Beeldvorming

Uit: Inspiratieverslag van de lerende netwerken Kleine kinderen, grote kansen.
Hefbomen naar rijke kansen. De leraar én lerarenopleider maken het verschil.

1 – ‘Professional’-iseren
Waar het kernthema ‘kwaliteitsvolle interacties’ focust op de relatie tussen professional en kinderen,
zet het kernthema ‘beeldvorming’ meer in op het meta-niveau: hoe kunnen we als professional
leren kijken naar onszelf, naar ons eigen referentiekader? Hoe kijken we naar kinderen? Hoe leren
we daar kritisch op reflecteren, hoe leren we ons handelen afstemmen op ervaringen en inzichten
wat betreft kwetsbaarheid, kans- en kinderarmoede?
De hefbomen van ‘kwaliteitsvolle interacties’ gaan voor àlle kinderen op. ‘Beeldvorming’ zoomt in
op: kinder- en kansarmoede zien en herkennen, doen wat we als professional (en haar team)
kunnen doen om iedereen gelijke ontwikkelingskansen te bieden. Voor het KKGK-project is dit de
vertaling van 3 van de 5 kerncompetenties:
- armoede zien en diversiteit positief benaderen,
- diversiteit integreren in het totale ontwikkelingsproces,
- maatschappelijke verantwoordelijkheid zien en ernaar handelen.
De reden waarom ‘het eigen referentiekader in vraag kunnen stellen’ zo belangrijk is, is te vinden in
het zogenaamde ‘Pygmalion-effect’: leerkrachten vormen zich een beeld van de leerlingen, vormen
zich (vaak onbewust) bepaalde verwachtingen over die leerlingen en dragen dit (opnieuw: vaak
onbewust) aan hen over. Leerlingen beantwoorden deze interactie op hun beurt door zich navenant
te gedragen. Zo krijg je het mechanisme van de ‘self-fulfilling prophecy’: wat je verwacht, is wat je
krijgt.
Daarom zijn leerkrachten zich best bewust van hun impact. Tijdens een studiedag van de
Erasmushogeschool over ‘Beeldvorming’ (27 november 2017) verwoordde Mieke Van Houtte,
hoogleraar Sociologie UGent, het zo:
“De lerarenopleiding moet aandacht besteden aan:
vorming van bepaalde ideeën gebaseerd op stereotypes,
vorming van culturen in scholen die leerkrachten beïnvloeden,
belang van ideeën en culturen voor uitkomsten bij leerlingen.”
Binnen dit kernthema werden drie hefbomen bepaald:
- de hefboom ‘geraakt worden’: ontmoeting met en ervaring (‘ondergedompeld worden’) in
de wereld van armoede en kwetsbaarheid,
- de hefboom ‘kennis, concepten en inzichten’: kaders en theorieën inzake maatschappelijke
kwetsbaarheid en mechanismen van sociale uitsluiting,
- de hefboom ‘handelen en reflecteren’: via sterke methodes als (toekomstige) professional
geprikkeld worden om eigen handelen voortdurend in vraag te stellen en bij te sturen.
Er zijn bovendien opmerkelijke linken tussen deze drie hefbomen en de drie aspecten van
‘Community Service Learning’ (CSL): sociaal engagement, praktijk en kaders en concepten.
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2 – Hoe kijken we naar armoede: de 12 brillen
Tijdens de Kick-Off van het KKGK-project1 stelde prof. Baldwin Van Gorp (Instituut voor
Mediastudies, KUL) het onderzoek “Weg van het stigma”2 voor. Daarin stelt hij dat “(…) de
maatschappelijke beeldvorming over armoede, kinderen in armoede bijkomend kan belasten. Zowel
zijzelf als hun ouders worden met stereotypen geconfronteerd. Zelfs als dat met de beste
bedoelingen gebeurt, kunnen die hun handelingscapaciteiten beperken.”
Het onderzoek introduceert denkkaders – frames, perspectieven, ‘brillen’ – hoe naar armoede
gekeken wordt. Framing wil zeggen dat je bewust of onbewust voor een perspectief of invalshoek
kiest om naar een onderwerp te kijken. “Naargelang van het geselecteerde frame zal kinderarmoede
een andere betekenis krijgen, en meer of net minder als problematisch worden ervaren.”
Van Gorp stelt 12 ‘brillen’ voor,
- vijf frames belichten welbepaalde aspecten van kinderarmoede waardoor die een
- problematiserende invulling krijgt,
- zeven counterframes ‘ont-problematiseren’ kinderarmoede en bieden hierdoor een
alternatieve kijk op het complexe fenomeen.
Hij benadrukt dat het niet gaat om ‘goede’ of ‘foute’ frames. Beide gecombineerd kunnen een meer
genuanceerd en evenwichtiger beeld van kinderarmoede bieden. Wie zoekt naar een mogelijke
aanpak van armoede, moet beseffen dat de kwaliteit van de oplossing mede afhangt van de
kwaliteit van de probleemformulering.
De meerwaarde van deze framing-benadering voor begeleiders van kinderen en gezinnen en voor
lerarenopleiders zit in de perspectieven die het aanbiedt. De 12 brillen samen vormen:
1 - een ‘gereedschapskoffer’, concreet inzetbare instrumenten die de beelden over
kinderarmoede vertegenwoordigen,
2 - een verbreding van het blikveld, bieden een ruimere , meer evenwichtige en genuanceerde
kijk op kinderarmoede.
Voor elk van de 12 ‘brillen’ koos Van Gorp voor een metafoor.

