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1.1 EFFECTMETING 

1.1.1 EFFECTMETING DOCENTEN  

1.1.1.1 Inleiding 

Eind april 2014 werden zeven lectoren1 uit BAKO Heverlee en Diest van de KHLeuven2 gekozen om 

deel te nemen aan het project ’t School is van iedereen. Dit waren vier vaklectoren (muziek, 

beweging, beeld, taal), twee pedagogen en één praktijklector. In een latere fase werden er ook een 

aantal lectoren vanuit de KHLim ingeschakeld in dit project, maar deze werden niet betrokken bij het 

onderzoek. Van de zeven lectoren uit BAKO Heverlee en Diest namen er zes lectoren deel aan een 

premeting (juni 2014) en een postmeting (november-december 2014). Deze pre- en postmeting 

bestonden uit semi-gestructureerde interviews waarin gepeild werd naar de evolutie in het denken, 

voelen en handelen met betrekking tot kansarmoede als burger en als lector (= onderzoeksvraag). Bij 

de postmeting werd tevens tijd genomen om het project in zijn geheel en de docentenstage in het 

bijzonder te evalueren. Vervolgens werden de semi-gestructureerde interviews kwalitatief 

geanalyseerd. Eerst en vooral werden de interviews gelezen en beluisterd. Op basis daarvan en op 

basis van de literatuur (o.a., Mortelmans, 2010) werd een codeboek opgesteld met als doel het 

beantwoorden van de onderzoeksvraag. Vervolgens werden de gegevens visueel voorgesteld in 

tabellen, besproken door de onderzoekers tijdens intervisiegesprekken…. Er werd begonnen met 

verticale analyse (= analyse van telkens één interview) totdat de gegevens voldoende waren om een 

horizontale analyse uit te voeren (= vergelijking van de verschillende interviews). Op deze manier kon 

de premeting met de postmeting vergeleken worden en kon antwoord geboden worden op de 

onderzoeksvraag. Op basis van de kwalitatieve analyse werden ook aanbevelingen voor de BAKO-

opleiding geformuleerd. De resultaten van deze analyse werden ter nazicht aan de betrokken 

lectoren aangeboden. De opmerkingen die zij aanhaalden werden verwerkt in het verslag. De citaten 

van de lectoren (spreektaal) werden in beperkte mate aangepast om de leesbaarheid te bevorderen. 

Zij werden tevens geanonimiseerd.  

Voor meer informatie in verband met het opzet van het onderzoek (de methodologie) verwijzen we 

naar bijlage 1.  

Voor meer informatie in verband met 

- De leidraad voor de semi-gestructureerde interviews 

- De methode van het onderzoek 

- De ruwe kwalitatieve analyse van de gegevens 

 verwijzen we naar de documenten op de weebly.  

De belangrijkste resultaten van de kwalitatieve analyse bevinden zich hieronder. In dit onderdeel 

werd tevens gefocust op de vergelijking tussen de premeting en de postmeting voor de docenten om 

                                                           
1
 In dit verslag wordt het woord “lector” en “docent” door elkaar gebruikt. 

2
 In dit verslag wordt verwezen naar BAKO Heverlee en Diest van de voormalige KHLeuven. Deze hogeschool is 

ondertussen gefuseerd met KHLim en Groep T en staat nu bekend als UC Leuven-Limburg.  
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de evolutie in het denken, voelen en handelen van de studenten als gevolg van de docentenstage te 

kunnen onderscheiden. 

Een kritische bemerking bij dit onderzoeksdeel is dat lectoren op de hoogte waren van de 

onderzoeksvraag, en dat zij sociaal wenselijk kunnen geantwoord hebben. Ook was de onderzoeker 

een collega van de docenten, wat tevens hun antwoorden kan gestuurd hebben. Bovendien moeten 

we de deelname van de lectoren aan de interviews ook als een deel van de van de interventie zien, 

aangezien het praten over kansarmoede op zich hun bewustzijn kan verhoogd hebben. Tenslotte 

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

docentenstage (september 2014). Er werd bewust gekozen om de effecten op middellange termijn 

na te gaan omdat er onmiddellijk na de docentenstage een informele bevraging van goede en minder 

goede elementen van het traject was plaatsgevonden. In ons onderzoek wilden we nagaan of de 

stage beklijfde en of dit ook veranderingen in het handelen had veroorzaakt. Deze keuze voor de 

middellange termijn heeft ook nadelen, namelijk dat de evaluatie van de docentenstage reeds door 

andere ervaringen kan gekleurd zijn. 

1.1.1.2 Hoe stappen de docenten het traject binnen? (premeting)  

Doorheen de analyses van de premeting werd duidelijk dat er een groot verschil in beginsituatie is 

van de lectoren met betrekking tot kansarmoede. Sommige lectoren hebben vanuit hun sociaal-

economische achtergrond nog bijna niet te maken gehad met kansarmoede. 

 Lector 6: “Ik ben daar nog relatief weinig mee geconfronteerd geweest. Ik zit in een gewone 

 middelmatige omgeving denk ik. Niets tekort”.  

Andere lectoren hebben vanuit hun familiale of professionele achtergrond al heel wat bagage en 

gevoeligheid rond kansarmoede ontwikkeld.  

 Lector 2: “Ik kom zelf uit een vrij burgerlijk milieu. Mijn moeder was onderwijzeres en 

 schoolhoofd in een heel klein schooltje. Wij woonden in een schoolhuis en in dat schooltje heb 

 ik ook mijn kleuter- en lagere school gedaan. Ik zat tussen kinderen die het niet breed hadden, 

 die moesten rondkomen met heel kleine dingen en ik denk dat ik van kindsbeen af geleerd 

 heb om hiermee rekening te houden. Ik mocht bijvoorbeeld geen verjaardagsfeestjes 

 houden omdat ons moeder zei: ‘Dat kunnen we niet maken, andere kindjes doen dat ook niet 

 en dan wie vraag je en wie vraag je niet, wij doen dat gewoon niet.”  

1.1.1.3 Vergelijking van premeting naar postmeting 

A) Een aangescherpt bewustzijn 

Een aantal thema’s en oplossingen voor kansarmoede die vermeld worden in de premeting komen 

bij dezelfde lectoren ook bij de postmeting terug. Toch zijn er ook (subtiele) verschillen van pre- naar 

postmeting te vinden.  

Zo gaven alle lectoren – onafhankelijk van hun beginsituatie – aan dat hun bewustzijn rond 

kansarmoede aangescherpt was, en dat zich dit in meerdere of mindere mate vertaalde in concrete 

daden of houdingen ten opzichte van kansarme mensen en studenten. Het woord ‘bewustzijn’ of ‘ik 

ben me bewuster van…’ werd in elk interview spontaan genoemd door de lectoren als gevraagd werd 

naar wat zij bijgeleerd hadden of wat hen het meeste was bijgebleven. Dit wijst aan dat zij dit als één 
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van de belangrijkste effecten van het traject hebben ervaren. In die zin werd de doelstelling van de 

docentenstage en dit project (i.e., sensibiliseringstraject) bereikt.  

Opvallend was wel dat de mate van en de manier waarop hun bewustzijn was aangescherpt 

afhankelijk was van hun beginsituatie rond kansarmoede (= hun ervaring voor zij het project 

startten).  

B) Verbreding en verruiming van het bewustzijn  

Voor de lectoren die nog niet of minder bekend waren met kansarmoede veroorzaakte de 

confrontatie met de andere leefwereld van kansarmen een verbreding en verruiming van hun 

bewustzijn. Bij hen zagen we vooral een effect op hun ‘denken’ en ‘het voelen’ (of de ingesteldheid) 

rond kansarmoede als burger. Zo stelden ze hun eigen achtergrond meer in vraag. 

 Lector 6: “Ik zal meer denken bij kansarme mensen ‘daar zit een verhaal achter’. Ook kijk ik 

 anders naar mezelf als middenklasser, dat vooral eigenlijk, waar ik me situeer. Waarom ik 

 bepaalde dingen denk bijvoorbeeld. Of hoe snel je van iemand anders zegt ‘die is niet 

 normaal’ of ‘die doet anders’ of ‘zie die daar nu lopen’ of ‘dat kind zal wel zijn huistaak maken 

 aan tafel of moet het alleen doen’. Hoe snel je eigenlijk kijkt vanuit jouw eigen kader. Ik stel 

 ook mijn eigen kader meer in vraag. Ik denk nu meer over mezelf ‘jij bent eigenlijk een 

 middenklasser en jij hebt een bekrompen visie’. Dat is eigenlijk wat er mij vooral van bij blijft.”  

Ook vermeldden ze minder clichébeelden rond kansarmoede in de interviews.  

 Lector 3: “Meestal ga je ervan uit dat mensen in kansarmoede op de een of andere 

 manier een foute investering hebben gedaan. Of ze zijn weggegaan thuis omdat het niet ging 

 en zijn dan naar ’t OCMW gegaan. Of zoals vluchtelingen: je laat alles achter en dan heb je 

 sowieso niks. Maar eigenlijk heb ik nooit gedacht dat het vanuit de opvoeding zelf zou 

 komen. Dat de opvoeding ook een mogelijkheid is om in kansarmoede terecht te komen. 

 Omdat je vele vaardigheden gewoon nooit geleerd hebt.” 

Daarnaast vertoonden ze meer inleving en respect voor de complexiteit van kansarmoede. 

 Lector 3: “Ik dacht: ‘Dat kan toch geen vicieuze cirkel zijn. Je moet er toch op een gegeven 

 moment uit geraken als je de juiste paden bewandelt.’ Maar het is blijkbaar niet altijd zo 

 evident als je denkt.” 

  Lector 6: “Ik zou kansarmoede gedefinieerd hebben als een tekort aan financiën maar niet 

 ruimer gezien hebben als een stuk chaos, weinig structuur, als iets dat een weerslag geeft op 

 alle domeinen van een persoon of zijn omgeving.”  

 Lector 6: “Dan kun je wel zien: ‘achter iemands gezicht zit er meer dan wat je op het eerste 

 zicht zou denken’. Het doet mij altijd denken: ‘ga niet direct oordelen of een mening hebben’.” 

De acties die deze lectoren voorstelden of reeds hadden ondernomen na afloop van de stage 

focusten zich meer dan bij de andere lectoren op voorstellen om studenten financieel te 

ondersteunen (bijv. kopiekosten vermijden). Sommige onder hen hadden echter ook al de link 

gelegd met hun eigen lesopdracht, dankzij de opdracht die ze moesten maken in het traject. Zij 
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vermeldden de nood om kansarmoede verder onder de aandacht te blijven brengen van de 

lectoren voor een duurzaam effect.  

 Lector 4: ”Want na die driedaagse is het wel beklijvend geweest voor de lectoren, maar als ik 

 er nu op terugkijk is het weer aan het verwateres. Dus we zouden nog eens efkes een 

 nieuwe input moeten krijgen om nog iets errond te doen. Anders blijft het misschien te lang 

 liggen.” 

C) Verdieping van het bewustzijn voor lectoren  

Voor de lectoren die vanuit hun familiale of professionele context reeds ervaring hadden met 

kansarmoede, zorgde het traject voor een verdieping van hun bewustzijn, wat vaak resulteerde in 

het verder open trekken van het begrip ‘kansarmoede’. 

 Lector 1: “En dan ja, wie is er eigenlijk arm? Iedereen kan arm zijn maar het gaat niet alleen 

 om materiële armen maar ook om de andere dingen. Armoede is een heel ruim en breed 

 begrip.” 

Zij vermeldden dat het voor hen een heropfrissing was.  

 Lector 1: “Het was vooral een herontmoeting voor mij, een stuk herbeleven. Tijdens de 

 voorbije jaren heb ik onbewust nog wel in mijn omgang met studenten hiermee rekening 

 gehouden maar niet meer echt bewust. Ik ben dan ook heel dankbaar dat ik die driedaagse 

 heb mogen meemaken om terug veel bewuster met die dingen om te gaan” 

Daarnaast hadden zij ook meer kaders gekregen om hun intuïties te duiden.  

 Lector 2: “Ik kijk nu niet anders naar mensen in de kansarmoede maar wel bewuster denk ik. 

 Ik ben mij veel bewuster van de dingen. En toch ook… misschien heb ik een aantal dingen 

 intuïtief aangevoeld en had ik daar toen geen woorden voor; terwijl ik dat nu meer kan 

 kaderen. Dat ik nu weet, het principe van het perspectief van de ander in te nemen, dat we 

 dat met studenten misschien ook vaker moeten doen, leren om uit je eigen referentiekader te 

 treden. Dat ik dat nu gewoon bewuster doe en in meerdere dingen.” 

De acties en oplossingen die zij voorstelden voor kansarmoede waren niet alleen financieel maar 

ook psychologisch van aard (i.e., begrip tonen, je open stellen, luisteren…). Deze acties situeerden 

zich zowel op het vlak van het expliciete curriculum (i.e., aanpassingen in cursus die ze wilden 

maakten of al gemaakt hadden) als op het vlak van het hidden curriculum (i.e., verbinding maken 

met studenten, luisteren, gevoeligheid voor het thema, …). 

 Lector 1: “Gewoon je manier van zijn als lector is heel belangrijk denk ik; de manier

 waarop je bij je studenten staat en dat ze voelen dat je er ook kan zijn voor hen en dat je ook 

 gratis wel wat tijd kunt maken voor en na de les, ook al hebben we die tijd bijna niet”. 

 Lector 5: “Het zit in de kleine dingen hé, elk kind is anders. Je moet eigenlijk naar elk kind 

 kijken wat dat kind nodig heeft, of je contacten op de juiste manier met het kind en met zijn 

 ouders legt. Daar steunt eigenlijk het hele onderwijs op. Dat is heel, heel belangrijk en dat 

 verlies je soms uit het oog door wat er allemaal daar buiten verwacht wordt (…)” 
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Deze lectoren hadden vaak al initiatief genomen om deze acties toe te passen in hun eigen handelen 

als lector (effect van het traject op het handelen als lector). Ook gaven zij concrete aanzetten 

omtrent een visie omtrent kansarmoede voor BAKO (zie verder).  

1.1.1.4 Aanbevelingen voor de opleiding door de docenten 

Alle lectoren vermeldden het ontbreken van en de nood aan een dragende visie omtrent 

kansarmoede in de opleiding, en de lectoren met meer ervaring met kansarmoede gaven 

hieromtrent al algemene suggesties. 

 Lector 1: “Ik denk dat we ons niet specifiek moeten fixeren op kansarmoede maar dat we 

 het ook een beetje ruimer moeten zien als de problematieken van studenten waar ze mee 

 binnen  komen en waar ze mee zitten.” 

 Lector 2: “Het is er, altijd en overal. En dan heb ik het over diversiteit. We moeten dat gewoon 

 als uitganspunt nemen in alles. We zijn allemaal zo’n middenklasse mensen. Daar kunnen we 

 ook niet omheen. Maar we moeten proberen om altijd de anderen tegemoet te treden vanuit 

 respect, vanuit  het willen leren kennen van de anderen. En enorme interesse hebben in hun 

 talenten, wie ze ook zijn.”  

Ook gaven zij concrete suggesties voor de BAKO opleiding in Heverlee en Diest.  

 Lector 4: “Ik denk dat we het nog eens moeten vastpakken op een algemene 

 opleidingsvergadering zodat iedereen mee is, want het is echt wel belangrijk. En misschien 

 kunnen we dat ook verbinden met mogelijke acties die we errond kunnen doen. Niet te veel 

 willen doen maar wel bewuste keuzes maken. Dingen die we kiezen, daarin verdiepen, en die 

 dingen  goed doen.” 

 Lector 6: “Ik denk dat de samenvattingen van onze selecties van mogelijke acties moeten 

 opgelijst worden en dat daaruit gekeken moet worden naar wat meerdere mensen aanhalen 

 of wat praktisch haalbaar is. Van daaruit zou ik dan verder werken en verder voorstellen doen

 (…) Er kan nog zoveel gebeuren heb ik het gevoel: andere collega’s betrekken, in 

 cursussen betrekken, bij stage-opdrachten meer info geven rond breder observeren en 

 informatie aan studenten geven  hoe zij met kansarme ouders kunnen omgaan. Ja, er kan nog 

 heel veel gedaan worden.” 

