?  

o Hoe zou dit in de opleiding aan bod kunnen komen?  

 Merk je dat er in het DLO/in de BAKO-opleiding een visie-ontwikkeling is rond 

kansarmoede?  

 

- Lesgeven:  Brede job als docent  

 In welke mate ben je je bewust van  kansarmoede bij je job als docent?  

o Neem je dat thema mee in je lessen, voorbeelden, insteek van 

activiteiten, vanuit actualiteit?  

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

 Doceren, coachen, begeleiden 

o Geef je voorbeelden in de les van kansarmoede?  

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

dat dan?  
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o 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 kansarmoede bij studenten?  

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

 Doe je daarmee iets? Hoe ga je ermee om?  

 Voor welke uitdagingen staan kansarme studenten volgens jou?  

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

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

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

zijn?  

Als burger  

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

kansarmoede / die kansarmoede bij jou oproept 

 Is kansarmoede en armoede hetzelfde? 

 Wat doet “kansarmoede” persoonlijk met jou?  

 Hoe kijk jij naar kansarmoede?  

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

start je zelf?  

 vb. buurt waaruit je komt, waar je woont, cfr. Vraag van Albert Janssens: “Van 

welke planeet komt jij?” 

- 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?  

- Denk je 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 

- 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) 

 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?  
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Kansarmoede: noden, verwachtingen, behoeften 

- Hoe zou je graag met  kansarmoede omgaan in je eigen leven/in je werk?  

- Wat zou je willen meemaken, beleven op dat vlak? (beleven, ontmoeten, lezen, 

studeren, …)  

- Wat heb je nodig?  

- Wat mis je?  

- Wat zijn je verwachtingen? Waar zou je graag nog meer rond willen weten, doen, … ?  

 