1

Officiële start van het KKGK-project, 29 februari 2016, in het dept. Onderwijs. Illustratie in de tekst: uit de ppt van Prof.
Van Gorp.
2
“Weg van het stigma. Hoe kunnen we anders communiceren over kinderarmoede?”, Prof. dr. Baldwin Van Gorp en Dr.
Gregory Gourdin, Instituut voor Mediastudies – KU Leuven.
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Voorbeeld van een ‘problematiserend frame’
“Het is toch erg, ik heb zo veel compassie met Sarah. Ocharme, dat kind.”
Frame 1: Uit medelijden schiet je de kinderen in armoede te hulp, want ze zijn zelf niet in staat
zich te redden. Het kind is het onschuldige slachtoffer en zit vast in de rol van de zwakke, de
afhankelijke die moet geholpen worden. Dit frame bekijkt ‘de arme’ als een hulpeloos wezen, het
vergeet zijn ‘kracht’ en ‘potentie’.
Voorbeeld van een ‘deproblematiserend counterframe’
“Het is niet omdat Sarah arm is dat ze geen talenten heeft en het later niet kan maken.”
Frame 3: Armoede is geen eigenschap van het kind, maar van zijn omgeving. Ook een kind in
armoede zit boordevol pit. Het kind is een sterke kiem. Als we werken aan de voedingsbodem
groeit het uit tot een sterke boom of mooie bloem. Dit frame is positief, toekomstgericht. Het
loont om te investeren in de strijd tegen armoede.

12 brillen om naar kinderarmoede te kijken
In de boekentas van Sarah zit altijd een lege brooddoos, maar het meisje draagt wel de nieuwste K3schoenen. Hoe kijk jij naar haar armoede? Jouw bril bepaalt welk probleem je ziet en wat een
mogelijke oplossing is. Professor Baldwin Van Gorp ontdekte 12 brillen om mee naar kinderarmoede
te kijken. Wie de toelichting van elke metafoor wil kennen, zoekt online naar het onderzoek of leest
het samenvattende artikel in Klasse. Klasse ontwikkelde ook 12 kijkkaartjes die uitprintbaar zijn.
Ze kunnen helpen om samen met collega’s op een andere manier naar armoede te kijken en een
genuanceerder armoedebeleid uit te tekenen.
Zie op www.klasse.be: “ 12 brillen om naar kinderamoede te kijken” en “ Een klik en punt van de 12
bruillen om naar armoede te kijken”.