Daarnaast vinden deze lectoren dat kansarmoede te laat in de opleiding aan bod komt en stellen 

voor om een lijn uit te werken rond kansarmoede van het eerste naar het derde opleidingsjaar. Dit 

wordt tevens vermeld tijdens de Beginsituatie-analyse van de opleiding door de lectoren (zie 

hiervoor 1.2.1). Daarnaast vinden ze het ook belangrijk dat er veranderingen komen in het ‘hidden 

curriculum’ (i.e., de sensitiviteit omtrent kansarmoede, het in vraag stellen van je eigen 

middenklasse-achtergrond). Verder tonen zij ook enkele bezorgheden, bijvoorbeeld de bezorgdheid 

hoe ze kansarmoede precies in hun eigen vakgebied kunnen integreren of hier rekening mee 

kunnen houden op stage (vooral bij de lectoren met minder ervaring met betrekking tot 

kansarmoede). Ten slotte vragen ze zich af hoe ze ervoor kunnen zorgen dat kansarmoede beklijfd 

bij studenten na de BAKO-opleiding.  
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Lector 2: “Dan denk ik ook dikwijls ‘Hoe moeten wij dat doen met studenten?’. Stel dat we ze 

 op dat pad brengen in die drie jaar. Wat gebeurt er dan met hen als ze in een groep komen 

 waar zij die visie niet hebben? Hoe rap zijt ge dat dan kwijt? Wie zorgt ervoor dat het 

 beklijfd?” 

Voor diverse andere oplossingen die de lectoren aanhalen op vlak van de bredere samenleving, het 

onderwijs, de basisschool, de kleuteronderwijzers, en de student verwijzen we naar de weebly (zie 

document “1.1.1 Effectmeting docenten_analyses”). Lectoren zijn in ieder geval ervan overtuigd dat 

sensibilisering op verschillende lagen van de maatschappij zou moeten gebeuren.  

 Lector 5: “Ik denk dat alle scholen een stukje zouden moeten meekrijgen van wat we bij de 

 driedaagse gezien hebben, want we gaan meer en meer geconfronteerd worden met 

 kansarmoede.”  

1.1.2 EFFECTMETING STUDENTEN  

1.1.2.1 Inleiding 

Bij de start van het academiejaar 2014-2015 kozen de projectmedewerkers in beide 

vestigingsplaatsen van de opleiding bachelor kleuteronderwijs (BAKO) van de UC Leuven-Limburg 

(Heverlee en Diest) één studietrajectbegeleidingsgroep (bestaande uit een tiental 

eerstejaarsstudenten3) om deel te nemen aan de studentenstage rond kansarmoede. Daarna werden 

uit beide studietrajectbegeleidingsgroepen op toevallige wijze een zestal studenten gekozen om deel 

te nemen aan een focusgesprek omtrent kansarmoede (= interventiegroep) voor én na de 

studentenstage (pre- en postmeting). Tijdens deze focusgroepen werd er gebruik gemaakt van een 

associatieoefening (= “Wat breng je in verband met kansarmoede? Schrijf drie elementen op post-

its.”) en een semi-gestructureerde focusgroepleidraad om het gesprek te richten op de 

onderzoeksvraag. Meer bepaald probeerden deze focusgroepen het effect van de studentenstage op 

het denken, handelen en voelen van de studenten met betrekking tot kansarmoede als burger en als 

student te achterhalen (= de onderzoeksvraag). Om te controleren voor andere factoren die deze 

effectmeting konden beïnvloeden (bijv. de normale evolutie van studenten als ze de opleiding BAKO 

volgen) werd er op hetzelfde tijdstip van de postmeting ook focusgesprekken gehouden met een 

zestal controlestudenten (= studenten die niet deelnamen aan de studentenstage). 

Alle focusgroepen werden kwalitatief geanalyseerd. Eerst en vooral werden de focusgroepen gelezen 

en beluisterd. Op basis daarvan en op basis van de literatuur (Mortelmans, 2010; Rabiee, 2004; 

Wester, 2004) werd een codeboek opgesteld met als doel het beantwoorden van de 

onderzoeksvraag. Vervolgens werden de gegevens visueel voorgesteld in tabellen, besproken door 

de onderzoekers… Er werd begonnen met verticale analyse (= analyse van telkens één focusgroep) 

totdat er voldoende gegevens waren om een horizontale analyse uit te voeren (= vergelijking van de 

verschillende focusgroepen). Hiervoor werd gebruik gemaakt van de software Nvivo9. Op deze 

manier kon de premeting met de postmeting vergeleken worden en de interventiegroep met de 

controlegroep. Zo kon antwoord geboden worden op de onderzoeksvraag. Op basis van de 

kwalitatieve analyse werden ook aanbevelingen voor de BAKO-opleiding geformuleerd. De resultaten 

van deze analyse konden helaas niet aan de studenten voorgelegd worden wegens tijdsgebrek. De 

                                                           
3
 Eerstejaarsstudenten = 1BAKO studenten  
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citaten van de studenten (spreektaal) werden in beperkte mate aangepast om de leesbaarheid te 

bevorderen. 

Voor meer informatie in verband met het opzet van het onderzoek (de methodologie) verwijzen we 

naar bijlage 1. 

Voor meer informatie in verband met 

- De leidraad voor de focusgroepen 

- De methode van het onderzoek 

- De ruwe kwalitatieve analyse van de gegevens  

 verwijzen we naar de documenten op de weebly.  

De belangrijkste resultaten van de kwalitatieve analyse bevinden zich hieronder. In dit onderdeel 

werd tevens gefocust op de vergelijking tussen de premeting en de postmeting voor de 

interventiegroep om de evolutie in het denken, voelen en handelen van de studenten als gevolg van 

de studentenstage te kunnen onderscheiden. Tevens werd gefocust op de vergelijking tussen de 

controlegroep en de interventiegroep (postmeting), om de normale evolutie als gevolg van deelname 

aan de BAKO-opleiding te kunnen onderscheiden van de evolutie die de studenten hebben 

doorgemaakt als gevolg van de studentenstage. Tevens worden de ervaringen van de docenten (pre-

post) vergeleken met de ervaringen van de studenten (pre-post). 

Een kritische bemerking bij dit onderzoeksdeel is dat de interviewer/onderzoeker een lector was van 

de BAKO-opleiding (Heverlee) en dat dit sociaal wenselijke antwoorden van de studenten in de hand 

kan gewerkt worden. Echter, de studenten van Heverlee hadden nog geen les gekregen van deze 

interviewer/onderzoeker op het moment van de focusgroep. De onderzoeker en de observator 

hadden het gevoel dat de studenten vrij open konden antwoorden en zich weinig geremd voelden, 

behalve bij de premeting van Heverlee. Deze studenten hadden echter verkeerde verwachtingen 

over de studentenstage gekregen (o.a., ze dachten dat het een stage bij kleuters was) die we pas in 

de loop van het interview te weten zijn gekomen. Een andere kritische bemerking is dat we geen 

premeting afgenomen hebben van de controlegroep, waardoor we hun antwoorden ook niet kunnen 

vergelijken met de premeting (en de evolutie als gevolg van het volgen van  de BAKO-opleiding niet 

zuiver kunnen vaststellen). Tenslotte moeten we de deelname van de studenten aan de 

focusgroepgesprekken eigenlijk al zien als een deel van de interventie, aangezien deelname aan een  

focusgroep het bewustzijn omtrent kansarmoede kan verhogen.  

Opmerking vooraf: De focusgroepen van Diest waren speciaal in die zin dat één van de studenten een 

ervaringsdeskundige bleek te zijn. Zij leefde en leeft nog steeds in kansarmoede. Aan het begin van 

het gesprek legt zij aan de andere participanten kort haar situatie uit. De kans bestaat dat de 

antwoorden van deze ‘expert’ een invloed hebben gehad op de antwoorden van de andere 

studenten. Tijdens een focusgesprek wordt er immers door interactie samen betekenis opgebouwd 

(Mortelmans, 2010).  

1.1.2.2 Hoe stappen de studenten het traject binnen? (premeting) 

Uit de premeting blijkt dat kansarmoede veraf staat van de leefwereld van de studenten. De 

studenten geven aan dat ze zo goed als geen persoonlijke ervaringen hebben met kansarmoede, 
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met uitzondering van een student uit Diest die zelf kansarm is (= in het vervolg verwijzen we naar 

haar als ‘de student-ervaringsdeskundige’). 

Interviewer: “Ik wou nog eventjes terugkomen op die oefeningen die we daarnet hebben 

gedaan. Ik hoorde jou zeggen dat je het moeilijk vond om associaties op te schrijven, kun je 

dat even toelichten? Waarom was dit moeilijk?” 

Student A: “Omdat ik daar nog niet veel mee in contact ben gekomen.” 

Interviewer: “Bedoel je daarmee dat je het nog niet van dichtbij hebt gezien? Hoe is dat bij 

anderen?” 

Student B: “Ik ben daar zelf ook nog niet echt mee in contact gekomen in mijn naaste 

omgeving.” 

(premeting, Diest) 

Vermoedelijk heeft dit als gevolg dat de studenten vooral uiterlijke en materiële kenmerken 

(problemen) van kansarmoede opsommen. Ze associëren kansarmoede met een gebrek aan geld en 

de mogelijke negatieve gevolgen hiervan. 

Student: “Bijvoorbeeld die ene dag dat we in de kleuterklas mochten staan, was er een jongen 

en die kreeg geen melkje. Dat is me wel bijgebleven, dus ik heb opgeschreven [bij de 

associatie-oefening]: ‘tijdens de pauze geen melkje krijgen’. Ik vond dat wel heel erg.” 

(premeting, Heverlee) 

Daarnaast brengen de studenten een gevoel van schaamte in verband brengen met kansarmoede. 

Volgens hen hebben zowel kansarme kinderen als hun ouders het gevoel dat ze een masker moeten 

opzetten naar de buitenwereld toe. Volgens de studenten heeft dit gevoel van schaamte als gevolg 

dat de drempel naar hulp te hoog is voor de meeste mensen. 

Interviewer: “Oké, we hebben het nu gehad over hoe kansarme kinderen zich voelen. Maar de 

ouders, hoe zouden zij zich daar bij voelen?” 

Student A: “Ik denk dat dat heel moeilijk is voor die ouders.” 

Student B: “Ze gaan zich schamen en niet snel om hulp willen vragen. Ze gaan er niet mee 

naar buiten willen komen.” (premeting, Heverlee) 

Het beeld van de hoge drempel naar hulpverlening sluit aan bij de belangrijke rol die de studenten 

tijdens de premeting toeschrijven aan de kleuteronderwijzer (KO) en de school. Zij verklaren dat het 

de verantwoordelijkheid is van de school om de ouders te ondersteunen en te informeren omtrent 

mogelijke hulppistes. Daarbij aansluitend is het de taak van de KO om elke kleuter te voorzien in zijn 

of haar basisbehoeften. De studenten ervaren hier wel een soort spanning: De school kan ingrijpen 

als het om één kind gaat, maar wat als er meerdere kinderen in een kansarme situatie leven? Deze 

belangrijke taak van het onderwijs wordt vertaald naar bepaalde verwachtingen naar de 

studentenstage kansarmoede toe, met name informatie over hulpverlening en over de concrete 

situatie van mensen in kansarmoede.  

Tot slot vermelden de studenten dat kansarme jongeren die verder studeren een rariteit is, vermits 

het hoger onderwijs een dure aangelegenheid is.   
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1.1.2.3 Vergelijking van premeting naar postmeting voor de interventiegroep  

Tijdens de studentenstage kwamen de studenten op verschillende manieren in contact met 

kansarmoede. Deze confrontatie blijkt een invloed te hebben gehad op de manier waarop studenten 

kijken naar kansarmoede. 

A) De vicieuze cirkel kan doorbroken worden 

Wanneer gekeken wordt naar de associaties die worden gelegd met kansarmoede vóór het traject 

(zie verder, extra informatie: Associatieoefening interventiegroepen), blijkt dat de nadruk ligt op een 

gebrek aan geld en de mogelijke gevolgen van deze financiële problemen op verschillende aspecten 

van het leven van de kansarmen (huisvestiging, voeding, ziekte, sociale contacten…). De studenten 

staan redelijk negatief tegenover kansarmoede. Tijdens de postmeting denken de studenten nog 

steeds aan deze (financiële) problemen, maar het lijkt alsof hun kijk positiever is geworden.  

Ten eerste denken de studenten niet enkel meer aan de problemen, maar ook aan mogelijkheden 

om de vicieuze cirkel te doorbreken: er is een uitweg. De studenten geven zelf aan dat hun kijk 

misschien positiever is geworden. Wanneer er gevraagd wordt om dit uit te leggen, antwoordt een 

student het volgende:  

Student: “Als je echt je best doet, geraak je uit die cirkel.” (postmeting, Heverlee) 

Ten tweede lijkt het alsof beide groepen nu verder kunnen kijken dan de problemen die gepaard 

gaan met kansarmoede. Ze hebben een kijk gekregen op de personen achter de problemen en zijn 

gegroeid in inlevingsvermogen. Ze denken aan de gevoelens en persoonskenmerken van deze 

personen en noteren dat elk mens een eigen achtergrond heeft met eigen ervaringen. Wanneer er 

gevraagd wordt naar meer informatie over de associaties die op de post-its werden geschreven, 

vertelt een student waarom zij ‘een verhaal’ opschreef. 

Student: “Heel veel mensen zitten in kansarmoede omwille van verschillende redenen. 

Iedereen heeft zijn eigen verhaal waarom ze in armoede terecht zijn gekomen.” (postmeting, 

Diest) 

Een student van Heverlee beantwoordt de vraag ‘Wat zal je zeker onthouden uit de studentenstage?’ 

met de volgende uitspraak:  

 Student: “Ik vind het eigenlijk moeilijk om te zeggen. Misschien de kijk op de wereld? Je moet 

er altijd aan denken dat iemand misschien wel een andere achtergrond heeft dan je op het 

eerste zicht denkt.” (postmeting, Heverlee) 

Wanneer verder wordt doorgevraagd naar de associaties op de post-its, blijkt dat de studenten zelf 

beseffen dat het traject een invloed heeft gehad op de manier waarop zij kijken naar kansarmoede. 

Student: “Ik denk dat er nu [bij de associatieoefening] andere dingen opstaan dan de vorige 

keer. Omdat nu iedereen een andere ervaring gehad heeft en daarom misschien ook anders is 

gaan denken.” (postmeting, Heverlee) 

Student: “Toen bekeken we het zo meer oppervlakkig. We hebben er nu echt ingezeten en 

kunnen voorbeelden aanhalen.” (postmeting, Heverlee) 
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Student: “Als dat [de getuigenissen] er niet was geweest, had ik nooit het gevoel gehad van 

‘dat bestaat echt’. Of dat je het niet echt beseft dat het ook hier echt voorkomt.” (postmeting, 

Diest) 

Student: “Als je daar niet mee geconfronteerd wordt, dan sta je er niet bij stil. Tot je er even in 

gezet wordt, dan pas zie je het.” (postmeting, Diest) 

Wanneer er naar gevraagd wordt, bevestigen studenten dat ze een zekere mate van respect voelen 

tegenover kansarme mensen. 

Student: “Als je zo hoort wat er achter die persoon zit, dan kun je je er beter in verplaatsen. 

Dan heb je daar ook meer respect voor.” (postmeting, Heverlee) 

Dankzij deze nieuwe kijk op kansarmoede beseffen studenten dat je niet te snel mag oordelen over 

mensen. De studenten zijn zich ervan bewust dat je pas kan begrijpen waarom iemand zich op een 

bepaalde manier gedraagt, als je het verhaal van deze persoon leert kennen. 

Student: “Ik heb wel zoiets van dat je niet snel een oordeel mag vellen. Dat heeft ook met het 

project te maken. Eerst had ik zoiets van… Hoe zal ik het zeggen? Niet dat ik vies naar hen 

keek, maar ik dacht wel altijd ‘die is arm’ en ‘die is rijk’.” (postmeting, Diest) 

 Interviewer: “Wat is het belangrijkste dat je zal meenemen?” 

Student A: “Dat je niet direct vooroordelen mag hebben. Misschien dat je eerst eens moet 

kijken wie die mensen zijn.” (postmeting, Heverlee) 

Zoals uit voorgaande citaten blijkt, kunnen de studenten zich nu concrete situaties voorstellen. De 

studenten hadden eerst slechts een abstract beeld van kansarmoede, maar dankzij het traject werd 

dit beeld meer werkelijkheid.  

B) Een verschuiving in mogelijke oplossingen 

Ook uit de oplossingen voor kansarmoede die studenten opsommen, is af te leiden dat hun kijk ten 

aanzien van kansarmoede is veranderd (zie document “1.1.2 Effectmeting studenten_analyses”: 

tabel oplossingen voor kansarmoede). Er is op twee vlakken een verandering merkbaar in de 

oplossingen die de interventiestudenten aanreiken. 

Ten eerste zijn de oplossingen over het algemeen verschoven van oppervlakkige oplossingen (i.e., 

voorzien in basisbehoeften) naar meer doordachte en psychologische oplossingen (i.e., rekening 

houden met alle kinderen, communicatie met ouders, niet oordelen…). 

Student: “Er was een kindje in mijn stageklas en die woonde met zes kinderen in een caravan. 

