Beeldvorming
Kennis en inzichten
Hefboom ‘kaders, concepten en inzichten leren kennen over
armoede en sociale ongelijkheid’

Waarom is er kans- en kinderarmoede? Wat zijn de mechanismen achter sociale ongelijkheid? Wat
doet armoede met een mens? Welke theorieën, concepten en kaders bestaan er die de structurele
oorzaken goed kunnen uitleggen? En hoe kunnen ze ons helpen duiden wat we in onze klassen,
dagverblijven en opvang zien en ervaren?
Er bestaan heel wat modellen die op een heldere manier een deelaspect van de oorzaken van
armoede en sociale uitsluiting uit de doeken doen. Op de sites van organisaties zoals Netwerk tegen
Armoede en Welzijnszorg (zie bijv. www.armoedebestrijding.be), beide leden van het Lerend
Netwerk, is alvast veel inspiratie te vinden. Er zijn vele boeken, brochures en rapporten over
geschreven. Zo zijn theorieën als die van maatschappelijke kwetsbaarheid, het schuldmodel en het
klovenmodel al vrij goed bekend in het onderwijsveld. En verder zijn er de jaarboeken van OASes,
het Onderzoekscentrum Ongelijkheid, Armoede Sociale Uitsluiting en de Stad0 (Universiteit
Antwerpen), de onderzoeken en publicaties van het Centrum voor Sociaal Beleid, ... .
Uit: Inspiratieverslag van de lerende netwerken Kleine kinderen, grote kansen.
Hefbomen naar rijke kansen. De leraar én lerarenopleider maken het verschil.

Oorzaken van armoede en sociale ongelijkheid kennen, loopt parallel met wat je zelf te weten komt
door je eigen bevindingen en ervaringen. In die zin is deze hefboom onlosmakelijk verbonden met
de twee andere hefbomen binnen ‘Beeldvorming’: ondergedompeld worden in de wereld van
kansarmoede en sociale uitsluiting, en via sterke methodieken handelen/reflecteren inzetten die je
ervaringen én inzichten kunnen omzetten in aangepast begeleidingsgedrag.
Inzichten beginnen bij ‘signalen van kwetsbaarheid leren zien en herkennen’. Ook daar zijn al
enkele kijkwijzers en checklists gepubliceerd. Op het Lerend Netwerk hebben we er zelf één
ingebracht op basis van de 10 krachtlijnen van Bind-Kracht.

Focus op potenties van mensen in armoede
Op het Lerend Netwerk van 4 mei 2017 bracht Kristel Driessens de inzichten en kenmerken over
leven in armoede in. ‘Bind-Kracht in armoede’ (Karel de Grote-Hogeschool) hanteert een visie op
armoede gebaseerd op de theorie van maatschappelijke kwetsbaarheid, een verklaringsmodel dat
oorzaken op micro-, meso- en macroniveau integreert in één kader. De theorie vertrekt vanuit een
structurele visie op armoede. Ze stelt dat bepaalde bevolkingsgroepen riskeren telkens opnieuw
actief gekwetst te worden door de wijze waarop onze samenleving georganiseerd is.
Maatschappelijk kwetsbare mensen genieten weinig van het positieve aanbod van onze
samenleving, van vorming en hulpverlening, van de arbeids- en huisvestingsmarkt, van respect en
kansen tot ontwikkeling. Ze worden vooral geconfronteerd met uitsluiting en discriminatie, met
sanctionerende en controlerende aspecten van maatschappelijke instellingen. Daarom ontwikkelen
ze moeilijk een positieve sociale binding met de maatschappij en hebben ze vaak geen gunstig
toekomstperspectief. Bind-Kracht hanteert een gelaagde kijk op armoede. Maatschappelijke
kwetsbaarheid verwijst ook naar een interactief en cumulatief proces. Naast aandacht voor
kwetsbaarheden stelt Bind-Kracht een krachtenperspectief centraal.
Daarom, stelt Driessens, is het belangrijk om in relatie met mensen in armoede vooral verbindend
en versterkend te werken, in dialoog met hen. “Dit doe je best vanuit een erkenning voor de
complexiteit van hun problemen en de diepe kwetsuren. De nadruk bij hulpverlening ligt vaak op
korte-termijnresultaten, waardoor de druk op hen toeneemt. We stellen ook een terugkeer vast van
het individueel schuldmodel.” Dit soort schuldmodel staat haaks op de definitie zoals Jan Vranken1
die geeft
“Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere gebieden van
het individuele en collectieve bestaan. Het scheidt de armen van de algemeen aanvaarde
leefpatronen van de samenleving. Deze kloof kunnen ze niet op eigen kracht overbruggen.”
Driessens vraagt aandacht voor velerlei facetten in het omgaan met armoede: kennis en inzichten
opbouwen, ontmoeten en geraakt worden en het belang van relatiebevorderende interactie. Ze
daagt ons uit om gelaagd naar armoede te kijken, de schuldvraag los te laten en het
krachtenperspectief centraal te stellen.
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Hoe een koffiemoment het zelfbeeld van kansarme ouders opkrikt
“Als kansarme ouders voelen: ‘het zal met mijn kind op school net zo gaan als bij mij’, dan heb je een
bruggenbouwer nodig die hun het nodige vertrouwen geeft.” Dat zegt Patrick Meurs, professor
klinische psychologie (KULeuven). Hij volgt de ontwikkeling van jonge kinderen in armoede. Lees
het in Klasse.
www.klasse.be
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