©KLASSE
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3 - ‘Fragiel Manifest tegen kinderarmoede’ - Kinderrechtencommissaris
Bruno Vanobbergen
Ook Bruno Vanobbergen gaf in het Lerend Netwerk van 23 maart 2017 aan dat referentiekaders
over armoede mee bepalen of de samenleving al dan niet voor een structurele aanpak kiest. Hij
waarschuwde voor perspectieven die de arme gezinnen zelf culpabiliseren: armen krijgen vaak te
horen dat ze zelf verantwoordelijkheid moeten nemen om aan hun situatie iets te doen. Nog een
stap verder gaat dan de veroordeling dat hun eigen schuld is. Hij omschrijft dit referentiekader als:
"Zij worden zelf verantwoordelijk of schuldig geacht voor de armoede waarin ze leven en verdienen
dus minder bijstand of ondersteuning".
Als dit perspectief een groot maatschappelijk draagvlak krijgt, zal het de aanpak van armoede
navenant zijn. Hij ziet enkele signalen van deze ‘vermaatschappelijking’:
-

-

Een steeds grotere vraagverlegenheid vanuit arme gezinnen,
Toenemende gevoelens van schaamte en machteloosheid;
Een zich terugtrekkende professional versus een steeds verdergaande professionalisering
van het ouderschap. Interessant in dit verband is het onderzoek van Evelien Tonkens in
Nederland. Zij toont aan hoe de professionele hulpverlener met ethische vragen worstelt
over wat hij ten aanzien van de hulpvrager nog mag en kan. Tegelijk verwachten we van
ouders steeds meer expliciete kennis en vaardigheden waardoor zij al te vaak met het
gevoel worstelen of ze wel ‘goed genoeg’ bezig zijn;
Verdwijnende aandacht voor mensenrechten als kader voor de zorg ten voordele van een
focus op relationeel werk. Vermaatschappelijking legt de klemtoon op het belang van een
netwerk en op het hebben van goede relaties met de directe omgeving. Hierdoor bestaat
het gevaar dat hulpverlening sterk hierop gaat focussen en minder op structurele oorzaken
van armoede.

Op het Lerend Netwerk stelde Vanobbergen zijn boek “Spelen in zwarte sneeuw”3 voor. Daarin
stelt hij zich kritische vragen over het 'zelfredzaamheids'-idee zoals dat in het Vlaams Actieplan
Armoedebestrijding 2015-2019 beschreven staat. "Het is dus niet zelfredzaamheid die centraal moet
staan in de strijd tegen armoede, maar wel de structurele uitsluitingsmechanismen". Hij waarschuwt
voor het feit dat "veel leerkrachten en directies zich inderdaad weinig bewust zijn van factoren in het
onderwijssysteem zelf die ongelijkheid bevorderen." Hij verwijst hier verder naar het deficitdenken,
"met alle tastbare gevolgen" vandien.
Vanobbergen houdt een pleidooi om bij armoedebestrijding opnieuw een kinderrechtenperspectief in te nemen. “Kinderrechten” bieden een zinvol en bruikbaar referentiekader om
maatschappelijke vraagstukken te benaderen”. Een belangrijk perspectief hierin is ‘participatie’:
kinderen een stem geven en hen mede-eigenaarschap geven over de aanpak. Uit onderzoek van
Kind en Samenleving4 blijkt dat kinderen vooral verwijzen naar sociale uitsluiting:
“Ik vind mijn eigen gewoon niet leuk. Doe je dan dingen die je niet leuk vindt of zeg je dingen
die je niet leuk vindt? Ik weet het niet. Hoe voel je dat, dat je niet leuk bent? Dat ik er niet bij
3

“Spelen in zwarte sneeuw. Fragiel manifest tegen kinderarmoede.” Bruno Vanobbergen, Lannoo Campus, 2016.
J. VAN GILS EN T. WILLEKENS, Belevingsonderzoek bij kinderen en jongeren die in armoede leven. Deel 2: De beleving van
kinderen die leven in armoede in Vlaanderen, Meise, Onderzoekscentrum Kind en Samenleving vzw, 2010, 76p.
4
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hoor. Ben je anders dan andere kinderen? Iedereen is anders, maar voor mij lijk ik alsof ik van
een ander Universum kom. Ik heb bijna niks gemeen met niemand.”
Vanobbergen stelt dat een kinderrechtenbenadering in bijvoorbeeld schoolcontexten voor meer
aandacht voor de kwetsbaren zorgt. “Voor een sterkere verankering van kinderrechten denk ik
zowel aan kwaliteitskaders van overheid en onderwijskoepels, evaluaties door de onderwijsinspectie
en natuurlijk ook opleiding en vorming van leerkrachten en directies”.

