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Methode onderzoek : Extra informatie 

Voor een schematische voorstelling van de opzet van het onderzoek verwijzen we naar Bijlage 1. 

Hieronder wordt wat extra informatie gegeven over de methode van het onderzoek. De 

belangrijkste informatie bevindt zich echter in het uitgebreid verslag van dit onderzoek.  

Werkpakket 1.1.1: Effectmeting docenten  

De premeting vond plaats op het einde van schooljaar 2013-2014 (mei/juni 2014, premeting). Op dit 

moment hadden docenten net te horen gekregen dat ze konden deelnemen aan de docentenstage 

rond kansarmoede. Bij deze premeting was er dus nog geen beïnvloeding door deelname aan 

activiteiten rond kansarmoede. Tijdens deze premeting  werden er semi-gestructureerde interviews 

afgenomen van 6 docenten die zouden deelnemen aan de docentenstage.  Semi-gestructureerde 

interviews geven de mogelijkheid om een aantal topics in detail te verkennen, maar geven ook de 

ruimte voor eigen inbreng en om in te spelen op wat docenten zelf aanbrengen (Mortelmans, 2010; 

zie weebly voor interviewleidraad). Niet alle docenten die deelnamen aan de docentenstage werden 

bevraagd omwille van praktische redenen en omwille van hun rol in het project. De projectleiders 

werden bijvoorbeeld niet bevraagd omdat zij de inhoud van de docentenstage bepaald hebben. Eén 

lector werd niet bevraagd omdat ze afwezig was wegens ziekte. De lectoren van de KHLim stapten 

pas later in dit traject in en werden daarom ook niet bevraagd.  

De postmeting – die opnieuw uit semi-gestructureerde interviews bestond - vond plaats op het einde 

van het eerste semester van schooljaar 2014-2015 (november/december 2014, postmeting). De 

postmeting werd niet onmiddellijk na de docentenstage (september 2014) georganiseerd, omdat we 

de langetermijneffecten van de docentenstage bestuderen op de 6 docenten van de premeting. Dit 

heeft ook nadelen, namelijk dat de evaluatie van de docentenstage reeds door andere ervaringen 

kan gekleurd zijn. Wat de evaluatie van het traject tijdens en onmiddellijk na de stage betreft, 

verwijzen we naar de resultaten van werkpakket 2.  

De interviews werden opgenomen op een dictafoon. Deze interviews werden daarna uitgetypt door 

een jobstudent. Uit respect voor de privacy van de deelnemende docenten worden deze uitgetypte 

interviews echter niet op de weebly gezet.  Deze kunnen wel geanonimiseerd opgevraagd worden bij 

de onderzoeker van dit project. Deze uitgetypte interviews werden vervolgens verwerkt volgens een 

bepaald stramien (zie verder:  data-analyse).   

Werkpakket 1.1.2: Effectmeting studenten 

We kozen ervoor om  focusgroepen te organiseren voor de effectmeting van de studenten. We kozen 

niet voor semi-gestructureerde interviews van afzonderlijke studenten omdat we tot een gedeelde 
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visie (Mortelmans, 2010) van ‘de eerstejaarsstudenten bachelor kleuteronderwijs’  wilden komen  

met betrekking tot kansarmoede en een evaluatie van de opleiding met betrekking tot dit thema. 

Eén op één interviews met een projectmedewerker (bovendien ook een lector van de opleiding) 

zouden voor eerstejaarsstudenten bovendien ook te bedreigend geweest worden.  

Op het einde van schooljaar 2013-2014 testte de onderzoeksmedewerker de leidraad voor de 

focusgroepen uit bij  eerstejaarsstudenten in Diest en Heverlee (zie weebly: bijlage voor 

focusgroepleidraad).  Op basis daarvan werd de focusgroepleidraad bijgestuurd.  