Dat kindje kwam dan naar school zonder eten of drinken. De leerkrachten hebben dan toch 

maar iets gegeven dat hij toch kon eten.” (premeting, Diest) 

Student: “Als onderwijzer is het belangrijk om steeds positief te staan tegenover de kleuters. 

Als iemand positief blijft, zal het kind meer zelfvertrouwen krijgen en dat helpt ook wel.” 

(postmeting, Diest) 
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Student: “Ik denk ook dat het belangrijk is om de ouders op hun gemak te stellen en zorgen 

dat er een betere communicatie is. Zoals die directrice verteld had:  als de ouders na een 

aantal stappen de rekening nog niet hadden betaald, dan nodigde ze de ouders bij haar uit. 

Dus zelf de eerste stappen naar een oplossing zetten.” (postmeting, Heverlee) 

Terwijl er tijdens de premeting nog sprake was van een gevoel van machteloosheid (zie citaten 

hieronder), geloven studenten bij de postmeting meer dat er oplossingen bestaan (zie ook verder).  

Student: “Ik denk dat je als school ook niet alles kan doen. Er zijn maar een paar dingen dat 

we kunnen oplossen, lang niet alles.” (premeting, Heverlee) 

Interviewer: “Dan wil ik toch nog even nadenken over oplossingen. We hebben al een aantal 

manieren van omgaan met kansarmoede binnen de lerarenopleiding bedacht, maar hoe 

kunnen wij dat oplossen?” 

Student: “We kunnen dat niet zomaar even oplossen.” (premeting, Diest) 

Ten derde is er van premeting naar postmeting ook een verandering merkbaar in de mogelijke rol 

die wordt toegeschreven aan de kleuteronderwijzer. De premeting van Diest verschilt op dit vlak 

deels van de premeting van Heverlee, onder meer door de inbreng van de student-

ervaringsdeskundige. Terwijl de studenten van Heverlee niet weten hoe de kleuteronderwijzer best 

kan omgaan met kansarme kinderen en hun ouders, stellen de studenten van Diest voor om als 

kleuteronderwijzer de schakel te zijn tussen de kansarme ouders en hulporganisaties. Nadat de 

student-ervaringsdeskundige haar persoonlijke ervaring deelde, werd het voor de andere studenten 

duidelijk dat de school de drempel kan verlagen. Onderstaande dialoog toont aan hoe de studenten 

aangeven dat de kleuteronderwijzer de ouders kan ondersteunen en informeren. Aan het einde 

wordt dit idee bevestigd door de ervaringsdeskundige. 

Student A: “Ik kan er over meespreken want ik zit in die zone, mijn kinderen behoren tot de 

groep kansarme kinderen om het zo te zeggen. Daarom ligt dit onderwerp heel dicht bij mij. 

Toen ik las over dit project, stond ik te springen om naar hier te komen. Ik leef daar nu toch al 

een tijdje in en ik ben er nu wel open over. Vroeger ben ik gesloten geweest, maar we 

beginnen er stilaan uit te raken. We hebben durven hulp vragen, van het OCMW bijvoorbeeld,  

maar je moet de stap durven zetten en dat durven heel veel mensen niet. (…) Het is een 

drempel die je over moet en dat is heel zwaar. Zolang je die stap niet durft te zetten, blijf je in 

die vicieuze cirkel vastzitten en je raakt er ook niet uit.” 

 

(…) 

 

Student B: “Het is belangrijk dat ouders weten dat ook de school hen wil steunen waar 

mogelijk.” 

Interviewer: “Kan je dat eens toelichten?” 

Student B: “Dat ouders weten dat ze steun krijgen vanuit de school, dat ze weten dat er 

iemand achter hun staat.” 

Student C: “Eventueel subtiel iemand aanraden die hulp kan bieden.” 

Student A: “Dat vind ik eigenlijk ook, het is tof dat leerkrachten uit zichzelf eens een koek 

geven want ze zien ook dat het kind honger heeft. Je kan dat wel niet elke dag doen, want als 

de speelpleinen wegvallen in de vakantie, zitten die kinderen terug thuis. Maar we moeten 
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toch proberen om op een subtiele en correcte manier aan de ouders aan te brengen dat we 

een vertrouwenspersoon willen zijn en hen een duwtje in de rug willen geven in de juiste 

richting dat ze geholpen kunnen worden.” 

(premeting, Diest) 

Na de studentenstage zijn zowel de studenten van Diest als de studenten van Heverlee ervan 

overtuigd dat de kleuteronderwijzer inderdaad deze rol op zich kan nemen. Terwijl de studenten van 

Diest iets meer de informerende rol benadrukken, lijken de studenten van Heverlee meer de 

ondersteunende rol te promoten. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de antwoorden op de vraag wat de 

studenten hebben gemist tijdens de studentenstage: 

Student: “Het is daarom dat ik ook zeg dat het [in contact komen met verschillende soorten 

hulporganisaties] misschien heel interessant kan zijn in het project. Omdat als je als 

kleuterleidster heel veel plaatsen weet van `mensen kunnen naar daar en daar en daar`. Als je 

dan een vertrouwensband krijgt met de ouders, dan kan je zeggen `met dat probleem kan 

men daar terecht`. Maar dan moeten de kleuteronderwijzers ook weten wat er allemaal 

bestaat.” (postmeting, Diest) 

Student: “Ik vind communicatie ook wel enorm belangrijk. Omdat je de ouders het gevoel 

moet geven dat ze terecht kunnen bij u, dat de school ervan afweet. Dat ze niet zoiets hebben 

van ‘de school bekijkt alles zo oppervlakkig’. Ze moeten een gevoel van vertrouwen hebben 

van de school uit.” (postmeting, Heverlee) 

Voor diverse andere oplossingen die de lectoren aanhalen op vlak van de bredere samenleving, het 

onderwijs, de basisschool, de kleuteronderwijzers, en de student verwijzen we naar de weebly (zie 

document “1.1.2 Effectmeting studenten_analyses”). 

C) De taboe doorbreken 

Tijdens de premeting werd, zoals eerder vermeld, een gevoel van schaamte in verband gebracht met 

kansarmoede. Deze schaamte kan er volgens de participanten voor zorgen dat de drempel naar de 

hulpverlening te groot wordt. 

Student: “Ik heb daarnet ook schaamte gelezen [op de post-its met associaties]. Dat speelt 

daar een grote rol in. Ik zit in die situatie, maar wat zullen andere mensen van mij denken?” 

(premeting, Diest) 

Interviewer: “Hoe denk je dat het voor zo’n kind is om zo een vraag [Waar zijn jullie op 

vakantie geweest?] te krijgen?” 

 Student A: “Schaamte, denk ik.” 

 Student B: “Ik denk dat het van de leeftijd afhangt. Op jonge leeftijd besef je het nog niet 

 helemaal, maar naarmate je ouder wordt gaat er meer schaamte komen omdat je weet wat 

 het betekent.” 

(premeting, Heverlee) 

Het bestaan van een taboe rond kansarmoede wordt opnieuw besproken tijdens de postmeting, 

maar studenten lijken nu te benadrukken dat deze taboe doorbroken moet worden. 
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Student A: “Meestal is er bij die mensen die erin zitten ook taboe. Niet iedereen durft ervoor 

uitkomen.” 

Student B: “Maar dat zou juist niet mogen, dat ze zich schamen.” 

(postmeting, Diest) 

Student: “Ik zou duidelijker communiceren naar de ouders toe, zodat het geen taboe moet 

blijven. Dat het totaal niet erg is, maar dat je samen naar een oplossing kan zoeken. En dan 

denk ik dat het belangrijk is dat de kleuteronderwijzer de eerste stap zet, omdat het voor die 

ouders moeilijk is.” (postmeting, Heverlee) 

Voor diverse andere oplossingen die de lectoren aanhalen op vlak van de bredere samenleving, het 

onderwijs, de basisschool, de kleuteronderwijzers, en de student verwijzen we naar de weebly (zie 

document “1.1.1 Effectmeting docenten_analyses”). 

 

D) Kansarme jongeren in het hoger onderwijs 

Tijdens de premeting geven de studenten van Heverlee nadrukkelijk aan dat er waarschijnlijk geen 

kansarme jongeren in de opleiding BAKO zitten, vermits het hoger onderwijs enorm duur is.  

Student: “Ik denk dat er in het hoger onderwijs minder studenten kansarm zijn dan in het 

secundair onderwijs. Alles is hier ook veel duurder. Allé, ik weet niet of hier zo veel studenten 

zijn met kansarmoede.” (premeting, Heverlee) 

Student: “Vorig jaar [in het secundair onderwijs] hebben wij cijfers gezien dat vooral mensen 

in armoede sneller geneigd zijn hun kinderen naar BSO of TSO te sturen, waardoor hun 

diploma lager is, waardoor ze dan minder snel verder studeren en dan in hun job minder gaan 

verdienen.” (premeting, Heverlee) 

Na het traject geven enkele studenten aan dat hun beeld over kansarme jongeren in het hoger 

onderwijs misschien toch niet helemaal klopt. Ze blijven er echter wel bij dat BAKO een dure 

opleiding is.  

Interviewer: “Ik herinner mij nog van het vorige gesprek dat jullie zeiden dat iemand die hier 

studeert niet kan kansarm zijn.” 

Student A: “Nee, want wij hebben weer een rekening gekregen. Ik weet totaal niet van waar 

die komt en wij moeten dat alweer betalen.” 

Student B: “Er zijn ook wel mensen die het moeilijk hebben met een studiebeurs. Maar toch, 

het is echt wel duur, ook voor ons gewoon. De rekeningen blijven maar komen.” 

Student C: “Het kost echt veel.” 

Interviewer: “Jullie denken nu dat er wel kansarme mensen hier kunnen zitten in onze 

opleiding of denken jullie nog altijd dat hoger onderwijs iets is voor kansrijke mensen?” 

Student D: “Het zou wel kunnen, maar ze zullen het heel moeilijk hebben. Met alles te printen 

en alles te betalen.” 

(postmeting, Heverlee) 

 Student: “Want hier op school bestaat dat [kansarmoede] ook.” (postmeting, Diest) 
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E) Een stap in de richting naar een verandering in handelen 

Hoewel het traject bij de meeste studenten voornamelijk een invloed had op het ‘denken’, blijkt 

nochtans dat bij één student deze veranderde kijk ook al een invloed heeft gehad op haar handelen 

als toekomstig kleuteronderwijzer. Tijdens een voorbereiding van een stage-activiteit dacht zij 

bewust na over haar materiaalkeuze. Ze besloot om zelf voor elke kleuter het materiaal te voorzien. 

Er blijkt echter een spanning te bestaan tussen haar actie en de feedback van de stagementor. 

Wanneer er gevraagd wordt naar hoe de kleuteronderwijzer een verschil kan maken voor kansarme 

kinderen, vertelt deze student het volgende: 

Student: “Je mag er niet altijd van uitgaan dat iedereen alles kan meenemen. Dat niet 

iedereen alles heeft. De kleuteronderwijzer zei tegen mij: ‘Het is goed dat je zelf veel tassen bij 

had, maar je had het ook kunnen vragen aan de kleuters.’ Maar ik had zoiets van, dat is juist 

wat ik wilde vermijden, omdat we net in die driedaagse hadden gezien dat dat niet goed is. 

Het is duidelijk dat nog niet iedereen het beseft. Bij ons is het ook toevallig dat wat dit kunnen 

doen, maar onze medestudenten gaan er ook niet bij stilstaan.” (postmeting, Diest) 

Wanneer de student tijdens het verdere verloop terugkomt op deze ervaring, blijkt dat zij ook een 

tegengestelde reactie kreeg van de lectoren. 

Interviewer: “Hoe is dat nu in de opleiding? Zie je kansarmoede nu al ergens terugkomen?” 

Student: “Neen, er waren zelfs lectoren bij die zeiden `vraag toch materiaal aan de kleuters`. 

Allé, dat is moeilijk om daarop in te gaan. Het is mij niet echt opgevallen [dat lectoren meer 

met kansarmoede bezig zijn], laten we het zo zeggen. Misschien heb ik iets gemist.” 

Interviewer: “Dat is wat bij jou is bijgebleven, namelijk dat er gezegd werd juist geen 

materiaal zelf mee te brengen?” 

Student: “Wij mochten dat wel eens vragen, maar ik had dan in mijn 

lesvoorbereidingsformulier geschreven dat de kleuteronderwijzer zelf de materialen mee 

neemt. En de lectoren zeiden dan dat ik het even goed aan de kleuters kon vragen: ‘Laat die 

kleuters dat maar meenemen, zeg dat maar tegen je mentor.’ Dat was echt het 

tegenovergestelde.” 

(postmeting, Diest) 

F) Conclusie: een sterkere bewustwording 

Uit de focusgesprekken van premeting en postmeting blijkt dus dat de studenten zelf het gevoel 

hebben dat ze nu een positievere kijk hebben ten aanzien van kansarmoede. Het beeld van de 

vicieuze cirkel werd bevestigd tijdens het traject, maar ze beseffen nu ook dat deze cirkel 

doorbroken kan worden. De studenten zijn zich bewust van de taboesfeer die bestaat rond 

kansarmoede, maar geven aan dat deze doorbroken zou moeten worden. Het lijkt daarnaast dat 

beide interventietroepen na de studentenstage verder kunnen kijken dan de problemen die gepaard 

gaan met kansarmoede. Ze hebben immers een kijk gekregen op de personen achter de problemen, 

waardoor hun inlevingsvermogen is gegroeid. 

We kunnen besluiten dat de studentenstage voor de meeste studenten voornamelijk een invloed 

heeft gehad op het ‘denken’ en het ‘voelen’ (ingesteldheid, inlevingsvermogen). Dankzij het traject 

zijn de studenten zich er meer bewust van geworden dat kansarmoede een werkelijk probleem in 
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onze maatschappij. De studenten beseffen dat er een uitweg bestaat en dat de kleuteronderwijzer 

een belangrijke rol kan spelen om kansarme kinderen en hun ouders te ondersteunen.  

1.1.2.4 Vergelijking interventiegroep (postmeting) vs. controlegroep 

A) Focus op de problemen 

In beide controlegroepen wordt er een link gelegd tussen kansarmoede en een gebrek aan geld (zie 

verder, Extra informatie, Associatieoefening controlegroepen). 

Student: “Vooral de post-it ‘weinig geld’ viel me op. Dat is waar je aan denkt als je dat woord 

[kansarmoede] hoort. Of ja, mensen die leven op straat. Ze hebben geen onderdak of kunnen 

moeilijk een onderdak vinden.” (controlegroep, Diest) 

Net zoals in beide interventiegroepen van de postmeting wordt het begrip opengetrokken en geven 

de studenten aan dat dit gebrek aan geld een invloed kan hebben op verschillende aspecten van het 

leven, zoals: huisvestiging, voeding, kleding… 

Student: “Dat eigenlijk je geld bepaalt hoe je sociale relaties zijn en waar je staat in de 

samenleving.” (controlegroep, Diest) 

Student: “Het wil niet altijd zeggen dat je op straat leeft, maar het kan ook in je gezin. Dat ze 

niet genoeg eten hebben. Dat ze kansarm zijn valt niet altijd hard op, maar het is er wel.” 

(controlegroep, Heverlee) 

De studenten van Heverlee voegen hieraan toe dat kansarm zijn betekent dat je bepaalde basiszaken 

kan doen, maar niets extra. 

 Student: “Ze hebben de standaard dingen, maar niets meer, zoals wij.” (controlegroep, 

 Heverlee) 

Er blijkt dus aan de ene kant een overeenkomst te bestaan tussen de manier waarop de 

controlegroep en de interventiegroep kansarmoede percipiëren. Studenten geven aan dat kansarme 

mensen verscheidene problemen ervaren als gevolg van een gebrek aan geld. Aan de andere kant 

blijkt er een onderscheid te bestaan tussen de kijk op kansarmoede van beide groepen. Zoals eerder 

vermeld, denken de studenten in de interventiegroep (postmeting) ook aan de personen achter de 

problemen en de mogelijkheden om uit de problemen te geraken. De controlegroep focust 

daarentegen enkel op de problemen die gepaard gaan met kansarmoede. 

B) Een gevoel van schaamte 

Net zoals de interventiegroepen (postmeting) associëren de studenten in de controlegroepen 

kansarmoede met een gevoel van schaamte.  