4 - Beeldvorming: doorloop de hele cirkel!
Uit de vele ervaringen die in de Lerende Netwerken werden ingebracht, werd ons steeds duidelijker
dat alle drie de hefbomen in dit kernthema van belang zijn. Het maakt op zich niet uit met welke
hefboom je in een opleiding of professionaliseringstraject rond beeldvorming zou beginnen: als je
ook de twee andere er maar bij neemt! Dat noemen we ‘de hele cirkel doorlopen’.
Uit gesprekken in de Lerende Netwerken blijkt dat wie zich enkel op ‘geraakt worden’ richt, merkt
dat die ervaringen kunnen verwateren. Wie enkel de theorieën en concepten over sociale uitsluiting
‘leert’, mist de beleving en de realiteit van armoede en uitsluiting. Empathie gaan hand in hand met
kennis en reflectie/gedragsverandering.
We bieden je hier enkele inspirerende voorbeeleden die de cirkel rondmaken.
a. Professionalisering van lectoren – en via hen ook studenten
Alida Pierards, opleidingshoofd Bachelor Kleuteronderwijs PXL-hogeschool, lichtte op het
Lerend Netwerk van 23 maart 2017, toe hoe de opleiding studenten versterkt in hun competenties
m.b.t. het omgaan met armoede en sociale ongelijkheid door docenten te professionaliseren. Het
traject loopt met steun van de Provincie Limburg. Het betreft een langdurig traject, gespreid over
drie jaar, bedoeld voor lectoren van zowel de opleiding Kleuter- als Lager Onderwijs. Bij elke
activiteit gaat het dus telkens om gemengde teams.
Het gelopen traject
Het traject startte in 2016 met een ‘kick-off namiddag’ voor het hele team van de opleidingen
kleuter- en lager onderwijs. In het programma werd gezorgd voor een insteek vanuit elk van de drie
‘Beeldvormings’-hefbomen:
• Uiteenzetting over kaders en concepten – ‘kennis en inzichten’;
• Getuigenissen van ervaringsdeskundigen – ‘geraakt worden’;
• Gesprek over eigen referentiekaders, percepties, vooroordelen – ‘handelen en reflecteren’;
• Afname nulmeting
• …
De opleiding gebruikte het Disco-screeningsinstrument5 van het Steunpunt Diversiteit en Leren,
UGent, om een nulmeting bij de lerarenopleiders op te zetten met betrekking tot ‘omgaan met
diversiteit’. In mei - juni 2018 wordt dan een postmeting bij die lerarenopleiders afgenomen. Uit de
5

http://screening.steunpuntdiversiteitenleren.be

Uit: Inspiratieverslag van de lerende netwerken Kleine kinderen, grote kansen.
Hefbomen naar rijke kansen. De leraar én lerarenopleider maken het verschil.

