Beeldvorming
Geraakt worden
Hefboom ‘ontmoeten – ondergedompeld worden’

Ondergedompeld worden in de wereld van kansarmoede en sociale uitsluiting zorgt voor beklijvende
ervaringen, soms voor een schokeffect. Of je nu student, docent, kinderbegeleider, kleuterjuf, … bent,
‘aan den lijve’ ondervinden wat maatschappelijke uitsluiting met de waardigheid van een mens doet, is
een krachtige hefboom voor een diepgaander empathisch vermogen.
Belangrijke voorwaarde is dat ook de twee andere hefbomen van dit kernthema ‘Beeldvorming’ er
direct op aansluiten. Er zijn immers enkele kaders en concepten nodig om ervaringente duiden en een
plaats te geven. Daarnaast zijn sterke methodes nodig die ervaringen en emoties kunnen omzetten in
aangepast begeleidingsgedrag.

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

1 – Docenten- en studentenstages: doorleefd programma
Diverse lerarenopleidingen dompelen docenten en/of studenten onder in de wereld van armoede en
uitsluiting. Dat blijken telkens krachtige momenten en ervaringen op te leveren die beide actoren in
beweging zetten om dieper na te denken over eigen handelen en reflecteren. Nele Van Hemel,
lector, stagecoördinator en trajectcoach bij UCLL Diest-Heverlee, gaf toelichting bij het opzetten
van sensibiliserende ervaringstrajecten voor docenten en studenten.
In het project “‘t School is van iedereen”1 zette UCLL een zoektocht in naar hoe in de
lerarenopleiding het omgaan met diversiteit en in het bijzonder met kwetsbare kinderen zowel in het
‘verborgen’ (‘hidden’) als het expliciete curriculum naar boven kan laten komen. Ze stelden dit voor
op het Lerend Netwerkl van 23 maart 2017. In de academiejaren 2014 en 2015 kregen zowel
docenten als studenten een ‘sensibiliserend ervaringstraject’ aangeboden, met ontmoetingskansen
rond armoede en gelijke kansen. Experten van welzijnsorganisaties en ervaringsdeskundigen – i.c.
van organisaties zoals ’t Lampeke in Leuven – zetten er mee hun schouders onder.
Het doel was een meer van diversiteit doorleefd lesprogramma en lesgeven van docenten, in het
bijzonder meer aandacht voor de relatief onzichtbare problematiek van kansarmoede. De
lerarenopleiding wou op die manier ook kritisch reflecteren op de pijnpunten in het eigen aanbod en
curriculum.
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Meer info: http://tschoolisvaniedereen.weebly.com/
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Bijzonder aan deze trajecten voor docenten en studenten was de uitgebouwde kwaliteitscontrole.
Met andere woorden: de voorbereiding en realisatie van een effectmeting rond de docentenstage,
en de voorbereiding en realisatie van een pre- en postmeting m.b.t. de bewustwording bij
studenten van de aanwezigheid van kinderen uit de kansarmoede.
Effectmeting bij docenten
“Heeft het traject een sensibiliserend effect op het denken/voelen/handelen rond kansarmoede als
burger en als docent?” Met deze vraag werden de betrokken docenten uitgenodigd om het effect
van de stages te beschrijven. De effecten zijn als volgt samen te vatten. Enkele quotes geven een
beeld van de effecten:
a - Een aangescherpt bewustzijn
De lectoren benoemden ‘bewustzijn’ of ‘ik ben me bewuster van...’ in elk interview spontaan als
effect.
b - Eigen achtergrond meer in vraag stellen
“Ik zal nu 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. Hoe snel je eigenlijk kijkt vanuit jouw eigen kader. Ik stel ook mijn eigen
kader meer in vraag.”
c - Opvallend minder clichébeelden
“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.”
d- Meer inleving en respect voor de complexiteit van armoede
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“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. 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.”
e - Meer kaders gekregen om hun intuïties te duiden
“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.”
Effectmeting bij studenten
De studenten konden gesprekken voeren met onder meer ervaringsdeskundigen in kansarmoede en
vluchtelingen, kregen individuele en groepsopdrachten rond kansarmoede aangeboden en
verwierven basisinzichten via verschillende methodieken. Onderstaande quotes geven een beeld
van het effect op studenten:
a – Meer positieve en ruimere kijk op kansarmoede
“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.”
“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.”
b – Een verschuiving in het denken:
! In het kijken naar kansarmoede,
! van oppervlakkige oplossingen naar meer doordachte en duurzamere oplossingen,
! van een gevoel van machteloosheid naar ‘we kunnen de cirkel helpen doorbreken’,
! met betrekking tot de rol van de kleuteronderwijzer,
! het taboe helpen doorbreken.
“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 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.”
Ondertussen kende het project een vervolg in meerdere teams aan de UCLL. Het wordt in elk
academiejaar op vraag aangeboden als navorming voor teams in basisonderwijs of secundair
onderwijs.
De inzichten uit het project “’t School is van iedereen” werden vertaald in het curriculum van UC
Leuven. Een nieuwe leerlijn waarbij er vanaf de eerste dag in de opleiding oog is voor het omgaan
met diversiteit werd uitgezet.
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“Zeg niet te snel: ‘Kansarme ouders zijn niet geïnteresseerd'”
De meeste leraren komen zelf uit een middenklassengezin. Juf Sarah niet. Thuis hadden ze het niet
breed en ze maakte het allemaal mee: de scheiding van haar ouders, het overlijden van haar vader,
schulden en deurwaarders… Ondanks alles maakte Sarah de overstap van het beroepsonderwijs en
werd ze kleuterjuf. “Het leverde me enkele speciale antennes op waarmee ik kijk naar
kleuters.” Lees het in Klasse.
www.klasse.be