In het begin van schooljaar 2014-2015 werd beslist dat de studietrajectbegeleidingsgroepen (= 

leerbegeleidingsgroepen) van projectmedewerkers Cathérine Van Eyen (Heverlee)  en Griet Maes  

(Diest) zouden deelnemen aan de studentenstage. Binnen deze studietrajectbegeleidingsgroepen 

bestaande uit telkens een 10tal studenten) werden vervolgens een zestal studenten (= 

interventiegroep) op toevallige wijze gekozen om deel te nemen aan de focusgroepen. Het enige 

uitsluitingscriterium voor deelname aan de 2 focusgroepen was het feit dat de studenten hun jaar 

niet mochten overdoen, om vertekening van de situatie van de opleiding voor kansarmoede, zoals 

ervaren door een beginnende student, te vermijden.   We kozen ervoor om de focusgroepen slechts 

met een zestal studenten (en niet met de volledige studietrajectbegeleidingsgroep) te houden, 

omdat Mortelmans (2010) dit aantal als geschikt beschouwd voor een kwaliteitsvolle focusgroep.    

De  focusgroepen voor de interventiegroep (één voor Diest en één voor Heverlee) die dienst deden 

als premeting vonden plaats in het begin van het schooljaar 2013-2014 (eind september-begin 

oktober 2014). Na de studentenstage werden opnieuw twee focusgroepen (één voor Diest en één 

voor Heverlee) georganiseerd (december 2014), die dienst deden als postmeting. 

Daarnaast werd ook een controlegroep van studenten gerekruteerd, bestaande uit telkens een zestal  

studenten die gekozen werden uit de eerstejaarsstudenten Heverlee  en Diest. Bij Heverlee werden 

deze studenten op toevalswijze en omwille van praktische redenen gekozen (i.e., op een moment dat 

deze studenten geen les hadden). Bij Diest werden hiervoor de klasverantwoordelijken 

aangesproken. Studenten die hun jaar overdeden werden hiervoor niet aangesproken. Voor hen 

werden twee focusgroepen in december 2014 georganiseerd (geen premeting).  Zij namen niet deel 

aan de studentenstage en dienden als controle voor de studenten die wel hadden deelgenomen aan 

de interventiestage. Meer bepaald kon deze controlegroep helpen om uit te zuiveren voor normale 

evoluties in de percepties met betrekking van kansarmoede, als gevolg van de opleiding bachelor 

kleuteronderwijs die zowel interventie- als controlestudenten  aan het volgen zijn.  

De onderzoeksmedewerker van dit project stelde de vragen tijdens de focusgroepen en een andere 

projectmedewerker nam verslag bij deze focusgroepen. In deze verslagjes schreef de 

projectmedewerker wat hem opviel aan  Deze verslagen werden daarna aan de 

onderzoeksmedewerker doorgegeven. De focusgroepen werden opgenomen op video en vervolgens 

uitgetypt door een jobstudent. Uit respect voor de privacy van de deelnemende studenten worden 
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deze uitgetypte focusgroepen niet op de Weebly gezet.  Deze kunnen wel geanonimiseerd 

opgevraagd worden bij de onderzoeksmedewerker van dit project. 

Werkpakket 1.2.1: Beginsituatieanalyse opleiding docenten 

Geen aanvullende informatie in verband met de methode. Zie uitgebreid verslag.  

Werkpakket 1.2.2: Beginsituatieanalyse opleiding studenten  

Aan het einde van het academiejaar 2013-2014 (juni) werd er per vestigingsplaats een focusgroep 

georganiseerd met een zestal op toevalswijze uitgekozen derdejaarsstudenten. Alle studenten 

werden gekozen o.b.v. hun studierichting in het secundair onderwijs. Voor de studenten van 

Heverlee behoorde de deelname aan deze focusgroep tot de studentenparticipatie. In Diest werd er 

een oproep gedaan naar studenten die in groep zouden durven spreken over kansarmoede. 