vergelijking van beide metingen wil PXL zien welke impact het traject heeft (gehad), of er tendensen
waarneembaar zijn, of lectoren zich bekwaam/bekwamer achten, … Ook hier komen aspecten uit
die drie hefbomen aan bod. Ook bij studenten is een nulmeting afgenomen en zal een postmeting
worden georganiseerd.
De volgende stap in het traject was het organiseren van drie reeksen ‘ervaringsgesprekken’ rond
verschillende thema’s. De lectoren konden een thema kiezen en kleine groepjes vormen. Bij deze
gesprekken waren steeds ervaringsdeskundigen en ook collega’s uit het werkveld
(kleuterleerkrachten, zorgcoördinatoren, …). Over 2 academiejaren gespreid waren dit de thema’s:
• Een reeks rond communicatie met ouders/studenten,
• Een reeks rond materialen en kosten,
• Een reeks rond huiswerkbeleid en thuisopdrachten (klaspop meenemen, materialen
meebrengen voor knutselactiviteit, samen met de ouders iets moeten doen en meebrengen,
…)
Uit deze gesprekken puurde de opleiding aanbevelingen die vertaald werden in afsprakenkaders
voor de diverse niveaus van de hogeschool (departement, hogeschoolniveau, …). PXL tracht zo de
aanbevelingen te vertalen in concreet beleid en een aanpak voor de eigen studenten op vlak van
materialen, onkosten, tweedehandsboeken, transparantie in informatie, enz. .
Een ander initiatief in het traject was de deelname aan de GOK-Academie, een reeks
professionaliseringsactiviteiten georganiseerd door de provincie Limburg dat kadert in het
Limburgse SALK-programma “Versterken van de lerarenopleidingen in het omgaan met armoede
en uitsluiting”. Doel was hier opnieuw om via lezingen van experten en dialoog met
ervaringsdeskundigen de docenten verder te professionaliseren. De GOK-Academie stond open
voor deelnemers van alle Limburgse lerarenopleidingen.
Een studiedag samen met lectoren uit de bacheloropleidingen Lager en Secundair Onderwijs en
welzijnsorganisaties uit de buurt, zorgde voor een stevige netwerking. Dit kan leiden tot het
versterken van de structurele samenwerking met deze organisaties en tot het uitbreiden van
stagemogelijkheden in het kader van maatschappelijke kwetsbaarheid en voor het
opleidingsonderdeel “Maatschappelijk engagement”.
b. Drie beeldvormingshefbomen mét effectmeting
Kompanjon vzw organiseert studie- en opvoedingsondersteuning aan huis bij kansarme gezinnen
en creëert verbinding tussen ouders (en hun kinderen) en studenten van hogescholen/universiteiten.
In het Lerend Netwerk van 23 maart 2017, gaf Katelijne Béatse, coördinator en coach bij
Kompanjon vzw, toelichting bij deze werking, als praktijkvoorbeeld om te werken rond
beeldvorming bij toekomstige leerkrachten.
Kompanjon heeft 4 doelstellingen:
- versterken van de onderwijskansen bij de kinderen,
- verhogen van de ouderbetrokkenheid en verbeteren van de communicatie tussen ouders en
school,
- vormen van toekomstige leerkrachten en welzijnswerkers via een sterke
ervaringsmethodiek,

Uit: Inspiratieverslag van de lerende netwerken Kleine kinderen, grote kansen.
Hefbomen naar rijke kansen. De leraar én lerarenopleider maken het verschil.

-

ijveren voor structurele aandacht voor armoede en gelijke onderwijskansen binnen curricula
van het hoger onderwijs.