2 – Met een ervaringsdeskundige voor de klas
In diverse opleidingen – Sociaal Werk, Lerarenopleiding, … - wordt geëxperimenteerd met het
lesgeven in tandem: een docent en een ervaringsdeskundige in armoede geven samen een volledig
opleidingsonderdeel. Kristel Driessens en Cindy Van Geldorp, resp. docente-onderzoekster bij
‘Bind-Kracht’, Karel de Grote-hogeschool en ervaringsdeskundige – brachten op het Lerend
Netwerk van 4 mie 2017, hun ervaringen binnen. Het doel van het werken in tandem is om leraren
in opleiding te versterken en ondersteunen in krachtgericht werken met mensen in armoede.
Bind-Kracht vertrekt van enkele uitgangspunten in het werken met mensen in armoede. Eén ervan
is het verbindend en versterkend werken, in dialoog met mensen die uitsluitingsmechanismen,
racisme en discriminatie dagelijks ervaren. Zo bouw je inzichten op en stel je het
leefwereldperspectief van mensen in armoede centraal. Dat laat je toe aan aansluiting te vinden bij
wat de betrokkenen zelf belangrijk vinden in hun leven, bij hun doelstellingen en verwachtingen.
Daarnaast probeert Bind-Kracht ook steeds om positieve voorbeelden in de kijker te plaatsen:
aandacht voor kwetsuren en krachten en voortbouwen op wensen, ondergesneeuwde talenten,
eigen prioriteiten, op wat mensen reeds zelf probeerden. Het krachtenperspectief staat daarbij
steeds centraal.
Het werken met ervaringsdeskundigen in de basisopleiding is gestart als innovatieproject op de
Karel de Grote-Hogeschool (2014-2015), in een partnerschap tussen de opleidingen Sociaal Werk en
Orthopedagogie en Bind-Kracht. Docenten uit deze opleidingen en Bind-Krachtcoaches werden
tandempartners voor een volledig opleidingsonderdeel. Betrokkenen: 14 docenten, 9
ervaringsdeskundigen, 2 Bind-Krachtmedewerkers en 620 studenten (op 2 academiejaren). Focus
lag op het trainingsvak ‘Gespreksvoering in Sociaal-cultureel werk +Maatschappelijk Werk’ en het
integraal vak ‘Gezinsgericht werken in orthopedagogie’. Ondertussen werd deze didactische
werkvorm verankerd in beide opleidingen en wordt het uitgebreid naar experimenten in de
lerarenopleiding en verpleegkunde.
Belangrijke aandachtspunten voor een dergelijk tandempartnerschap:
•