Opleiding. We kozen ervoor om te focussen op derdejaarsstudenten op het einde van hun opleiding, 

aangezien we de inzichten, percepties en meningen van de studenten met betrekking tot 

kansarmoede bij het verlaten van de opleiding wilden achterhalen. De  derdejaarsstudenten hadden 

als achtergrond ASO, TSO en BSO; een bewuste keuze, aangezien de doelgroep bachelor 

kleuteronderwijs studenten uit deze drie opleidingsvormen aantrekt. 

Er werd gebruik gemaakt van een semi-gestructureerde focusgroepleidraad om het gesprek te 

richten op de onderzoeksvraag. Deze semi-gestructureerde focusgesprekken hadden als doel het 

denken, handelen en voelen van de studenten m.b.t. kansarmoede als burger en kansarmoede als 

student bloot te leggen. Er werd bewust gekozen om derdejaarsstudenten aan het einde van het 

academiejaar te vergelijken met eerstejaarsstudenten bij de start van het academiejaar (premeting). 

Op deze manier trachten we een beeld te verkrijgen van de beginsituatie én de eindsituatie van de 

opleiding in beeld te brengen. De focusgroepleidraad en werkwijze voor het uitvoeren van de 

focusgroepen was dan ook analoog zoals bij de eerstejaarsstudenten, met enkele verschillende 

klemtonen (zie weebly: bijlage focusgroepleidraad derdejaarsstudenten).   

Aanvullende info over het verloop van de kwalitatieve analyse door Evy Mentens en Caroline 

Vancraeyveldt  

Bij de dataverwerking en data-analyse waren twee mensen betrokken. Caroline Vancraeyveldt, 

onderzoeksmedewerker op dit project, heeft alle data verzameld (interviews en focusgroepen) en 

heeft zich daarna gefocust op het verwerken van de gegevens van de docenten.  Evy Mentens, 

stagiaire pedagogische wetenschappen en later jobstudente voor dit project, heeft zich gefocust op 

het verwerken van de gegevens van de studenten.  Er vonden daarbij regelmatig intervisiesessies 

tussen Caroline en Evy plaats, waarbij de verwerking en resultaten besproken werden.  
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Mede omwille van de structuur van onze data (semi-gestructureerde interviews en focusgroepen) 

kozen we voor  kwalitatieve analyse, waarbij we gebruikt maakten van het software programma 

Nvivo9/Nvivo10 om onze data te ordenen. Na overleg met de kwalitatieve methodoloog van onze 

hogeschool, kozen we voor thematische analyse waarbij we de informatie uit de focusgroepen en uit 

de interviews in grote categorieën gingen indelen. Deze categorieën werden telkens verfijnd.  

Thematische analyse laat voldoende openheid om nieuwe categorieën te ontdekken, maar laat ook 

toe om een zekere structuur te volgen (Mortelmans, 2010).  

De werkwijze voor de verwerking van de  gegevens wordt hieronder schematisch beschreven:  

Eerst startte Evy met werkpakket  1.2.  Beginsituatie opleiding volgens de studenten.  

 Literatuur doornemen in verband met focusgroepen en kwalitatieve analyse van 

focusgroepen 

 Focusgroepleidraad aandachtig lezen + grote categorieën met subcategorieën aanduiden 

 Verticale analyse (focusgroep Heverlee):  

o Bekijken van het videofragment van de focusgroep in Heverlee + meelezen met de 

transcriptie + noteren van algemene aantekeningen/bedenkingen in een apart word 

document + opvallende (specifieke) zaken aanduiden met een opmerking in de 

transcriptie 

o Tweede keer lezen van de transcriptie + grote fragmenten die behoren tot één van 

de subcategorieën inkleuren (zonder het bekijken van de interviewleidraad!) + 

onderwerpen die meerdere keren aan bod kwamen genoteerd onder de 

categorieën (= ontstaan van een aanzet tot een codeboek) 

 = aanzet tot thematische analyse 

o Lezen aantekeningen en bedenkingen van focusgroepmoderator (= Caroline) en 

projectmedewerker die focusgroep heeft meegevolgd  en observator. Bij de 

verwerking van de andere focusgroepen werden deze aantekeningen gelezen VOOR 

het kijken naar het filmfragment  om al een eerste beeld te hebben van opvallende 

zaken. 