Student: “Ze laten dat niet zo merken dat ze kansarm zijn, want ze schamen zich ervoor. Ze 

willen geen hulp vragen en dan valt dat niet zo hard op.” (controlegroep, Heverlee) 
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Student: “Ik denk, als je ouder bent, wil je dat niet laten merken. Je schaamt je daar 

grotendeels voor. Dus ik denk wel, je gaat ergens werken en het geld dat je daar krijgt, daar 

koop je iets mee, bijvoorbeeld kleren. En dan denk je, als ik met dit geld naar een goedkope 

winkel ga, dan heb ik meer kleren, maar ik kan beter het geld bij elkaar leggen en iets duur 

kopen. Dan zullen ze als ik uit ga niet opmerken dat ik…” (controlegroep, Diest) 

Terwijl er in de controlegroepen voornamelijk benadrukt wordt dat kansarme mensen proberen om 

hun situatie te verbergen voor de buitenwereld, focussen de interventiegroepen na de 

studentenstage op het feit dat deze taboesfeer doorbroken moet worden om uit de problemen te 

geraken. 

C) Communicatie met ouders 

Net zoals de interventiegroepen hechten de studenten in de controlegroepen veel belang aan 

communicatie met ouders. 

Student: “Misschien eens met de ouders gaan praten. Ik weet het niet, het is misschien 

onbeleefd om het te gaan vragen. Maar misschien kan je vragen: ‘Je kind komt zonder jas 

naar school, is daar een reden voor?` Ja, het is moeilijk om te vragen, maar we zouden het 

uiteindelijk wel moeten doen.” (controlegroep, Diest) 

Student: “Als je een kind krijgt, wil je alles doen zodat dat kind het goed heeft. En die mensen 

beseffen zelf wel dat ze eigenlijk tekort schieten in vergelijking met de andere mama`s, want 

ze kunnen niets voor Sinterklaas kopen. Ze vinden dat heel erg. Maar ze proberen dat te 

verdoezelen en als iemand hun aanspreekt over het feit van `Je kind heeft geen Kerst of 

Sinterklaas cadeautje gekregen, maar ik wil dat wel doen`, dan is dat terug een aanval op dat 

wat je probeert te verdoezelen. Want ze willen zelf iets kopen.” (controlegroep, Heverlee) 

Student: “Je moet toch altijd oppassen, want meestal zeggen de ouders… Ja, als je als ouder 

zelf niet iets aan je kind kunt geven en je moet dat toegeven en iemand anders geeft het aan 

je kind. Ik denk niet dat het een prettig gevoel is. Het is wel goed bedoeld, maar het is een 

vreemd gevoel.” (controlegroep, Heverlee) 

Nochtans lijkt het alsof er een verschil bestaat tussen controle- en interventiegroepen in de inhoud 

van gesprekken met ouders. De controlegroep zou de ouders aanspreken om ze te confronteren met 

hun problemen en om te vragen wat zij ervan vinden als de onderwijzer het kind helpt op school. De 

interventiegroep daarentegen benadrukt het belang van de vertrouwensband met de ouders om zo 

samen op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen.  

D) Kansarme jongeren in het hoger onderwijs 

De mogelijkheid dat kansarme jongeren verder studeren, is volgens de participanten in de 

controlegroep zeer klein omwille van twee grote redenen. Aan de ene kant kunnen deze gezinnen de 

kosten van het hoger onderwijs niet betalen. Net zoals de studenten van de interventiegroep 

(postmeting), benadrukken deze studenten dat verder studeren een dure aangelegenheid is. 

Student: “Ik denk dat er toch wel veel jongeren zijn die niet kunnen gaan verder studeren, 

omdat ze het geld er niet voor hebben.” (controlegroep, Diest) 
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Daarnaast ervaren deze jongeren volgens hen een ‘nood’ om te gaan werken. Indien de ouders enkel 

een diploma secundair onderwijs hebben, zullen de kinderen meer belang hechten aan werken dan 

aan studeren.  

Student: “Dat is die cirkel waar ik over sprak. Als de ouders studeren niet belangrijk vinden 

omdat zij altijd hard hebben moeten werken, dan vinden ze dat voor hun kinderen ook niet 

belangrijk. En dan willen zij op hun 18de gaan werken om een inkomen te hebben, denk ik.” 

(controlegroep, Diest) 

Student: “Ik heb ook opgeschreven dat het een vicieuze cirkel is. Bijvoorbeeld arme mensen 

vinden werken heel belangrijk. Die gaan hun kinderen ook meer richten naar werk dan naar 

verstandig te zijn. Ja, ik wil niet zeggen dat die mensen dom zijn, maar ze vinden dat [werken] 

belangrijker.” (controlegroep, Heverlee) 

E) Conclusie 

Concluderend kunnen we stellen dat het denken over kansarmoede in de controlegroepen 

negatiever is dan in de interventiegroepen. Het lijkt alsof de studenten in de controlegroepen eerder 

een oppervlakkig beeld hebben van wat kansarmoede inhoudt, terwijl de studenten in de 

interventiegroepen verder kijken dan de problemen die aan de oppervlakte liggen. In die zin lijken de 

studenten op de controlegroepen sterk op de studenten uit de interventiegroepen bij de 

premeting, ook al staan zij verder in hun opleiding kleuteronderwijs dan de studenten van de 

interventiegroepen uit de premeting. Daaruit kunnen we afleiden dat de studentenstage effect heeft 

gehad op het denken en voelen van de interventiegroep. 

1.1.2.5 Aanbevelingen voor de opleiding door de studenten 

A) Confronterende contacten 

Beide interventiegroepen geven aan dat zowel de getuigenissen als de eetmomenten in het 

buurthuis en het sociaal restaurant een sterke indruk hebben nagelaten. De studenten beoordelen 

deze activiteiten als confronterend, maar met een sterke invloed op hun kijk ten aanzien van 

kansarmoede. 

Student: “Wat ons het meeste is bijgebleven, denk ik dan toch, die getuigenissen omdat we 

echt met die personen in contact kwamen. Moest het gewoon theorie zijn of iemand anders 

die dat gewoon verteld zou hebben, zou het zijn effect helemaal missen.” (postmeting, 

Heverlee) 

Student: “We hebben verhalen gehoord die wel iets doen met mij als persoon. Ik weet nog 

van sommige dingen perfect hoe ze dat gezegd hebben. Dat blijft dan echt zo binnen komen.” 

(postmeting, Diest) 

Daarbij aansluitend vonden ze ook de gesprekken met de directie en de kleuteronderwijzeressen 

interessant. Volgens de studenten had deze activiteit nog meer effect kunnen hebben, indien deze 

anders werd georganiseerd. 
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Student: “Ik vond dat wel leerrijk, maar ik vond het niet zo goed dat we dat met de hele groep 

deden. Het was goed om het bijvoorbeeld voor een half uurtje in grote groep te doen en dan 

daarna ons verdelen over de juffen. Dan kan je meer en gerichtere vragen stellen. Ik denk dat 

ik dan daar iets meer aan had gehad. Maar ik heb er wel veel uitgeleerd. Dat zijn de twee 

dingen: de getuigenissen en de leerkrachten.” (postmeting, Diest) 

Concluderend kan gesteld worden dat vooral het persoonlijke contact met ervaringsdeskundigen 

een effect heeft gehad op de bewustwording van de studenten.  

B) De ontbrekende link tussen kansarmoede en kleuteronderwijs 

Als er gevraagd werd naar wat de studenten hebben gemist tijdens het traject, komt naar boven dat 

ze meer wilden te weten komen over het verband tussen kansarmoede en de kleuterklas. 

De studenten van Heverlee misten vooral het contact met kleuters. Een mogelijke verklaring 

hiervoor is het beeld dat deze studenten hadden gevormd bij het horen van het woord 

‘studentenstage’. Vermits zij ‘stage’ linken aan het meedraaien in een kleuterklas, hadden wij 

bepaalde verwachtingen gecreëerd ten aanzien van de driedaagse studentenstage. Ondanks het feit 

dat dit misverstand werd opgehelderd door de stage meer te verduidelijken, blijken studenten nog 

steeds met bepaalde verwachtingen te zitten. Na de stage blijven de studenten dus nog steeds zitten 

met de vraag of kansarmoede een impact heeft op de kleuters en die die kleuters daar dan mee 

omgaan. Daarnaast geloven zij dat ze meer onthouden zouden hebben indien er regelmatig expliciet 

de link werd gelegd naar de kleuterklas. Wanneer er gevraagd wordt om uit te leggen hoe deze link 

dan precies gelegd kan worden, antwoordt een student met volgende uitspraak: 

Student: “Wat mij vooral bijgebleven is, is dat één voorbeeld over het belangstellingscentrum 

‘de schoen’ dat aan onze opleiding is gekoppeld. En ik denk dat het bij iedereen is bijgebleven. 

Dus als je duidelijk de link legt, dan gaat het langer bijblijven.” (postmeting, Heverlee) 

Opmerkelijk is het feit dat deze student hetzelfde voorbeeld aanhaalt dat de reeds eerder 

omschreven handeling van een student uit Diest inspireerde om als stagiaire-kleuteronderwijzer zelf 

al het materiaal te voorzien (zie 1.1.2.3). Hieruit blijkt dat dit voorbeeld werkelijk een indruk heeft 

nagelaten bij de studenten. 

Ook de studenten van Diest hadden graag nog meer het verband gezien tussen kansarmoede en het 

kleuteronderwijs. Zoals eerder vermeld, misten zij concrete informatie over mogelijke hulppistes. 

Zoals in de premeting reeds tot uiting kwam, heeft de kleuteronderwijzer volgens hen immers de 

belangrijke taak om ouders door te verwijzen. De kleuteronderwijzer is de belangrijke schakel tussen 

kansarme ouders en hulporganisaties. 

Student: “Het is tof dat er van die organisaties zijn die mensen helpen, zoals de organisatie 

waar wij naar zijn gaan kijken. Zij ondersteunen eigenlijk meer het sociale leven, maar ik denk 

niet dat ze op financiële gebied echt geholpen worden. […] [Het zou fijn zijn om verschillende 

organisaties te gaan bezoeken.] Niet zo één organisatie, maar echt verschillende organisaties. 

Daar kom je ook in contact met mensen die daar als vrijwilliger werken, die constant in 

contact komen met die mensen.” (postmeting, Diest) 

C) Eerst praktijk, dan theorie 
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Opmerkelijk is dat zowel de studenten van de interventiegroep (premeting) als de studenten van de 

controlegroep expliciet aangeven dat ze meer leren door te doen (praktijk) dan door te luisteren 

(theorie). 

 Student A: “Ik denk dat je meer leert door doen.” 

Student B: “Theorie is anders dan praktijk. Ze kunnen wel zeggen van let hier en daar op, 

maar de praktijk is altijd anders. Want als je in die situatie zit, heb je nooit de reactie van de 

ander in de hand. Je hebt ook de kleuter niet in de hand. Je weet niet hoe die zal reageren. 

Ieder individu is anders.” 

 (controlegroep, Heverlee) 

Interviewer: “Zou je het liefst in gesprek gaan met die mensen of zou je het liefst films zien of 

liever iets leren en dan bespreken? Wat zou jullie het meest aanspreken?” 

Student A: “Het echt praten met die mensen denk ik, om u echt in te leven.” 

Student B: “Het is onmogelijk, maar ik zou graag eens in die mensen hun schoenen willen 

 staan.” 

Student C: “Maar ook niet enkel praten met de mensen, door dingen te doen kom je ook meer 

te weten, hoe ze reageren.” 

(premeting, Heverlee) 

De studenten in de interventiegroepen geven dan ook dat er volgens hen te veel theorie aan bod 

kwam tijdens de driedaagse. Ze hadden op dat moment geen nood aan deze theorie en herinneren 

zich er ook maar weinig van.  

Student: “We hebben daar een uur of twee een heel ingewikkelde theorie gehad om het zo te 

zeggen. En dat ging niet. Dat paste er ook niet tussen. Dat viel er tussenuit.” (postmeting, 

Diest) 

Student: “Zo die theorie enzovoort mocht eruit gelaten worden. Je zat daar wel naar te kijken, 

maar eigenlijk weet je er niks aan. Ik denk dat je het maar echt kunt zien uit het praktijk. Dat 

confronteert echt.” (postmeting, Heverlee) 

Op het eerste zicht lijkt het dus alsof de studenten vooral nood hebben aan praktijkervaring en de 

theorie als niet nuttig beschouwen. Nochtans komt gaandeweg tijdens de postmeting naar boven dat 

studenten nog steeds met veel vragen zitten.  

Student: “Ik vind eigenlijk dat we nog maar een klein stukje weten. Want ik heb het nog 

opgeschreven, je hebt heel veel vragen maar eigenlijk is er geen antwoord. Je kan niet 

formuleren wat kansarmoede is. Je kan niet op een papiertje schrijven van ‘dit is 

kansarmoede’. We hebben maar een stukje gezien en er is eigenlijk nog een heel stuk.” 

(postmeting, Heverlee) 
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Daarnaast geven ze zelf aan dat ze graag nog af en toe zouden terugkomen op deze ervaringen, om 

dit zeker niet te vergeten. 

Student: “Dit was nu drie dagen en dat is eigenlijk zo een klein stukje. Als dit nu afgerond gaat 

zijn, gaan we er minder of niet meer aan herinnerd worden. En dan gaan we terug vervallen 

in onze oude gedachten of gewoonten. Terwijl als ze het doortrekken we er misschien meer of 

langer bij stil zouden staan.” (postmeting, Heverlee) 

Student A: “Ik vind het goed dat we het er nu [in het eerste jaar] over gehad hebben met de 

stage. Dan kun je er rekening mee houden. Ik vind, zoals daarnet werd gezegd, dat het terug 

mag komen.” 

Student B: “Misschien zelfs ieder jaar een beetje.” 

Student A: “Dat het opgefrist mag worden. Dat er mag over gesproken worden.” 

(postmeting, Diest) 

Samenvattend kan uit de antwoorden van studenten kan afgeleid worden dat de studenten bij de 

start van het academiejaar nood hebben aan praktijkervaring om zich een beeld te kunnen vormen 

van kansarmoede (confrontatie en bewustwording). De activiteiten met de meeste indruk 

(getuigenissen en gesprekken met kleuteronderwijzers) kunnen gebruikt worden als een aanzet tot 

het thema. Gedurende de verdere opleiding kan dit beeld worden verbreed en verdiept door er 

regelmatig op terug te komen (nood aan theorie en af en toe elementen terug in herinnering 

brengen).  

D) Kansarme jongeren in de opleiding 

Beide interventiegroepen (postmeting) en beide controlegroepen zijn het erover eens dat de 

opleiding BAKO een dure opleiding is voor alle studenten. Wanneer er wordt gevraagd hoe 

kansarme studenten geholpen kunnen worden, worden er initiatieven opgesomd om de kosten te 

drukken. 

Student: “Bij ons in het secundair kon je tweedehands boeken kopen. Ik vind dat veel beter, 

als de boeken goed bewaard zijn gebleven.” (controlegroep, Heverlee) 

Student: “Er zijn ook veel onverwachte kosten. Je start met de opleiding, maar je weet totaal 

niet wat het gaat kosten. Dan komt er ineens nog een keyboard bij en dit nog en dat nog…” 

(controlegroep, Heverlee) 

Student: “Wij krijgen niet al onze cursussen recto verso, wat voor papierverspilling zorgt. In 

mijn secundaire school kregen wij alles op gerecycleerd papier en recto verso.” (postmeting, 

Diest) 

Student: “Ik begrijp niet dat de lectoren vragen om alle cursussen uitgeprint mee te brengen, 

als je de kans hebt om een laptop mee te brengen. Op de universiteit is dat ook zo dat ze een 

laptop hebben in de lessen. Ik snap niet waarom ze daar hier dan zo een probleem van 

maken.” (postmeting, Heverlee) 

De interventiegroep van Diest denkt ook aan oplossingen op het niveau van de opleiding die verder 

reiken dan het financiële. De studenten hebben het gevoel dat de school hen niet zou kunnen 
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helpen, vermits ze niet over hun problemen zouden praten. De ervaringsdeskundige voegt hieraan 

toe dat zij op dezelfde manier behandeld wil worden als andere studenten. 

Student-ervaringsdeskundige: “Dat is ook moeilijk om als student de stap te zetten. In het 

begin van het schooljaar wordt het ook duidelijk gemaakt dat je studietrajectbegeleider4 

(STB’er) iemand is die je vertrouwt. Ik weet nu dat als ik iets aan de hand heb daar terecht 

kan. Dat ze dat serieus zal opnemen. Maar als ik nu in een financiële moeilijke situatie zou 

zitten, zal ik dat niet zeggen.” (postmeting, Diest) 

Student-ervaringsdeskundige: “Ik moet eerlijk zeggen, toen ik mij kwam inschrijven, ben ik me 

gewoon komen inschrijven zoals elke andere student. Ik ben de eerste dag naar school 

gekomen zoals elke ander student. De eerste keer dat het er bij mij uit gekomen is, was toen 

met dat gesprek hier [premeting] en ik zag aan veel gezichten dat ze schrokken. Dus 

uiteindelijk kan de school ook niet veel naar mij toe doen, omdat ze niet weten over mijn 

situatie. Ik heb daar ook nog niet over gesproken. Ik zou ook niet weten waar ik eigenlijk 

terecht moet. Mijn STB-er weet het wel. Voor de rest zou ik niet weten waar naar toe te gaan 

en tot nu toe… Ik moet toegeven, mijn rekeningen worden nog altijd beheerd door het 

OCMW, dus nu heb ik geen problemen meer. Ze merken ook niet dat ik in de problemen zit.” 