De ondersteuning in de gezinnen gebeurt enkel op vraag van de ouders en dus met hun expliciete
toestemming en motivatie. De doelgroep van kinderen is ruim: van de 3de kleuterklas tot en met de
1ste graad van het middelbaar onderwijs (5 – 14 jaar). Alle kinderen van het gezin worden betrokken.
65% van deze kinderen heeft minstens één jaar leerachterstand, ervaart problemen met taal,
welbevinden, motivatie, studievaardigheden… Vooral de overgangsmomenten van kleuter naar
lager onderwijs en van lager naar middelbaar onderwijs vragen extra ondersteuning. Kompanjon
vzw werkt met 14 verschillende opleidingen van hogescholen en universiteiten. Studenten
verzorgen gedurende 3 maanden wekelijkse ondersteuning aan huis, een intensief proces met
schriftelijke opdrachten en vorming. Kompanjon voorziet een coach als cruciale schakel tussen het
gezin en de student.
Studenten ervaren een combinatie van de drie hefbomen van het kernthema ‘Beeldvorming.
1 – Geraakt worden
• Wekelijkse ontmoeting in een kansarm gezin (3 maanden)
• De realiteit leren kennen van één kansarm gezin: ander referentiekader, socio-culturele
diversiteit, meertaligheid, onderwijscultuur,… Gezin wordt ‘mijn gezin’
• In contact komen en omgaan met kansarme ouders die ouderbetrokkenheid op hun manier
invullen
2 – Kennis en vaardigheden uitdiepen
• Individueel ondersteunen van een kind, differentiëren, motiveren
• Kennis maken met sociale kaart in de wijk om de leefwereld van de kinderen te verruimen
• Leren (intercultureel) communiceren met ouders
• Leren inspelen op situatie, flexibel zijn, creatief zijn, geduldig zijn
3 – Handelen en reflecteren
• Vormingstraject in groep (10 uren)
• Wekelijkse reflectie aan de hand van een blog met wekelijkse feedback
• Thematische opbouw van het proces: van kansarmoede - leer- en zorgvragen van het kind –
vrije tijd – digitale ongelijkheid - krachten en risico’s binnen diverse gezinscontexten -–
ouderbetrokkenheid – communicatie – en terug naar kansarmoede
• Overleggen met - en leren van - studenten uit andere opleidingen in interdisciplinaire
leergroepen (ev. aanvullen: studenten leren van elkaar door verschillende zienswijzen met
elkaar in gesprek te brengen vb logopedist – leraar – sociaal werker)
Door tegelijk het hele proces te monitoren en de effecten bij de diverse actoren te meten, biedt
dit project mogelijkheden om deze drie hefbomen te verankeren in de opleidingen zelf. Op die
manier wordt er telkens geleerd, verfijnd, verduurzaamd. Door het continue samenspel van
kinderen, ouders, studenten en de opvolging van het proces door de coach via huisbezoeken,
feedback en vorming dat er op de verschillende niveaus meerwaarde wordt gerealiseerd.
Effecten
Kompanjon vzw werkt sinds juli 2016 aan een instrument om de effecten van haar werking in kaart
te brengen. We werken met de ‘theory of change' met negen concrete doelstellingen die we de
komende jaren systematisch zullen onderzoeken.
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Bij de moeders wordt meer betrokkenheid op school vastgesteld, maar er is weinig effect op
zelfredzaamheid (ze nemen de rol van de student niet over). Ze hebben een positiever kijk op
zichzelf als ouder.
Bij het kind stellen de studenten uit eigen bevragingen een schoolse verbetering vast. De
grootste verandering betreft het welbevinden van het kind. Ouders merkten niet alleen een
stijging in de scores op de rapporten van hun kinderen, maar ook thuis, bij het maken van het
huiswerk, waren hen bepaalde veranderingen opgevallen. Bovendien leken hun kinderen meer
gemotiveerd om met hun schoolwerk bezig te zijn en pakten ze het efficiënter aan.6
Bij de studenten7 wordt op kennisniveau weinig invloed vastgesteld, die kennis is vooral door de
opleiding aanwezig. Abstracte begrippen krijgen wel een plaats in een ruimere context.
Studenten zien ook beter de complexiteit van kansarmoede in. In hun visie is er een verschuiving
merkbaar van het individueel schuldmodel naar het maatschappelijke niveau. De invloed op de
persoonlijkheid van de student is groot: zij geven aan anders te willen handelen als professional.
Voor de opleidingen levert dit soort stages een win-win op. Door de samenwerking met een
intermediaire organisatie krijgen de studenten toegang tot moeilijke bereikbare doelgroepen, er
worden concrete oefenkansen geboden om met kwetsbare ouders in gesprek te gaan. De
omkadering door Kompanjon vzw staat garant voor een veilige en kwaliteitsvolle opvolging van
de studenten. Anderzijds kiest Kompanjon vzw ervoor om uitsluitend met studenten in opleiding
te werken. De pedagogische achtergrond van de studenten, de afstemming van de hogescholen
binnen een opleidingsonderdeel garanderen het engagement van de studenten voor de
organisatie en de betrokken gezinnen. In de voorbije jaren werd nauwelijks een traject voortijdig
afgebroken.

6

Gegevens uit de bachelorproef van Luna Baele, HoGent, 2016: “Armoede is geen kinderspel. Verandert de beleving van
kansarmoede bij studenten die praktijkervaring opdoen bij Kompanjon vzw aan de hand van het armoedemodel van Jan
Vranken?”
7
Baele, L, idem
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