o Codeboek vergelijken met de focusgroepleidraad (Welke onderwerpen uit de 

leidraad komen aan bod?)  onderwerpen (= ongeveer de codes) een algemene 

naam geven 

o Intervisiesessie Evy en Caroline : bespreking eerste analyses 

 Verticale analyse(Focusgroep Diest):  De werkwijze van focusgroep Heverlee op dezelfde 

manier herhalen met de focusgroep van Diest.  

o Verder bouwen op de codeboek die ontwikkeld werd o.b.v. focusgroep Heverlee 

o Aanduiden wat er anders is tussen Heverlee en Diest   evolutie tonen! 

 Horizontale analyse (vergelijkingen tussen focusgroep Diest en Heverlee): Codeboek 

verfijnen en op zoek gaan naar linken en patronen tussen categorieën én op zoek gaan naar 
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interessante citaten.   Codeboek werd inderdaad ook nog aangepast tijdens het coderen 

in Nvivo. 

o Codeboek ingeven in software programma Nvivo9 

o Starten met coderen in Nvivo9 

o Intervisiesessie Evy en Caroline ivm coderen  

 Literatuur doornemen ivm focusgroepen analyseren Ik weet niet of het 

belangrijk is, maar dit deed ik eigenlijk helemaal aan het begin van het 

proces, nog voor ik startte met het bekijken van de filmfragmenten. Ik heb 

hier op dit moment wel naar teruggegrepen om een manier te vinden om de 

analyse aan te pakken. 

 Tabel maken om bevindingen in te noteren  

 Evy heeft de fragmenten die ze codeerde bij de verschillende categorieën 

herlezen m.b.v. Nvivo9. Bij elke categorie probeerde Evy in de tabel kort 

neer te schrijven wat ze dacht dat de respondenten wilden aanhalen. 

Tijdens dit herlezen en interpreteren was Evy ook oplettend voor verbanden 

tussen verschillende categorieën, verbanden tussen respondenten en 

eventuele interessante citaten om mijn bevindingen te staven (= vergelijking 

binnen focusgroepen). Evy deed dit eerst voor focusgroep Heverlee en 

daarna voor focusgroep Diest 

 Terwijl Evy dit deed, maakte  ze spontaan al vergelijkingen tussen de twee 

focusgroepen, waardoor  ze meteen ook al een horizontale analyse maakte. 

o Tijdens dit proces kwam Evy regelmatig interessante citaten tegen om de ideeën te 

staven. Deze citaten heeft ze ook bij in de tabel geplaatst. 

o Tot slot schreef Evy tijdens het analyseren ook haar bedenkingen op. 

o Visualiseren van het geleerde aan de hand van tabellen en figuren, zie ook 

Mortelmans (2010) 

 Rapportering:  

o Uitschrijven analyses.  

 Focussen op wat het meest in het oog springt wat betreft resultaten. Hierbij 

werd rekening gehouden met de onderzoeksvragen en de doelstellingen van 

de diverse werkpakketten (zie hierboven beschreven) en met de 

overdraagbaarheid van de resultaten naar andere lerarenopleidingen  

o Intervisiesessie Evy en Caroline ivm rapportering  

 

Vervolgens verwerkte Evy de kwalitatieve gegevens van de andere focusgroepen van de studenten 

(werkpakket 1.1.2)  op analoge manier. Volgende vergelijkingen werden daarbij ook gemaakt en in 

acht genomen:  

 Diest-Heverlee 

 Controlegroep-interventiegroep 

 Pre-post meting interventiestudenten 

 Docenten studenten 



6 
 

Voor de verwerking van de semi-gestructureerde interviews van de docenten ging Caroline op een 

analoge manier tewerk, met andere klemtonen.  Zo heeft zij geen codeboek opgesteld en heeft zij de 

gegevens niet in Nvivo9 gebracht. Zij werkte daarentegen in tabelvorm, waarbij zij de gegevens 

ordende in functie van de diverse onderdelen van de onderzoeksvraag (denken, voelen en doen als 

docent en burger). De data-analyse van de postmeting kreeg, omwille van zijn belang, meer 

klemtoon dan de data-analyse van de premeting.  