(postmeting, Diest) 

Opmerkelijk is het feit dat ook de controlegroep van Diest verder nadenkt dan het oplossen van de 

financiële problemen. De bibliotheek is volgen hen een goed initiatief om (kansarme) studenten te 

ondersteunen. 

Interviewer: “En zijn er dingen die wij kunnen doen dan om die studenten te helpen, als 

opleiding?” 

Student A: “Ja, ik denk dat de bib al een goed voorbeeld is. Als je elke keer dat boekje moet 

gaan kopen, ja dan is dat al bijna 15 euro per boek. Als je dat dan elke stage moet gaan doen, 

dan is dat wel veel. Terwijl de bib, de school biedt wel veel aan, ik bedoel daar hebben zo ook 

zo van die handpoppen enzo. Je moet het niet per se aankopen, want je kan het lenen uit de 

bib. En je hebt ook computers dus je moet in principe ook niet echt een computer hebben. 

Maar als je nu thuis geen computer hebt, de bib sluit om vijf uur, de meeste hebben tot vier 

uur, half vijf les … Dus in mijn ogen kan de bib iets langer open blijven, zodat mensen die thuis 

geen laptop hebben toch de kans krijgen om op school op de computer dingen te doen. Want 

nu ook in de vakantie denk ik dat ze maar twee dagen open zijn en als je thuis geen computer 

hebt ofzo, ja, ik weet niet, om dingen op te zoeken ofzo.” 

Student B: “Of geen rust. Als je in een klein huisje woont en het is druk, broertjes of zusjes 

hebben vakantie. Je moet rust hebben om te kunnen studeren.” 

Interviewer: “Dus je denkt, die bibliotheek dat is wel goed, maar dat zou nog wel uitgebreid 

kunnen worden. Zijn er nog dingen waar je aan denkt dat die mensen zou kunnen helpen?” 

Student C: “Een spelotheek, dus ze hebben dat ook al heel veel die spelletjes. Tegenwoordig 

zijn die spelletjes zijn heel duur. Die gaan wel lang mee, maar als je die gewoon kan lenen is 

dat veel handiger.” 

                                                           
4
 De studietrajectbegeleider (STB-er) volgt een 10tal studenten op met betrekking tot de stage. Hiertoe worden 

gedurende het hele academiejaar op regelmatige basis reflectiemomenten met deze 10 studenten 
georganiseerd waarbij vooruitgeblikt wordt op de stage die komt en teruggeblikt wordt op de voorbije stage.  
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1.1.2.6 Extra informatie 

A) Associatieoefening interventiegroepen (Schrijf op 3 post-its wat je met kansarmoede 

in verband brengt”) 

 Premeting Postmeting 

Heverlee 

• Beperkte middelen + weinig geld 
(3 keer)  

• Problemen in het onderwijs (2 keer) 
• Opsomming van problemen: 

medisch – opvoeding – voeding 
(melkje) – hygiëne – afstoting 

• Veel problemen + vicieuze cirkel 
• Hulporganisaties (2 keer) 
• Vrije tijd 
• Sommige onderwerpen liggen 

gevoelig  
• Laag zelfbeeld 

• Omschrijven de persoonlijkheid van 
mensen in kansarmoede: 
doorzettingsvermogen, durf, mensen 
kunnen ook blij zijn met wat ze 
hebben, sterk in de schoenen staan 
(achteraf), veel levenservaring, 
verschillende mensen 

• Vicieuze cirkel (3 keer) 

 Oplossingen zijn er  

• Vluchtelingen (2 keer) 
• Sociale uitsluiting + vooroordelen 
• Begeleiding + organisaties die 

mensen met KA helpen 
• Iets wat je altijd bij zal blijven 
• Minder kansen 

Diest 

• Linken met financiële problemen: 
weinig geld, moeilijk rondkomen, 
minder geld dan anderen, eindjes 
aan elkaar knopen, openstaande 
rekeningen 

• Gevolgen van die financiële 
problemen: huisvestiging (2 keer), 
sociale contacten, schaamte 
(3 keer), moeilijkheden op school (2 
keer), problemen thuis, voeding, 
minder nieuwe spullen 

• Gokken? 

• Linken met financiële problemen: 
weinig/minder geld, geldtekort, niet 
rondkomen (3 keer) 

• Gevolgen van die financiële 
problemen: slechte 
leefomstandigheden, kledij die 
versleten of stuk is, geen koekje bij 
voor tijdens de speeltijd 

• Weinig kansen in maatschappij + 
cirkel 

• Veel te verwerken + verdriet omwille 
van het ‘minder’ zijn + 
minderwaardig voelen  

• Veel vragen zonder antwoord 
• Organisaties die helpen 
• Een verhaal + vluchteling  

 

B) Associatieoefening controlegroepen 

Heverlee 

• Geen geld of weinig komen (4 keer) 

 Werkloosheid (2 keer) 

 Minder kansen voor de toekomst + studeren 

• Problemen: voeding, klein huis, geen verwarming, watergebrek 
• Vragen geen hulp + laten het niet merken 
• Afrika 
• Voedselbank 



24 
 

Diest 

• Financiële problemen: weinig geld, armoede, niet rondkomen… (7 keer) 
• Het komt voor in andere landen + Ook bij ons 
• Vicieuze cirkel + ze geraken er moeilijk bovenop  
• Straatkinderen + sociale woning 
• Oude kleren 
• Sociale woning + wereldwinkel 
• Soms dure dingen kopen om niet te laten zien dat je arm bent. 
• Verschil in onderwijs en waarden 

 

1.1.3 VERGELIJKING VAN EFFECTMETING BIJ STUDENTEN EN 

 DOCENTEN (PRE-POST) 

1.1.3.1 Vergelijking van studenten en docenten tijdens premeting  

Terwijl er bij de docenten een duidelijk verschil zichtbaar was in de beginsituatie, was dit minder 

nadrukkelijk zichtbaar bij de studenten. Mogelijks is dit te wijten aan een methodologische kwestie, 

met name het verschil tussen interviews bij de docenten apart en focusgesprekken in groep bij de 

studenten. De studenten gaven zelf wel aan weinig ervaring te hebben met kansarmoede, ondanks 

het feit dat enkele studenten in de gesprekken spreken over situaties bij de jeugdbeweging, tijdens 

stages of projecten… Dit zou een aanwijzing kunnen zijn voor het feit dat er toch een verschil in 

beginsituatie bestaat en het effect van het traject dus verschillend is voor de studenten afhankelijk 

van hun beginsituatie (zoals dit het geval is bij de docenten).  

Tijdens de premeting blijken de studenten een beperkt en oppervlakkig beeld te hebben over 

kansarmoede. Terwijl de studenten vooral denken aan financiële problemen en de gevolgen hiervan, 

trekken de meeste docenten tijdens de premeting de definitie van kansarmoede verder open. Zo 

denken sommige docenten ook aan het feit dat kansarme mensen minder ondersteuning krijgen en 

verschillende zaken tegenkomen in hun leven. 

1.1.3.2 Vergelijking van het effect van het traject op de bewustwording 

Zowel de docenten als de studenten voelen tijdens de postmeting aan dat het traject een invloed 

heeft gehad op hun bewustzijn over kansarmoede. Het beeld dat ze hebben over kansarmoede is 

verbreed en positiever geworden. Daarnaast hebben ze nu meer zicht op de situatie van kansarme 

mensen, waardoor zowel studenten als docenten zich beter kunnen inleven en meer respect voelen. 

Dit kan erop wijzen dat de doelstelling van het traject (i.e., sensibiliseringstraject) werd bereikt.  

In beide groepen wordt deze verandering zichtbaar in de manieren waarop zij kansarmoede zouden 

aanpakken. Er blijkt bij de docenten in bepaalde gevallen een verschuiving te bestaan van 

oplossingen gericht op het financiële naar meer psychologische initiatieven. Deze verschuiving was 

ook bij de studenten zichtbaar wanneer zij spraken over kansarme kinderen en hun ouders. De 

docenten met een beperkte ervaring focusten zich echter nog voornamelijk op het financiële 

aspect, net zoals de studenten wanneer er gesproken werd over kansarme jongeren. De verschillen 

tussen de antwoorden van studenten kan afhankelijk zijn van de doelgroep (kinderen vs. jongeren) 

waarover gesproken wordt, vermits ze in hun eigen situatie voornamelijk denken aan het 

kostenplaatje van het hoger onderwijs. Deze verschillen zouden echter ook afhankelijk kunnen zijn 
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van verschillen in de beginsituatie van de studenten, maar dit kan niet met zekerheid uit de analyses 

worden afgeleid.  

Het aangescherpt bewustzijn geeft voor de docenten met ervaring inspiratie om hun visie voor 

BAKO te verduidelijken. Voor de docenten met beperkte ervaring en voor de studenten daarentegen 

lijkt het effect van het traject zich enkel te bevinden op niveau van het denken en voelen.  

1.1.3.3 Vergelijking van de noden van studenten en noden van docenten 

De docenten en studenten gelijken op elkaar in functie van hun nood aan confrontatie en 

bewustwording. Dankzij de confrontatie tijdens het traject zijn alle deelnemers zich meer bewust 

geworden van wat kansarmoede precies is. Zowel de studenten als de docenten hebben dus nood 

aan beleven.  

Daarnaast uiten beide groepen ook een nood aan weten, nochtans wel op een ander tijdstip. Tijdens 

de premeting willen de docenten geconfronteerd worden met kansarmoede, maar hebben ze ook 

nood aan kennis over dit onderwerp. De studenten geven daarentegen aan dat ze meer leren uit 

doen dan uit luisteren. Tijdens de postmeting uiten de studenten echter wel een nood aan meer 

informatie (theorie). De studenten hebben dus (vermoedelijk als gevolg van beperkte ervaring) eerst 

nood aan een confrontatie in de praktijk, vooraleer zij ‘klaar zijn’ voor meer informatie over 

kansarmoede. De docenten willen echter vanaf de start beleven en weten.  

Opvallend is het feit dat alle verschillende studenten en docenten (pre- én postmeting) regelmatig 

spreken over de omgang met  kansarme ouders. Ze delen allemaal het idee dat er nood is aan 

informatie over communicatie met ouders. De studenten zien de kleuteronderwijzer als iemand die 

de kansarme ouders kan ondersteunen en informeren. 

1.1.3.4 Plaats binnen de BAKO opleiding  

Ook over de plaats die het onderwerp kansarmoede kan innemen binnen de BAKO-opleiding zijn 

docenten en studenten het met elkaar eens. Beide groepen vinden het belangrijk om dit onderwerp 

bij de start van de opleiding aan te halen. De docenten stellen voor om een lijn uit te werken rond 

kansarmoede van het eerste tot en met het derde opleidingsjaar. De studenten geven hier concreet 

invulling aan door aan te geven dat zij zouden starten met een confrontatie, zoals tijdens het traject 

(praktijk), om daarna hier regelmatig op terug te komen, op verder te bouwen en te verdiepen 

(theorie). Terwijl de studenten het belangrijk vinden om tijdens de hele opleiding regelmatig 

herinneringen in te bouwen, denken de docenten ook verder na over hoe dit beklijvend kan werken 

nadat de studenten de opleiding hebben doorlopen. 

De docenten vermelden dat er een dragende visie omtrent kansarmoede in de opleiding ontbreekt. 

Uit de antwoorden van de studenten blijkt dat zij dit zelf ook aanvoelen. Zij geven immers aan dat ze 

niet het gevoel hebben dat kansarmoede een belangrijke plaats inneemt binnen de opleiding. Tijdens 

de postmeting zijn de studenten er (buiten de studentenstage) nog niet mee in aanraking gekomen. 
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1.2 BEGINSITUATIE VAN DE OPLEIDING  

1.2.1 BEGINSITUATIE VAN DE OPLEIDING VOLGENS DE DOCENTEN  

1.2.1.1 Inleiding 

In april 2014 op een opleidingsdag van BAKO werden docenten schriftelijk bevraagd met betrekking 

tot hun voorkennis over kansarmoede en hun ervaring hiermee als docent en als burger. Hieraan 

namen dertig docenten van de BAKO-opleiding (Diest en Heverlee) deel. In het totaal zijn er een 40tal 

docenten binnen de BAKO-opleiding werkzaam, maar niet iedereen werkt fulltime binnen de 

opleiding of kon op deze opleidingsdag aanwezig zijn. De gegevens werden met behulp van 

inhoudsanalyse (kwalitatieve analyse) verwerkt. Bij elke open vraag  werden de antwoorden van de 

docenten opgelijst en werd nagegaan hoeveel docenten een bepaald antwoord hadden gegeven.  

Voor meer informatie in verband met 

- De vragen die behoren tot deze schriftelijke bevraging  

- De ruwe resultaten van de kwantitatieve analyses  

- De PowerPoint van de laatste stuurgroep waarin deze resultaten werden besproken 

verwijzen we naar de documenten op de weebly.  

Een kritische bemerking bij dit onderzoeksdeel is dat elke docent meerdere antwoorden kon geven 

op de vragen (i.e., het was een open schriftelijke bevraging). Dit heeft als gevolg dat de percentages 

bij elke vraag niet optellen tot 100. De percentages geven wel een richtindicatie voor het belang dat 

het docentenkorps aan bepaalde aspecten van kansarmoede voor jonge kinderen in het algemeen of 

van kansarmoede in de opleiding hecht.  

1.2.1.2 Schriftelijke bevraging 

Vraag 1: Wat versta je onder kansarmoede bij jonge kinderen?  

Wanneer gevraagd wordt aan de docenten wat ze verstaan onder kansarmoede bij jonge kinderen, 

focussen ze vooral op beperktere ontwikkelingskansen (76.7%) en financiële of materiële armoede 

(56.7%). Daarnaast vermeldt 23.3% een andere thuistaal, 26.7% spreekt over de vicieuze cirkel, en 

23.3% spreekt over gezondheidsproblemen.  

Vraag 2: Breng jij dit thema aan bod in de opleiding? Denk gerust ruimer dan je 

cursusinhoud. 

Bij deze vraag antwoordt 24% van de lectoren dat zij dit sporadisch in de lessen vermelden. Daarbij 

verwijzen zij vooral naar vakken van het derde jaar (Opleidingsonderdelen ‘GOK-beleid en zorg’ en 

‘Diversiteit en leren’). Slechts 15% van de docenten vermeldt kansarmoede sporadisch bij een 

stagebezoek en 12% vermeldt het sporadisch bij een STB-sessie. 13.3% zegt resoluut ‘neen’ wanneer 

gevraagd wordt of zij kansarmoede aan bod brengen in de opleiding.  
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Vraag 3a: Wat ervaar jij als een sterkte in de opleiding i.v.m. de kansarmoede-

problematiek van het jonge kind?   

33% van de docenten zegt dat ze weinig zicht hebben op mogelijke sterktes in de opleiding met 

betrekking tot kansarmoede. 30% verwijst naar de opleidingsonderdelen van de derdejaars ‘GOK-

beleid en zorg’ en ‘Diversiteit en leren’.  

Vraag 3b: Wat ervaar jij als een zwakte in de opleiding i.v.m. de kansarmoede-

problematiek van het jonge kind?   

Wat betreft mogelijke zwaktes in de opleiding zeggen 36.7 % van de docenten dat ze weinig zicht 

hebben op deze zwaktes. 26.7% percent geeft aan dat kansarmoede te laat in de opleiding aan bod 

komt.  

Vraag 4a: Heb je zelf zicht op kansarmoede in onze eigen studentenpopulatie? 

66.7% van de docenten vermeldden dat ze er beperkt zicht op hebben via stagebegeleiding, 

studietrajectbegeleiding of intakegesprekken met studenten. 36.7% van de docenten geeft aan dat 

ze weinig zicht hebben op kansarmoede problematiek in de eigen studentenpopulatie.  

Vraag 4b: Houd je rekening met mogelijke kansarmoede bij studenten? 

33.3% van de lectoren geeft aan dat ze voorbeelden geven met betrekking tot de besparing op 

kosten voor stages en de opleiding. 26.7% biedt een luisterend oor aan voor studenten. 23.3% zoekt 

samen met studenten naar oplossingen en/of verwijst door naar de studentendienst.  