•

Het empathische en het authentieke: onbevooroordeeld kunnen kijken en
samenwerken. Openstaan voor elkaars visie en reflexief kunnen omgaan met het eigen
referentiekader. Het is ook heel belangrijk dat de docent ruimte kan laten voor de
dialoog met de ervaringsdeskundige en dat de ervaringsdeskundige op een geduldige
manier in dialoog kan gaan over vooroordelen die studenten aan bod laten komen.
Stap voor stap de relatie opbouwen is belangrijker. Het is belangrijk dat de docent en
de ervaringsdeskundige voldoende tijd nemen om elkaar te leren kennen en voldoende
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samen voorbereiden. Dan weet men wat men van elkaar mag en kan verwachten en
kunnen er gerichte afspraken gemaakt worden zodat de samenwerking op een
respectvolle en voor iedereen veilige manier kan verlopen.
De ervaringsdeskundige en de docent hebben duidelijk verschillende rollen. De docent brengt
theorie, kaders en methodiek aan. De ervaringsdeskundige vult aan vanuit zijn/haar ervaringskennis.
Hij/zij brengt voorbeelden aan, een cliëntperspectief of het perspectief van leerling die zich
uitgesloten voelde of van een bezorgde ouder. “Deze beklijvende verhalen brengen de theorie tot
leven” en “de realiteit in de klas”, stellen studenten in evaluaties. Daarnaast toont de docent zich
ook als rolmodel, in het respectvol en krachtgericht omgaan met een persoon met
uitsluitingservaring. Uit evaluaties blijkt dat studenten de inzet van ervaringsdeskundigen zeer sterk
waarderen2, met heel wat beklijvende leerresultaten tot gevolg.

De feedback van ervaringsdeskundigen op hun eigen handelen, de veranderende kijk op het leven in
armoede, de diepere inzichten in uitsluitingsmechanismen, het durven oefenen in een echte dialoog
op basis van gelijkwaardigheid, brengen de ontwikkeling van een positieve basishouding ten
aanzien van kwetsbare leerlingen/ouders/gezinnen op gang.

Sterke leraren opleiden: stuur ze naar een kansarm gezin
In Brussel leeft 41% van de kinderen in een gezin met een inkomen onder de armoederisicodrempel.
Scholen, begeleidingsdiensten en de lerarenopleidingen staan voor een enorme professionele
uitdaging. Kinderarmoede aanpakken begint bij het opleiden van sterke leraren. Gesprek met
Jaantje Verbruggen, docent en coördinator van ‘Boekenbende aan Huis’, een voorleesproject van
Odisee Brussel, i.s.m. de VGC en de bib van Jette, en met Lien Crabeels, derdejaars student
kleuteronderwijs. Lees het in Klasse.
www.klasse.be
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Zie ook: Driessens K. & De Clerck, W. (2014),” Ervaringsdeskundigen als tandempartners in hogeschoolopleidingen”. In
Welwijs, jg. 25, nr. 4, p. 30-33. Grafiek uit de ppt van Kristel Driessens.
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3 – Aandacht voor studenten in armoede in de eigen lerarenopleiding
Naast werken aan competenties van studenten, willen lerarenopleidingen in eigen boezem kijken
wanneer het om (kans)armoede gaat. Ze willen zelf nadenken hoe ze eigen studenten in
kansarmoede beter kunnen ondersteunen en begeleiden én hoe ze toekomstige leerkrachten alsook
de eigen lerarenopleiders adequaat kunnen leren omgaan met kansarmoede. In UCLLhebben Ann
Van Hooste en Liesbeth Spanjers (beiden lector en praktijkonderzoeker) (oud-)studenten in
kansarmoede uitgebreid aan het woord gelaten over deze topics.
Van Hooste bracht op het Lerend Netwerk van 4 mie 2017 de ervaringsdeskundige studenten Danny
en Jef mee. De deelnemers aan de workshop werden uitgenodigd om samen met hen aan de slag te
gaan met bevindingen uit het onderzoek ‘Een lerarenopleiding en studenten in kansarmoede: de
krachten gebundeld!’. Het onderzoek had twee focussen:
- focus 1: nagaan hoe de opleiding beter afgestemd kan worden op studenten in kansarmoede,
op wat zij nodig hebben om de opleiding te starten, succesvol te doorlopen en af te ronden;
- focus 2: vanuit de expertise en ervaringsdeskundigheid van (oud)studenten in kansarmoede
nog meer adequaat en ‘doorleefd’ invulling geven aan de competentie ‘omgaan met
kansarmoede’ voor studenten én docenten. Tijdens de workshop werd specifiek gefocust op het
invulling geven aan die competentie door de lerarenopleider.
We lichten een aantal resultaten met betrekking tot beide focussen toe:
Focus 1: suggesties afstemmen van de opleiding op studenten in kansarmoede
-