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de diverse analyses en resultaten wordt verwezen naar 

de volgende documenten op de weebly:  

- Uitgebreid verslag Werkpakket 1 Onderzoek  

- 1.1 Effectmeting docenten_analyses 

- 1.1 Effectmeting studenten_analyses 

- 1.2  BSA opleiding docenten_analyses 

- 1.2  BSA opleiding studenten_analyses 

Algemene en kritische opmerkingen bij methode en rapportering:  

- Caroline Vancraeyveldt (onderzoeker, interviewer en lector BAKO) heeft zich bewust afzijdig 

gehouden van het traject rond kansarmoede. Zij heeft niet deelgenomen aan de 

docentenstage om de objectiviteit van de onderzoeksresultaten te kunnen garanderen. Evy 

Mentens (stagiaire pedagogische wetenschappen en later jobstudent op dit project) heeft 

wel de studentenstage meegevolgd. We moeten ervan bewust zijn dat dit de resultaten kan 

beïnvloed hebben (cfr. Participerende observatie, Mortelmans, 2010). Dit hoeft echter niet 

ten negatieve te zijn; het kan de resultaten ook verdiept hebben doordat Evy de studenten 

ook van naderbij heeft kunnen volgen.   

- Bij de effectmeting dienen ook nog de volgende kritische opmerkingen gemaakt te worden:  

 De controlegroep werd slechts op één tijdstip bevraagd (post), terwijl de 

interventiegroep op twee tijdstippen (pre en post) werd bevraagd.  

 De deelname aan de interviews focusgroepgesprekken moeten we eigenlijk al als een 

deel van de interventie zien, aangezien dit het bewustzijn kan verhogen omtrent 

kansarmoede.  

 De effectmeting van de docenten (november/december 2014) vond niet onmiddellijk 

plaats na de docentenstage (september 2014). Ook de effectmeting van de  studenten 

(december 2014) vond niet onmiddellijk plaats na de studentenstage (november 2014). 

Er werd bewust gekozen om de effecten op middellange termijn na te gaan omdat er 

onmiddellijk na de studentenstage en docentenstage een informele bevraging van goede 

en minder goede elementen van het traject was plaatsgevonden. In ons onderzoek 

wilden we nagaan of het traject beklijfde en of dit ook veranderingen in het handelen 

had veroorzaakt. Deze keuze heeft ook nadelen, namelijk dat de evaluatie van de 

docentenstage reeds door andere ervaringen kan gekleurd zijn. 

- De analyse van de docenten gebeurde op een iets andere manier dan de analyse van de 

studenten.  
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 Bij de docenten werd gestart met een horizontale en daarna met een verticale 

analyse. Er werd geen software gebruikt voor de analyse. Er werd hierbij vooral 

gefocust op het beantwoorden van de overkoepelende onderzoeksvraag. De 

gegevens werden in een tabel opgesplitst in functie van denken, voelen en doen als 

docent of als burger. Caroline heeft hoofdzakelijk deze analyse uitgevoerd. Evy heeft 

feedback gegeven op de resultaten van deze analyse.  

 Bij de studenten werd wel software gebruikt voor de analyses en werd in eerste 

instantie iets minder op de onderzoeksvraag gefocust. Dit kan ervoor gezorgd 

hebben dat de analyse van de studenten nog diepgaander was dan de analyse van de 

docenten, maar iets minder gericht. Evy heeft hoofdzakelijk deze analyse en de 

rapportering hiervan uitgevoerd, in nauw overleg met Caroline.  