1.2.1.3 Samenvatting 

Concluderend kan gezegd worden dat de BAKO-lectoren kansarmoede vooral in verband brengen 

met  materiële/financiële problemen en het gebrek aan kansen, maar dat ze minder focussen op 

sociale en psychologische problemen, of problemen die te maken hebben met de leefwereld van 

deze kinderen. Hieruit kunnen we afleiden dat deze antwoorden vrij sterk aanleunen bij het 

clichébeeld dat er over kansarmoede bestaat in de maatschappij.  

Daarnaast kunnen we besluiten  dat kansarmoede wel aan bod wordt gebracht in de BAKO-

opleiding, maar slechts sporadisch en vooral tijdens de opleidingsonderdelen van het derde 

opleidingsjaar (GOK-beleid en zorg,  Diversiteit en Leren).  

Ten slotte kunnen we afleiden dat de meerderheid van de lectoren wel beperkt zicht heeft op 

kansarmoede bij de studentenpopulatie en dat ze er beperkt proberen op in te gaan in de lessen, 

met focus op het geven van kostenbesparende tips, het bieden van een luisterend oor aan de 

studenten, en het doorverwijzen naar de studentendienst. 

1.2.2 BEGINSITUATIE VAN DE OPLEIDING VOLGENS DE STUDENTEN  

1.2.2.1 Inleiding 

Aan de start van het academiejaar 2014-2015 kozen de projectmedewerkers in beide 

vestigingsplaatsen van de opleiding bachelor kleuteronderwijs (BAKO) van  de UC Leuven-Limburg 
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(Heverlee en Diest) een zestal derdejaarsstudenten5 uit  om deel te nemen aan een focusgroep 

omtrent de beginsituatie van de opleiding zoals gepercipieerd door de studenten. Deze focusgroepen 

verliepen analoog aan de focusgroepen van de eerstejaarsstudenten (zie 1.1.2). Tijdens deze 

focusgroepen werd er gebruik gemaakt van een associatieoefening (= “Wat breng je in verband met 

kansarmoede? Schrijf drie elementen op post-its”) en een focusgroepleidraad om het gesprek te 

richten op de onderzoeksvraag. Meer bepaald probeerden deze twee focusgroepen en antwoord te 

bieden op de vraag “Hoe verlaten studenten BAKO de opleiding met betrekking tot kansarmoede? 

Hoezeer zijn zij bekend met dit onderwerp en weten zij hoe zij moeten handelen op het moment dat 

zij het werkveld instappen?”. Deze focusgroepen werden kwalitatief geanalyseerd. Eerst en vooral 

werden de focusgroepen gelezen en beluisterd. Op basis daarvan en op basis van de literatuur 

(Mortelmans, 2010; Rabiee, 2004; Wester, 2004) werd een codeboek opgesteld met als doel het 

beantwoorden van de onderzoeksvraag. Vervolgens werden de gegevens visueel voorgesteld in 

tabellen, besproken door de onderzoekers… Er werd begonnen met een verticale analyse (= analyse 

van telkens één focusgroep) totdat de gegevens voldoende overzichtelijk waren om een horizontale 

analyse uit te voeren (= vergelijking van de twee groepen). Hiervoor werd gebruik gemaakt van de 

software Nvivo9. Zo kon antwoord geboden worden op de onderzoeksvraag. Op basis van de 

kwalitatieve analyse werden ook aanbevelingen voor de BAKO-opleiding geformuleerd. De resultaten 

van deze analyse konden helaas niet aan de studenten voorgelegd worden wegens tijdsgebrek. De 

citaten van de studenten (spreektaal) werden in beperkte mate aangepast om de leesbaarheid te 

bevorderen. 

Voor meer informatie in verband met het opzet van het onderzoek (de methodologie) verwijzen we 

naar bijlage 1.  

Voor meer informatie in verband met 

- De leidraad voor de focusgroepen 

- De methode van het onderzoek 

- De ruwe analyse gegevens 

 verwijzen we naar de weebly.  

De belangrijkste resultaten van deze kwalitatieve analyse bevinden zich hieronder. In dit onderdeel 

werd tevens gefocust op de vergelijking tussen de eerstejaarsstudenten (premeting) en de 

derdejaarsstudenten.  

Een kritische bemerking bij dit onderzoeksdeel is dat de interviewer/onderzoeker een lector was van 

de BAKO-opleiding (Heverlee) en dat dit sociaal wenselijke antwoorden van de studenten in de hand 

kan gewerkt worden. Echter, de derdejaarsstudenten hadden gedurende hun hele opleiding geen les 

van deze interviewer/onderzoeker gehad. De onderzoeker en de observator hadden het gevoel dat 

de studenten vrij open konden antwoorden en zich weinig geremd voelden. Een andere kritische 

bemerking betreft het feit dat deze beginsituatie-analyse geen rekening heeft gehouden met de 

achtergrond van de studenten (ASO, BSO en TSO), alhoewel studenten representatief gekozen waren 

op basis van hun achtergrond. 

 

                                                           
5
 Derdejaarsstudenten = 3BAKO studenten  
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1.2.2.2 Vier grote thema’s 

Uit de analyse van de focusgesprekken van de derdejaarsstudenten komen vier grote thema’s naar 

voren. Ten eerste blijkt kansarmoede veraf te staan van de leefwereld van de studenten, met als 

gevolg dat zij over een beperkte voorkennis beschikken wanneer zij de opleiding binnenstappen. Het 

lijkt alsof deze voorkennis niet verder uitgebreid wordt gedurende de opleiding. Deze voorkennis 

leidt mogelijks tot een gevoel van onwetendheid. De manier waarop kansarmoede een plaats krijgt 

binnen de opleiding komt als tweede aan bod. Hierbij aansluitend worden de specifieke 

verwachtingen van studenten naar de opleiding toe besproken. Zij uiten een nood aan confrontatie 

en bewustwording, ze willen doen in plaats van luisteren. Deze verwachtingen sluiten aan bij het 

derde thema: Hoe verschilt de leefwereld van deze kleuters met de leefwereld van andere kleuters 

en welke gevolgen heeft dit voor de aanpak van de kleuteronderwijzer en de hele school? Volgens de 

studenten krijgen kinderen die leven in kansarmoede een beperkter aanbod aan prikkels, waardoor 

de belangstellingscentra niet altijd aansluiten bij hun beleving. De participanten ervaren echter een 

gevoel van machteloosheid t.o.v. kansarmoede, vermits er grenzen zijn aan hun handelen. Als laatste 

zoomen we in op de taboe die er heerst rond kansarmoede onder studenten binnen de 

lerarenopleiding. Deze vier thema’s zullen hieronder respectievelijk verder uitgediept worden en 

worden vergeleken met de analyse van de focusgesprekken van de eerstejaarsstudenten. 

A) Een gevoel van onwetendheid door een gebrek aan ervaring 

Kansarmoede blijkt een fenomeen te zijn dat zich (voor de meeste studenten) eerder aan de rand 

van hun leven afspeelt, met uitzondering van de ervaringsdeskundige (1 BAKO, Diest). Dit gebrek aan 

ervaring wordt zichtbaar in het beeld dat studenten hebben over kansarmoede. Vermits ze er nog 

niet (bewust) mee in contact kwamen, is het voor hen niet gemakkelijk om het begrip kansarmoede 

onder woorden te brengen.  

Interviewer: “Oké, dus bij jou is dat wel al iets waar jij mee te maken hebt gehad in je eigen 

leven. Hoe is dat bij de anderen?” 

Student A: “Niet direct.” 

Student B: “Nee, niet direct.” 

Student C: “Ik ook niet direct.” 

(3 BAKO, Diest) 

Student: “Ik was aan het denken en ik kwam heel vaak bij dezelfde dingen terecht, zo de 

meest voor de hand liggende dingen. Bij kansarmoede denk ik meteen aan arm, maar arm is 

niet per sé kansarmoede. Dus dacht ik ‘zou ik dat wel opschrijven?’ en ik ben dan aan iets 

anders beginnen denken, maar ik kwam op het eind toch terug bij arm. Ik vind dat moeilijk 

om daar zo over na te denken omdat ik daar eigenlijk weinig mee in contact gekomen ben.” 

(3 BAKO, Heverlee) 

Student: “Ik ben daar zelf ook nog niet echt mee in contact gekomen in mijn naaste 

omgeving.” (1 BAKO, premeting Diest) 

Zoals uit één van de voorgaande citaten blijkt, verbinden de derdejaarsstudenten het begrip 

kansarmoede spontaan aan een gebrek aan geld. Er wordt benadrukt dat kansarmoede niet gelijk is 

aan armoede, maar dat deze financiële problemen toch meteen in hun gedachten springen. Ze 

denken daarbij spontaan aan het vastzitten in een vicieuze cirkel. Terwijl de studenten van Diest 
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voornamelijk spreken over materiële problemen (hygiëne, voeding, werkloosheid, kleding…), trekken 

de studenten van Heverlee het begrip kansarmoede verder open. Volgens hen gaat het echt om de 

situatie waarin mensen leven, met name een situatie met minder kansen. Kansarmoede is volgens 

deze studenten iets wat niet enkel voorkomt in andere culturen of bij allochtonen, maar ook ‘hier bij 

ons’.  

Ook de eerstejaarsstudenten (premeting) associëren kansarmoede met een gebrek aan geld en de 

gevolgen hiervan op de andere aspecten van het leven. 

Student: “Ik denk ook dat kinderen die in kansarmoede zitten vaak gepest worden. Vooral in 

deze maatschappij. Bijvoorbeeld: op school is er dan iemand die zich wat anders kleedt dan 

de rest, een beetje goedkoper, maar daar word je tegenwoordig ook al mee gepest. Ook gaan 

sociale contacten anders zijn, omdat ze die jongen of dat meisje anders gaan bekijken, qua 

uiterlijk, qua maakt niet uit wat.” (1 BAKO, premeting Diest) 

Student: “Omdat het ook wel zo is, kinderen worden ook automatisch uitgesloten als ze 

minder mooie kleren aanhebben. Kledij die niet binnen de normen ligt voor de jeugd van 

tegenwoordig.”  (1 BAKO, premeting Heverlee) 

De derdejaarsstudenten zijn zich tijdens de opleiding ervan bewust geworden dat er enorm veel 

vooroordelen bestaan rond kansarmoede.  

Student: “Je mag zeker geen vooroordelen hebben. Ik had dat meestal wel, van ja, het zijn 

buitenlanders en ze willen niet werken. Maar die module [module ‘Diversiteit en Leren’] heeft 

mij wel doen inzien dat je er ook anders kunt naar kijken.” (3 BAKO, Diest) 

Dat deze vooroordelen bestaan, blijkt uit volgend antwoord op de vraag naar kansarmoede in de 

eigen omgeving van de eerstejaarsstudenten: 

Student: “Er zijn geen ervaringen, buiten dat je op straat mensen ziet bedelen. Wat me ook 

opvalt is dat het vaak buitenlanders zijn en bijna nooit Belgen. Er zijn veel organisaties die 

mensen steunen in het buitenland, maar ik vind dat ze zich eerst op België moeten focussen.” 

(1 BAKO, premeting Heverlee) 

Nochtans lijkt het alsof deze vooroordelen aan het einde van de opleiding nog niet volledig 

doorbroken zijn.  

Student: “En er was zo een nieuw kindje gekomen, want die was verhuisd van Holland naar 

hier, en ja, dat was ook zo één, ge kon ook wel wat voelen dat die wat kansarm was, ook zo te 

weinig hygiëne en zo, en effectief, dat kindje heeft bijvoorbeeld op maandag iets aan, en 

vrijdag heeft die dat nog aan, allez, en vrijdag is dat dan wel zo dat ge dat echt wel ruikt. Allez 

ja, het is nu wel zo’n negerke zo […]” (3 BAKO, Diest) 

Ondanks het feit dat kansarmoede een fenomeen is dat zich afspeelt aan de rand van het leven van 

de studenten, zijn ze er toch al (onbewust) mee in contact gekomen tijdens verschillende stages. De 

eerstejaarsstudenten geven tijdens de premeting ook aan dat ze nog niet in contact kwamen met 

kansarmoede, maar spreken tijdens het gesprek wel spontaan over voorbeelden van kansarme 

kinderen en ouders tijdens stages in het secundair onderwijs, projecten vanuit hun vorige school, de 
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jeugdbeweging… Ze vermelden tijdens de premeting mogelijke concrete, materiële initiatieven om 

kinderen en ouders te ondersteunen (in tegenstelling tot meer psychologische initiatieven tijdens de 

postmeting). 

Student: “Ik doe speelplein en er was vorig jaar een kindje dat nooit eten bij had: geen koekje, 

geen drinken, een lege rugzak. Twee dagen heb ik daar gestaan en twee dagen had hij niets 

bij. Toen heb ik maar wat koeken in mijn boekentas gestoken om aan hem te kunnen geven.” 

(1 BAKO, premeting Diest) 

 Student: “Ik heb ooit voor een seminarie op school een project moeten doen, je kon vrij kiezen 

wat je wou doen en toen hebben we met acht van onze klas een benefiet georganiseerd voor 

een organisatie die kansarmen helpt binnen ons dorp. We hebben die organisatie geld 

gegeven zodat die mensen computerlessen konden volgen, eens soep komen eten of gewoon 

eens babbelen. Dat is een huisje bij ons in het dorp, dus ik heb er wel al wat ervaring mee.” (1 

BAKO, premeting Heverlee) 

Vermits studenten in hun persoonlijke leven weinig geconfronteerd werden met kansarmoede, 

voelen ze zich onzeker en weten ze niet hoe ermee om te gaan. Naast dit gevoel van onwetendheid, 

ervaren de studenten ook een gevoel van schaamte en machteloosheid. Hier wordt later nog verder 

op ingegaan (zie alinea ‘C) en D) Een andere leefwereld’ en ‘E) Taboe en een hoog kostenplaatje’). 

Samenvattend kunnen we besluiten dat studenten de BAKO-opleiding binnenstappen met weinig 

persoonlijke ervaring en een zeer beperkte voorkennis over kansarmoede. Het is net tijdens de 

opleiding (en dan voornamelijk tijdens stages) dat ze (on)bewust in contact komen met 

kansarmoede. De oplossingen die ze opsommen voor kansarmoede zijn echter vooral op het 

materiële gericht. De ervaringen in de opleiding helpen ook niet om het gevoel van onwetendheid te 

verdrijven. 

B) Nood aan confrontatie en bewustwording 

Uit de levendige manier waarop de derdejaarsstudenten spreken over voorbeelden uit hun stage, 

kunnen we afleiden dat deze stages toch wel een bepaalde indruk hebben nagelaten. De andere 

momenten wanneer kansarmoede aan bod kwam binnen de opleiding, blijken daarentegen minder 

invloed te hebben gehad op het denken en voelen van de studenten. 

Interviewer: “Is er op een ander moment in jullie opleiding nog aandacht geweest voor 

kansarmoede? Jullie zijn nu een beetje de ervaringsdeskundigen in onze opleiding.” 

Student A: “Het zit allemaal heel ver eigenlijk.”  

Interviewer: “Het zit allemaal heel ver. Het hoeft niet noodzakelijk te zijn vanuit een module 

of zo, maar het zou kunnen dat je zegt van, ja, toen heeft iemand iets gezegd over 

kansarmoede, of toen zat dat daar ergens wel in.”  

Student B: “Waarschijnlijk wel, maar ik kan op niks meer opkomen.” 

(3 BAKO, Diest) 

De manier waarop kansarmoede een plaats krijgt in het curriculum, komt pas ter sprake wanneer er 

expliciet naar gevraagd en doorgevraagd wordt. De derdejaarsstudenten van Diest herinneren zich 

een specifieke module waarbinnen kansarmoede aan bod kwam, namelijk de module ‘Diversiteit en 

leren’. Van deze module heeft voornamelijk de uitstap naar Meulenberg een indruk nagelaten op 
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hen. De studenten van Heverlee voegen hier nog de module ‘GOK-beleid en zorg’, een keuzetraject 

(‘Anderstalige nieuwkomers) en enkele casussen binnen bepaalde vakgebieden aan toe. Wanneer er 

wordt gevraagd of studenten het gevoel hebben dat de opleiding diversiteit ziet als een 

uitgangspunt, antwoorden ze negatief. Analoog hebben de eerstejaarsstudenten bij de start van het 

academiejaar nog niets gehoord over het onderwerp ‘kansarmoede’ binnen de opleiding. Ook de 

studenten van de controlegroep hebben op het moment van de postmeting nog niets gehoord over 

kansarmoede, buiten enkele korte gesprekken over de studentenstage. 

Interviewer: “Hebben jullie vanuit de opleiding al handvaten gekregen om met kansarmoede 

om te gaan?” 

A: “Neen.”  

B: “Ik zou op zich ook niet weten wat je moet doen.” 

C: “Daar wordt ook heel weinig over gezegd ook. Het gaat meer over hoe je moet omgaan 

met kinderen.” 