Stel je opleiding ook voor op plaatsen waar kansarme ouders vaak komen.
Geef realistische info over bijvoorbeeld de kosten van de opleiding, geef duidelijke
verwachtingen m.b.t. inhoud van de opleiding.
Voorzie de informatie ‘inclusief’. Dat voorkomt stigmatisering.
Zorg voor duidelijke financiële info op de website. Zorg voor laagdrempelige en
toegankelijke contacten voor wie meer info wil.
Voorzie ruimte en gelegenheid om medestudenten te leren kennen. Dat kan zorgen voor
een breder sociaal netwerk en steunfiguren, wat een motiverende factor is om studies
vol te houden.

Wat betreft de omgang van hogeschool-actoren met studenten in armoede, pleiten de studenten
voor volgende insteken:
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Het is tegelijk zinnig om een ervaringsdeskundige in kansarmoede in te schakelen die bij elke te
nemen beslissing de invalshoek van kansarmoede kan binnenbrengen. Deze persoon kan een
rolmodel zijn en de brug vormen tussen de student en de hogeschool. Je kunt dit omkaderen met
een duidelijk statuut (bv. rond zwijgplicht).
Focus 2: good practices rond competentie ‘omgaan met kansarmoede’ voor de lerarenopleider
Docenten zijn niet enkel lerarenopleiders maar zijn zelf ook leraar in hun klas met de studenten. Ze
geven niet enkel inhouden door, maar gaan ook met hun studenten om en hebben op die manier
een voorbeeldfunctie naar hun studenten toe. In het onderzoek werden rond de competentie
‘omgaan met kansarmoede’ mogelijke goede praktijken opgevraagd bij lerarenopleiders. Die
praktijken werden naderhand dan voorgelegd aan de (oud-)studenten in kansarmoede, om na te
gaan of deze effectief als adequate praktijken werden beschouwd. De ‘goed bevonden’ praktijken
werden onderverdeeld in vijf categorieën:
- ‘oog voor context’: maatregelen op materieel en financieel vlak om kosten te drukken (zie
afbeelding)
- ‘veilig leerklimaat’: luisteren en empathie tonen, open en authentiek zijn, een waarderende
houding ten opzichte van studenten
- ‘begeleiding op maat’: praktische ondersteuning geven en rekening houden met de
persoonlijke context van studenten
- inzetten op ‘kwalitatieve interacties’ tussen alle studenten
- ‘positief benaderen van kansarmoede’: niet enkel kijken naar problemen van studenten in
kansarmoede, maar ook focussen op hun krachten.
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Citaat van een student die aan dit onderzoek deelnam:
“Het was heel fijn om deel te nemen en om te weten dat daardoor andere studenten geholpen
kunnen worden. Fijn dat de tijd genomen werd om me te laten uitspreken, anders komt het
verhaal niet. Ik voelde me echt partner in het onderzoek en geen onderzoeksobject. Het
enthousiasme van de onderzoekers werkte ook aanstekelijk en was een hart onder de riem!”
Alle resultaten van het onderzoek kun je vinden op: http://kansenvoorhogeronderwijs.site90.net/
(doorklikken naar PWO-project).
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