 De analyses van docenten en studenten hadden beiden aandacht voor volgende 

elementen:  

o Oplossingen die door docenten en studenten worden aangebracht in 

verband met kansarmoede op verschillende niveaus  

o Associatie-oefeningen van kansarmoede: wat leert dit ons over de 

percepties die docenten en studenten hebben?  

o Wat is het effect van het traject op het denken, voelen en doen?  

o Vergelijkingen tussen resultaten studenten onderling en docenten  

- De citaten van de lectoren en  studenten in het uitgebreide verslag werden aangepast in 

functie van de leesbaarheid. Zij werden tevens geanonimiseerd.  

- We hebben aan docenten feedback gevraagd op analyse. Bij de studenten hebben wij dit 

echter niet gedaan wegens tijdsgebrek.  
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Bijlage 1: Werkpakket 1: Onderzoek : Overzicht methodologie  

Werkpakket 1.1 : Effectmeting docenten en studenten 
                                                                                              
DOCENTEN (PREMETING)                                                                                                                  DOCENTEN (POSTMETING) 

  

 

 

 

  

 
 
 
 
 
EERSTEJAARSSTUDENTEN D/H (PRE)  EERSTEJAARSSTUDENTEN D/H (Post) 

 
 
 
 

  

 

a 

 

 
 
 
 

Kansarmoede 

- Burger 

- Lector 

 

Noden 

Verwachtingen 

Behoeften 

 6 docenten (van de 7 betrokken in het 
project, met uitz. van projectleiders) 
6 x semi-gestructueerd interview 

DOCENTENSTAGE: 

22-23-24/09/2014 

 

22 

Kansarmoede 

- Burger 

- Lector 

 

Meerwaarde 

docentenstage 

6 docenten (van de 7 betrokken in het project, 
met uitz. van projectleiders) 
6 x semi-gestructureerd interview 

Kansarmoede 

- Burger 

- Leerkracht 

 

Noden 

Verwachtingen 

Behoeften 

 

Docenten: 

curriculum 

- Expliciet 

- Hidden  

 

2 focusgesprekken (D en H) met  2x 6tal   
interventiestudenten (ad random 
 gekozen uit 2 x 10tal deelnemers studentenstage) 
 

STUDENTENSTAGE: 

19-20-21/11/2014 

Kansarmoede 

- Burger 

- Leerkracht 

 

Meerwaarde 

studentenstage 

Docenten: 

curriculum 

- Expliciet 

- Hidden  

 

2 focusgesprekken (D en H) met zelfde 2 x 6tal  

interventiestudenten (deelnemers studentenstage) 

2 focusgesprekken (D en H) met controlestudenten (zonder 

studentenstage), gekozen uit alle eerstejaarsstudenten BAKO  

JUNI 2014

  

NOV/DEC 2014 

 

DEC 2014 PILOT: JUNI 2014               

PREMETING: 

SEPT 2014  

Kansarmoede 

- Burger 

- Leerkracht 

 

Noden 

Verwachtingen 

Behoeften 
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Onderzoek/Metingen 

Werkpakket 1.2 : Beginsituatie analyse (BSA) van de BAKO-opleiding volgens docenten en studenten  
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

BSA DOCENTEN BSA STUDENTEN 

Beginsituatie (BSA) van de 

opleiding zoals beoordeeld 

door alle  docenten BAKO  

- Schriftelijke bevraging 

aan alle lectoren D/H  

 

 

 

Beginsituatie (BSA) van de opleiding 

zoals beoordeeld door BAKO- 

derdejaarsstudenten op het moment 

dat zij de opleiding verlaten 

- Beginsituatie analyse opleiding 

- Gesprekken met 2 x 6tal 

studenten D/H 

 studenten uit  ASO, TSO, 

BSO secundair onderwijs 

klasverantwoordelijken 

APRIL 2014  JUNI 2014  

Legende bij dit schema  

BAKO = Bachelor kleuteronderwijs van de voormalige 

KHLeuven (nu UC Leuven-Limburg) 

D/ H = Diest en Heverlee:  de twee 

vestigingsplaatsen van BAKO  

                Verwijst naar de vergelijkingen tussen de 

diverse gegevens die in het verslag zijn gemaakt  

 

 