B: “Niet hoe je moet omgaan met kinderen met minder geld.” 

C: “Er wordt wel heel veel nadruk op gelegd met kinderen die wat probleempjes hebben, 

maar niet om te zeggen kansarmoede. Wel bijvoorbeeld met gedragsstoornissen of 

taalproblemen. Dat weten we wel.” 

(1 BAKO, postmeting controlegroep Heverlee) 

De derdejaarsstudenten hebben echter wel een duidelijke verwachting met betrekking tot 

kansarmoede naar de opleiding toe. Overkoepelend kan er gesteld worden dat studenten nood 

hebben aan confrontatie en bewustwording. Wanneer er gevraagd wordt hoe de opleiding het 

thema kansarmoede beter kan integreren, uiten de studenten van Diest vooral hun nood aan 

confrontatie:  

Student: “Die confrontatie [op stage] heeft bij mij wel zoiets gehad van, oei, ik had daar 

daarvoor eigenlijk nooit echt bij stilgestaan en ook niet op gelet. En ook niet verder op 

ingegaan. Als ge zo kleuters in uw klas hebt, op een week tijd kent ge die eigenlijk niet. Maar 

nu [derde opleidingsjaar] staat ge echt zo één volledige maand in de klas en dan begint ge 

echt zo met die kleuters….  Ik denk echt zo die confrontatie. Met studenten ergens naar toe 

gaan. Of uitstapjes doen of zo. [Dat is belangrijk]”   

(3 BAKO, Diest) 

Opvallend is het feit dat de eerstejaarsstudenten (interventiegroepen, 1 BAKO) na de 

studentenstage aangeven dat de activiteiten waarbij ze in contact kwamen met kansarme mensen 

(gesprekken met ervaringsdeskundigen) het meeste indruk bij hen hebben nagelaten. Hieruit blijkt 

dat de nood aan confrontatie die de derdejaarsstudenten uiten ook werkelijk effect heeft gehad bij 

de eerstejaarsstudenten.  

Volgens de derdejaarsstudenten van Diest kan confrontatie helpen om bepaalde vooroordelen te 

doorbreken. In Heverlee wordt er daarentegen meer nadruk gelegd op de bewustwording en het 

bespreekbaar maken (zie ‘E) Taboe en een hoog kostenplaatje’):  

Student: “[…] daar attent op maken. Dat er die kans is dat er zo kinderen zijn en dat we daar 

een beetje meer bewust van moeten worden. Nu pas worden we een beetje wakker geschud 

in dat derde jaar.” (3 BAKO, Heverlee) 
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Opnieuw is het opvallend hoe de eerstejaarsstudenten tijdens de postmeting vertellen dat ze dankzij 

de studentenstage zich er meer bewust van zijn geworden dat kansarmoede een probleem is dat zich 

werkelijk afspeelt in onze maatschappij. 

Terwijl de derdejaarsstudenten van Heverlee de algemene suggestie geven om studenten ‘wakker te 

schudden’, komen de derdejaarsstudenten van Diest met specifieke voorstellen, zoals bijvoorbeeld 

het organiseren van gesprekken met ouders. 

Student: “Ik denk dat het ergste is dat later … ook naar de opleiding toe, we hebben wel 

slechtnieuwsgesprekken gehad, maar niets over bijvoorbeeld een gesprek over de hygiëne 

van het kind, of opvoeding ofzo […] Om zoiets toe naar ouders te brengen, dat is, […] Nee, dat 

is te confronterend. Ge weet niet hoe die mensen gaan reageren.” (3 BAKO, Diest) 

De nood aan informatie over hoe in gesprek te gaan met ouders kwam ook terug bij de 

eerstejaarsstudenten (controlegroepen én interventiegroepen). 

De verwachtingen van de eerstejaarsstudenten (premeting) liggen ongeveer in dezelfde lijn als die 

van de derdejaarsstudenten. In beide groepen wordt er aangehaald dat ze zich een beeld willen 

vormen van wat kansarmoede precies is, zodat ze zich beter kunnen inleven. Volgens de 

derdejaarsstudenten zorgt confrontatie er net voor dat studenten zich er meer bewust van worden.  

Student: “Het is onmogelijk, maar ik zou graag in die mensen hun schoenen willen staan.” 

(1 BAKO, premeting Heverlee) 

De eerstejaarsstudenten van Diest voegen er het volgende nog aan toe: 

Student A: “Goede informatie over waar ze terecht kunnen: OCMW, voedselpakketten...” 

Student B: “Ik weet ook niets van die oplossingen waar ze terecht kunnen.” 

Student A: “Ik wil wel weten hoe je met een kansarm kind omgaat.” 

Student C: “Ik denk ook het beeld van het kind dan, zo dat je een beeld hebt van de situatie.” 

(1 BAKO, premeting Diest) 

De timing van dit onderwerp binnen het curriculum, kwam bij de derdejaarsstudenten meermaals 

ter sprake. Algemeen kan gesteld worden dat de derdejaarsstudenten reeds vroeger in contact 

hadden willen komen met kansarmoede.  

Student: “Ik zou dat ook in het begin van de opleiding doen. Nu krijgt ge dat op het einde, 

maar als ge dat in het begin van de opleiding doet, dan hebt ge al een basis en kunt ge daarin 

groeien tijdens die drie jaar.” (3 BAKO, Heverlee)  

Student: “Ja, die [de module ‘Diversiteit en leren’ in het derde jaar] mag misschien wel 

vroeger komen, denk ik. Dat ge echt van in het begin daar echt mee bezig zijt.” (3 BAKO, 

Diest) 

Vermoedelijk zal een vroege confrontatie ervoor zorgen dat studenten kansarmoede zien als iets wat 

in elke kleuterklas aanwezig kan zijn. Op deze manier zouden ze er tijdens elke stage rekening mee 

kunnen houden. Ook hier hebben de studenten van Diest een meer specifieke suggestie naar de 

opleiding toe. 
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Student: “In het eerste jaar zijt ge nog uw plaats aan het zoeken in de kleuterklas. Ge moet 

daar nog aan wennen. Ik denk dat het tweede jaar perfect is. Want ge gaat niet naar het 

tweede als ge u niet op u gemak voelt in een kleuterklas.” (3 BAKO, Diest) 

De studenten geven aan dat wanneer zij hier vroeg mee in contact komen, ze misschien zelf binnen 

elke volgende module de transfer kunnen maken naar kinderen die leven in kansarmoede. Dit wordt 

bevestigd door de eerstejaarsstudenten die tijdens de postmeting aangeven dat ze tevreden zijn 

met de timing van de studentenstage binnen hun opleiding. 

Tot slot kan hier opgemerkt worden dat er een bepaalde tweestrijd bestaat in de verwachtingen van 

de derdejaarsstudenten naar de opleiding toe. Enerzijds wordt het theoretische luik benadrukt, met 

name dat het onderwerp kansarmoede een meer prominente plaats zou moeten innemen binnen de 

opleiding. Anderzijds stellen de studenten hun eigen voorstel in vraag, vermits ze verklaren dat het 

echte leren pas start in de praktijk. Studenten ervaren dus een duidelijke spanning tussen de nood 

aan theorie en de praktijk. 

Student: “Het is makkelijk om het in theorie te zeggen, maar het is veel moeilijker om het in 

praktijk te realiseren. Dat wordt vaak vergeten.” (3 BAKO, Diest) 

Deze spanning was ook zichtbaar bij de interventiegroepen van de eerstejaarsstudenten 

(postmeting) waarin zij aangeven dat ze zich niet veel meer herinneren van de theorie die tijdens de 

studentenstage aan bod kwam. Nochtans uiten zij tijdens de postmeting ook aan nood aan meer 

informatie, omdat ze het gevoel hebben nog maar het tipje van de ijsberg te hebben ontdekt. 

Blijkbaar hebben studenten dus eerst nood aan praktijkervaring (confrontatie en bewustwording), 

om daarna meer inzicht te verkrijgen in de problemen en mogelijke oplossingen (theorie). 

Hierop voortbouwend besluiten de derdejaarsstudenten van Heverlee dat dingen ‘doen’ meer 

beklijvend werkt dan het aanbrengen van bepaalde theorieën. Opmerkelijk is het gevoel van 

onwetendheid dat door de derdejaarsstudenten wordt ervaren, ondanks de ervaringen op stage. 

Wanneer er expliciet naar gevraagd wordt, geven de studenten toe dat ze zich aan het einde van 

hun opleiding niet klaar voelen om in de praktijk kinderen met kansarmoede op een goede manier 

te begeleiden. 

Interviewer: “Door alles wat jullie nu gekregen hebben in onze opleiding, zijn jullie nu klaar 

om daar mee om te gaan als er volgend jaar een kindje met kansarmoede is?”  

Student A: “Nee.” 

Student B: “Nee.” 

  Student C: “Nee.” 

Student D: “Ik denk sowieso dat ge altijd steun moet […]” 

Student E: “Ge groeit daar sowieso wel in.” 

Student D: “Nee, ik denk dat ook niet.”  

Student B: “Ik denk dat dan pas het leren begint.” 

Student A: “Dat is zo.” 

Student D: “De echte ervaring.” 

(3 BAKO, Heverlee) 
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C) Een andere leefwereld: kansarme kinderen 

Wanneer er aan de derdejaarsstudenten gevraagd wordt hoe de leefwereld van kansarme kleuters 

zou kunnen verschillen van kansrijke kleuters, halen de derdejaarsstudenten aan dat deze kinderen 

thuis een beperkter aanbod aan stimulerende prikkels krijgen. Dit heeft volgens hen als gevolg dat 

deze kleuters niet altijd worden aangetrokken door de belangstellingscentra waarrond wordt 

gewerkt in de kleuterklas. Meermaals worden er voorbeelden aangereikt van thema’s uit hun eigen 

stages die niet behoorden tot de belevingswereld van deze kleuters.  

Student: “Zo laatst met Sinterklaas: Wat hebben jullie gekregen van Sinterklaas? Daar zitten 

ook kinderen bij die niks gekregen hebben en die dat heel erg vinden.” (3 BAKO, Heverlee) 

Student: “Na de paasvakantie kwamen al die kinderen terug naar de klas en iedereen had wel 

iets te vertellen van hoe leuk het was van wat ze gedaan hadden tijdens de vakantie. En ja, 

dat jongetje had niks gedaan, dus ja, die zat daar ook maar. […] Dus ik denk dat die wel veel 

missen en dat die ouders wel andere zorgen zullen hebben dan met hun kind bezig te zijn.” 

(3 BAKO, Diest) 

Student: “[…] belangstellingscentra die aansluiten bij alle kinderen […] Sommigen zijn echt 

nog nooit naar de kermis geweest of weten niet welke dier dat dat is.” (3 BAKO, Heverlee) 

Student: “Dan is die beleving gewoon anders, hé. Dat is jammer, want ervaringsgericht 

werken wordt zo gepromoot, ik ben daar grote fan van, maar dat is gewoon wel moeilijk in 

een heel diverse klas omdat ge gewoon wilt vertrekken vanuit die ervaring maar die zijn 

allemaal niet hetzelfde.” (3 BAKO, Heverlee) 

De eerstejaarsstudenten van Heverlee verwoorden dit niet expliciet, maar geven wel spontaan aan 

dat sommige onderwerpen gevoelig liggen. 

 Student: “Dat was ook vorig jaar net na een vakantie. Ik heb stage gedaan bij STW. Dan 

begon de leerkracht over waar de kleuters op vakantie waren geweest. En dan was er een 

kindje die aan het vertellen was dat ze niet op vakantie konden gaan, die was nog nooit op 

vakantie geweest buiten aan de zee. Toen wist de leerkracht ook niet goed meer wat zeggen. 

Dat was wel erg voor dat kindje.” (1 BAKO, premeting Heverlee)  

De eerstejaarsstudenten beantwoorden de vraag naar de leefwereld van kansarme kleuters kort met 

het antwoord dat deze kinderen niet alles kunnen doen wat andere kinderen kunnen doen, omdat 

de ouders niet alles kunnen betalen. Wanneer er gevraagd wordt naar hoe kansarme kleuters zich 

voelen, antwoorden studenten als volgt: 

 Student: “Ik denk dat ze vanaf 4-5 jaar wel zullen beseffen wat er aan de hand is. De kleinste 

peuters liggen er wel nog niet wakker van denk ik.” (1 BAKO, premeting Diest) 

Student: “Ik denk dat het ook van de leeftijd afhangt. Op jonge leeftijd besef je het nog niet 

helemaal, maar naarmate je ouder wordt gaat er meer schaamte komen omdat je weet wat 

het betekent.” (1 BAKO, premeting Heverlee) 



36 
 

Student: “Ik denk dat ze wel goed beseffen in welke situatie ze zitten. Ik heb er een 

documentaire van op tv gezien en dat kindje besefte het allemaal wel goed.” (1 BAKO, 

premeting Heverlee) 

D) Een andere leefwereld: kansarme ouders  

In beide focusgesprekken met de derdejaarsstudenten werd er regelmatig gesproken over de ouders 

van kleuters met kansarmoede, nochtans werd hier niet specifiek naar gevraagd.  

Student: “Ouders lijken minder geïnteresseerd. Ik heb nu bijvoorbeeld gezien op mijn 

stageschool bij een jongetje van drie jaar die met de fiets naar school kwam, dat daar pas 

honderd meter achter de mama liep. En dat naast een drukke baan, waar heel de tijd 

vrachtwagen en auto’s passeren, dat was niet verantwoord.” (3 BAKO, Diest) 

Student: “Ja, want het is eigenlijk een taak van de ouders om daar voor te zorgen dat de 

hygiëne in orde is. Dan hebben ze eigenlijk hun werk zo niet goed gedaan precies, terwijl ze 

dat eigenlijk misschien wel willen, maar niet altijd kunnen.” (3 BAKO, Diest) 

Het lijkt alsof de derdejaarsstudenten de verantwoordelijkheid voor het verzeilen in kansarmoede bij 

de ouders leggen. Daarentegen benadrukken de studenten dat deze ouders ongetwijfeld het beste 

voor hebben met hun kinderen. Terwijl in het focusgesprek van Diest zeer sterk naar voren kwam dat 

deze ouders zich waarschijnlijk zullen schamen over de situatie waarin zij leven, wordt dit door de 

studenten van Heverlee maar één keer aangehaald.  

Student: “Ja, ik kan niks tegen dat kind gaan zeggen daarover want die kan daar niets aan 

doen. Het is dan bij de ouders, maar, ja, spreek zo maar eens iemand aan daarover. Ik denk 

niet dat dat simpel is. Dat ligt nogal gevoelig denk ik. Ge zijt die mensen hun persoonlijke 

sfeer aan het binnen gaan dan op dat moment.” (3 BAKO, Diest) 

Ook in de gesprekken met de eerstejaarsstudenten wordt besproken dat de ouders zich schamen 

voor hun situatie en daarom geen hulp durven vragen. De studenten van Diest voegen hier aan toe 

dat de school de ouders hierin kan ondersteunen. 

Student: “Ze gaan hun ook schamen en niet snel om hulp willen vragen. Ze gaan er niet mee 

naar buiten willen komen.” (1 BAKO, premeting Heverlee) 

Student: “Dat ouders weten dat ze steun krijgen vanuit de school, dat ze weten dat er iemand 

achter hun staat.” (1 BAKO, premeting Diest) 

Student: “Eventueel subtiel iemand aanraden wie hulp kan bieden.” (1 BAKO, premeting 

Diest) 

Als er gevraagd wordt naar mogelijke oplossingen voor kansarmoede, komt er bij de alle studenten 

een gevoel van machteloosheid naar boven. De studenten verwoorden dat ze graag elke kleuter 

zouden helpen, maar dat dit praktisch niet haalbaar is. Een vraag die ze zichzelf stellen is: “Waar trek 

je de grens?”. Deze spanning komt onder meer naar voren in volgende dialoog:  
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Student B: “Ja, gewoon, ge kunt dat niet voor iedereen gaan beginnen doen, want ja, dan 

lijden uw…” 

Student A:  “Uw andere leerlingen, he!” 

Student B: “Ja, het gebeuren lijdt er helemaal onder en heel uw dag gewoon. Dan denk ik niet 

dat ge dat als kleuteronderwijzer helemaal zelf kunt blijven doen. Om dat allemaal te 

ondersteunen en daar altijd zo veel aandacht aan te geven.” 

Student D: “Ja, ge kunt het natuurlijk ook niet naast u laten liggen he.” 

(3 BAKO, Heverlee) 

Student A:“De ouders konden geen melkje betalen, dus moest hij water drinken. De rest van 

de klas mocht wel een melkje en hij niet.” 

Interviewer: “Wat doet dat met jou als ze dat zegt?” 

Student B: “Misschien moet de school daar meer aan doen, als het maar één kindje is.” 

Student C: “Maar dan gaan er misschien meer kinderen komen en gaat de school nog meer 

geld moeten uitgeven.” 

(1 BAKO, premeting Herverlee) 

Tijdens de postmeting wordt er over deze spanning niet meer gesproken en geloven de studenten 

dat er mogelijkheden zijn om kansarmoede op te lossen. 

Aansluitend ervaren de eerstejaarsstudenten een gevoel van verantwoordelijkheid. Wanneer er 

gevraagd wordt naar hun mening over scholen die niet ingrijpen wanneer een kind geen eten bij 

heeft, reageren ze resoluut: 

Student A: “Daar sta ik niet achter.”  

Student B: “Je kan je ogen daar niet voor dichtdoen. Zeker en vast niet.”  

(1 BAKO, premeting Diest) 

Student: “Dat kind kan er inderdaad zelf niets aan doen. Als je een volwassene ziet lopen met 

vieze kleren vind je dat ook erg maar dan denk je die is volwassen. Een kind woont bij ouders, 

die kan daar zelf niets aan doen en dan voel ik mezelf verantwoordelijk.” (1 BAKO, premeting 

Diest) 

Vanuit hun stages sommen de derdejaarsstudenten verscheidene schoolinitiatieven op om 

tegemoet te komen aan kansarmoede (zie document “1.1.2 Effectmeting studenten_analyses”: tabel 

oplossingen voor kansarmoede). Het gaat voornamelijk om voorbeelden van hoe een school kan 

voorzien in de basisbehoeften van de kleuters. 

Student: “Daar wordt vaker aan tegemoetgekomen want er zijn heel veel scholen nog die ‘s 

middags warme maaltijden geven gewoon om het tekort aan gezonde voeding op te vangen, 

omdat veel kinderen thuis anders eten wat goedkoop is en wat niet gezond is.” (3 BAKO, 

Herverlee) 

Student: “Ik heb wel nog meegemaakt in de stage, een kindje dat verwaarloosd werd, en ja, 

dat had geen hygiëne van thuis, en de school moest die dan gaan wassen. […] Maar ja, ik 

weet dat eigenlijk niet, of dat, ge kunt dat moeilijk voor zo veel doen.” (3 BAKO, Diest) 
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Student: “Bijvoorbeeld als het kind nu eten op school krijgt en de ouders betalen de rekening 

niet, ik weet niet, als dat zo één kind is, zal dat misschien niet zo erg zijn, maar voor vijf euro 

of zo, dat is niet veel geld, en die hebben daar dan misschien een week op school warme 

maaltijden voor. Dat vind ik iets heel goed, maaltijden op school voor als er kansarme 

kinderen zijn. Dan zijt ge zeker dat die wel degelijk eten gehad hebben. Voor hetzelfde geld 

krijgen die ’s avonds boterhammen zoals ze er ’s middags hebben mee gekregen, dat weet ge 

niet. [pauze] Maar dan zou dat zo moeilijk zijn want ge kunt dat niet zelf gaan betalen, 

ergens, ge wilt dat kind verder helpen maar dat gaat niet want dan moet ge ze allemaal gaan 

verder helpen.” (3 BAKO, Diest) 

Uit voorgaande citaten blijkt opnieuw dat er twijfels bestaan over de maatregelen die een school kan 

ondernemen. De studenten ervaren deze schoolinitiatieven als positief, maar geloven niet helemaal 

in de haalbaarheid ervan. Er zijn volgens hen grenzen aan de hulp die een school kan bieden. 

Naast deze schoolinitiatieven spreken de derdejaarsstudenten ook over mogelijke maatschappelijke 

oplossingen die het schoolniveau overstijgen, zoals het maximum schoolfactuur, het CLB, het OCMW 

en de jeugdbeweging (zie document “1.1.2 Effectmeting studenten_analyses”: tabel oplossingen 

voor kansarmoede). 

Student: “Is daarvoor ook niet de maximum schoolfactuur gekomen? Dat die zo laag mogelijk 

wordt gehouden zodat iedereen dat eigenlijk betaald krijgt. Dat er geen uitstappen in staan 

naar ik weet niet waar, voor ik weet niet hoeveel honderden euro’s bijvoorbeeld.” (3 BAKO, 

Diest) 

Student: “Dan hebben wij soms ook ouders die hun kinderen mee op kamp willen laten gaan, 

maar het niet kunnen betalen. […] Dan verwijzen we die door naar het OCMW en daar is zo’n 

regeling dat zij eigenlijk hun kamp betaald krijgen van het OCMW zodat ze toch kunnen 

meegaan.” (3 BAKO, Diest) 

Tot slot worden er ook verschillende maatregelen opgesomd die de kleuteronderwijzer zelf kan 

doorvoeren op klasniveau (zie “1.1.2 Effectmeting studenten_Analyses": tabel oplossingen voor 

kansarmoede). De meest prominente maatregel is het gericht kiezen van een belangstellingscentrum 

dat aansluit bij de leefwereld van alle kleuters, zoals eerder vermeld. Daarnaast benadrukken de 

derdejaarsstudenten dat het de taak van de kleuteronderwijzer is om elk kind te respecteren en 

graag te zien. 

Student: “Maar ik denk dat het als kleuteronderwijzer gewoon heel belangrijk is dat ge elk 

kind heel graag ziet en blijft graag zien. Dat ge dat duidelijk maakt van het is niet omdat ge 

het minder hebt, dat ik u niet graag zie. Ik denk dat dat de eerste belangrijke taak is van de 

kleuteronderwijzer om iedereen zich goed te laten voelen en dan kunt ge verder gaan.” 

(3 BAKO, Heverlee) 

Het is niet meteen duidelijk of deze studenten de voorkeur geven aan maatregelen binnen de klas, 

klasoverstijgende initiatieven of maatregelen op het bovenschools niveau. De studenten geven wel 

aan dat ze het gevoel hebben dat de kleuteronderwijzer het probleem niet alleen kan aanpakken, 

maar dat het een taak is van de hele school. 
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Student: “Het hangt er ook vanaf hoe erg misschien. En dan misschien met de directie daar 

eens over praten. En ja, ik weet niet. Nooit zelf naar die ouders gaan, dat zou ik zelf niet 

doen.” (3 BAKO, Diest) 

Student: “Ik denk dat ge dat als kleuteronderwijzer zeker niet alleen moet kunnen dragen. Dat 

het een opdracht is van de hele school, altijd in samenspraak met de ouders.” (3 BAKO, 

Heverlee) 

De kerngedachte die naar boven kwam tijdens de focusgroep van Heverlee (3 BAKO) is het 

bespreekbaar maken van kansarmoede. Deze studenten benadrukken dat het onderwerp eerst 

bespreekbaar gemaakt moet worden vooraleer men tot oplossingen kan komen. 

Student: “Ik denk dat de hele grote oplossing al zou zijn het gewoon bespreekbaar maken en 

het minder taboe maken. Vanaf dat ge een situatie bespreekbaar maakt, is de drempel voor 

die mensen gewoon veel minder hoog waardoor dat ge samen, in samenspraak met 

bijvoorbeeld het OCMW, maatschappelijk werkers, ouders, leerkrachten en een heel team… 

Dan kunt ge naar oplossingen zoeken. Want er is ook voor elk gezin, voor elk persoon is er ook 

een andere oplossing.” (3 BAKO, Heverlee) 

In het gesprek met de eerstejaarsstudenten van Diest wordt ook verwezen naar de drempel naar 

hulp. 

Student: “Ik denk dat veel mensen zich daarover schamen en geen stappen durven nemen. Ik 

denk dat de drempel nog te hoog ligt.” (1 BAKO, premeting Diest) 

Student: “Het is meestal ook heel moeilijk voor mensen om de stap te zetten om hulp te gaan 

vragen.” (1 BAKO, premeting Diest) 

Er blijkt een onderscheid te bestaan tussen de initiatieven van de derdejaarsstudenten en de 

initiatieven die de eerstejaarsstudenten opsommen tijdens de postmeting. De oplossingen 

verschuiven van materiële initiatieven (vb.: eten geven) naar psychologische maatregelen (vb.: 

ouders ondersteunen). Daarnaast gelijken de antwoorden van de groepen op elkaar vermits ze 

allemaal benadrukken dat kansarmoede een opdracht is van de hele school. Dit kan er mogelijks op 

wijzen dat de derdejaarsstudenten toch al wel wat weten over kansarmoede, maar zich nog steeds 

redelijk onzeker voelen. 

Concluderend kunnen we stellen dat de afstuderende studenten vermoeden dat de leefwereld van 

kansarme kleuters beperkt is wat betreft aanbod aan stimulerende prikkels en sterk verschilt van de 

leefwereld van andere kleuters. De kleuteronderwijzer hoort dus in de keuze van 

bellangstellingscentra aansluiting te zoeken bij de leefwereld van alle kleuters. De 

eerstejaarsstudenten geven algemeen aan dat deze kleuters niet alles kunnen doen wat kansrijke 

kleuters kunnen en vragen zich af of deze kinderen besef hebben van hun situatie. Zowel de 

eerstejaars- als de derdejaarsstudenten zien het als een taak van de school om rekening te houden 

met de situatie van deze kinderen. Enerzijds voelen ze zich hiervoor verantwoordelijk, maar 

anderzijds voelen ze zich machteloos omwille van de grenzen aan hun handelen. Beide groepen 

studenten benadrukken het belang van communicatie met ouders, vermits de drempel naar hulp 

voor hen vaak te groot is als gevolg van de taboesfeer rond kansarmoede. 
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E) Taboe en een hoog kostenplaatje 

Wanneer er gepeild wordt naar kansarmoede onder studenten binnen het Departement 

Lerarenopleiding, komt bij de derdejaarsstudenten naar voren dat er een soort taboesfeer bestaat. 

Student: “Maar ik denk niet dat dat zo duidelijk is voor al de rest, omdat er gewoon zo een 

mega-taboe rond is.” (3 BAKO, Heverlee) 

Student: “Of er iemand dat probleem heeft binnen de opleiding of zo, dat weet ik niet. Ik denk 

dat het misschien ook wel moeilijk is om daar voor uit te komen.” (3 BAKO, Diest) 

De taboesfeer wordt bevestigd door de ervaringsdeskundige bij de eerstejaarsstudenten in Diest: 

Student: “Als dit hier nu niet ter sprake had gekomen, had ik het waarschijnlijk ook niet 

gezegd.” (1 BAKO, premeting Diest) 

In tegenstelling tot de eerstejaarsstudenten in Diest, geloven de eerstejaarsstudenten in Heverlee 

dat de kans heel klein is dat er kansarme jongeren bij hen in de opleiding studeren. 

Student: “Ik denk ook dat in het hoger onderwijs minder studenten kansarm gaan zijn 

tegenover het secundair onderwijs. Alles is hier ook veel duurder. Allé, ik weet niet of hier 

zoveel studenten zijn met kansarmoede.” (1 BAKO, premeting Heverlee) 

De eerstejaarsstudenten van Diest reageren logischerwijze heel anders op de vraag naar kansarme 

jongeren in het hoger onderwijs, vermits ze aan het begin van het gesprek te horen kregen dat één 

van hen in een kansarme situatie heeft geleefd.  

Interviewer: “Nu, wij hebben dus onder ons een ervaringsdeskundige die ook studeert. Hoe 

denk je dat dat met de andere in je klas is? Zouden er nog meer kansarme studenten zijn?” 

Student A: “Je kan dat niet weten, over haar [B, student-ervaringsdeskundige] dachten we dat 

ook niet.” 

Student B: “Ik wou het net zeggen, voor ik hier mijn verhaal ben beginnen doen denk ik niet 

dat iemand dat van mij had gedacht, dat ik in die situatie zat.” 

Student C: “Je denkt daar niet over na, je staat er niet bij stil of iemand kansarm is als je er 

zelf niet inzit.” 

Student A: “Sommigen zullen misschien denken dat je dat ziet, maar je ziet dat niet hé.” 

(1 BAKO, premeting Diest) 

Wanneer er gevraagd wordt naar hoe zij ermee zouden omgaan in de opleiding, indien zij in 

kansarmoede zouden leven, komt bij de derdejaarsstudenten vooral het departementale niveau ter 

sprake. Zo wordt er aangehaald dat kansarme studenten bij de studentendienst terecht kunnen. 

Eventueel zouden ze naar een lector stappen om hulp in te schakelen, maar dit is sterk afhankelijk 

van de persoonlijkheid van de lector. 

Tijdens de focusgroep met de derdejaars van Diest én de eerstejaarsstudenten van Heverlee kwam 

ter sprake dat de studenten de opleiding BAKO ervaren als een zeer dure opleiding. Ze vragen zich af 

hoe een student die leeft in kansarmoede dit kan bekostigen.  
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Student: “Maar vanuit de opleiding mogen ze toch ook wel beseffen dat, allé, ze verwachten wel 

dat ge een verrijking… Als ze binnen komen moet er iets staan, maar dit is niet altijd voor 

iedereen zo evident.” (3 BAKO, Diest) 

Bovenstaand onderwerp werd spontaan aangehaald door de studenten, maar de interviewer heeft 

er nadrukkelijk op doorgevraagd. Enerzijds kunnen de kosten voor een stageperiode hoog oplopen: 

knutselmateriaal, hoekverrijkingen… Anderzijds zorgen ook de cursussen (met vaak ongebruikte 

bijlagen) voor een hoog kostenplaatje. Wanneer er gevraagd wordt naar mogelijke oplossingen (zie 

“1.1.2_Effectmeting studenten”: tabel oplossingen voor kansarmoede), geven de studenten expliciet 

aan dat de opleiding meer documenten digitaal kan aanbieden en het aankopen van 

tweedehandsboeken zou moeten promoten. Wanneer de bezorgdheden van de studenten onder de 

loep worden genomen, lijkt het alsof ze enkel aan financiële problemen denken. Tot slot 

benadrukken de derdejaarsstudenten van Heverlee opnieuw dat kansarmoede meer bespreekbaar 

moet gemaakt worden. 

1.2.2.3 Samenvatting 

De derdejaarsstudenten hadden op het moment van de focusgroepen de hele opleiding reeds 

doorlopen. Deze studenten kunnen ons dus een beeld geven van de studenten die deze opleiding 

buiten stappen. Ondanks enkele confrontaties met kansarmoede tijdens de opleiding, hebben ze het 

gevoel dat ze niet klaar zijn om kinderen met kansarmoede te begeleiden. De manier waarop deze 

studenten denken en spreken over kansarmoede komt in grote mate overeen met de kijk van de 

eerstejaarsstudenten ten aanzien van kansarmoede. 

Op enkele uitzonderingen na, blijken de studenten slechts weinig persoonlijke ervaring te hebben 

met kansarmoede. Wanneer ze spreken over stage-ervaringen, lijkt het alsof deze ervaringen nu pas 

tot hen doordringen. Zowel de derdejaarsstudenten als de eerstejaarsstudenten (interventiegroep, 

premeting) associëren kansarmoede met armoede en de oppervlakkige (uiterlijk zichtbare) gevolgen 

van dit gebrek aan geld. Opvallend zijn de vooroordelen die bij zowel de eerstejaars- als 

derdejaarsstudenten aanwezig zijn. 

Als gevolg van hun beperkte ervaringen met kansarmoede hebben ze nog er niet echt bewust bij 

stilgestaan en weten ze niet goed hoe ermee om te gaan. Ze voelen zich als toekomstige 

kleuteronderwijzer wel verantwoordelijk voor kansarme kinderen, maar maken zich zorgen om het 

feit dat ze dit niet voor alle kinderen kunnen doen. De derdejaarsstudenten uiten dan ook een sterke 

verwachting naar de opleiding toe m.b.t. confrontatie en bewustwording. Ze stellen voor om dit zo 

vroeg mogelijk in de opleiding te integreren, maar ervaren een spanning tussen theorie en praktijk. In 

lijn met de derdejaars, willen de eerstejaars in contact komen met kansarme mensen om zich beter 

in te kunnen leven. Aansluitend kwam er in meerdere gespreken naar boven dat alle studenten nood 

hebben aan informatie over gesprekken met ouders. 

Opvallend is dat de studenten een enorme taboesfeer ervaren rond het fenomeen kansarmoede. 

Schaamte en taboe zijn overkoepelende concepten die in alle vier de focusgesprekken naar boven 

kwamen. Dit gevoel van schaamte kwam zowel ter sprake bij de kansarme kinderen en hun ouders, 

als bij kansarme jongeren in de opleiding. 
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Tot slot is het opmerkelijk hoe er in meerdere focusgesprekken spontaan werd gesproken over BAKO 

als een dure opleiding. De studenten geven aan dat er heel wat kostenbesparende initiatieven 

ondernomen zouden kunnen worden.  
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BIJLAGE 1: Werkpakket 1.1: Effectmeting docenten en studenten 

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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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  
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