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Iedereen kan een verschil maken 
 

Propere kleren, lekker ruiken, boekentas altijd heel rijkelijk gevuld met eten en drinken,.. 

Het lijkt vanzelfsprekend, maar het is niet voor iedereen dagelijkse kost! Vandaag de dag 

groeit in Vlaanderen 1 op 10 kinderen op in armoede, dus als school en leerkracht, krijg je 

hier ongetwijfeld mee te maken. Er lijkt een toenemende trend van dit fenomeen, waarbij 

leerkrachten niet in elke situatie weten hoe te reageren op een manier die voor elke partij 

voordelig is. In de eerste plaats voor het kind, maar ook voor de ouders, de leerkracht zelf 

en de school in haar geheel. 

 

Het praktijkonderzoek dat in dit artikel beschreven wordt, heeft enerzijds tot doel om 

kleuterleidsters een aantal richtlijnen mee te geven om zo goed mogelijk te communiceren 

met kinderen en ouders uit kansarme gezinnen. Anderzijds reikt het artikel ook een aantal 

mogelijkheden aan voor scholen om op een andere manier hun beleid te kunnen aanpassen 

aan hun doelgroep. 

 

 

 

   

 

 

België heeft een van de hoogste 

kansarmoedecijfers in Europa als je weet 

dat hier een op vijf kleuters het risico 

loopt om in kansarmoede op te groeien. In 

Vlaanderen groeit 10% van de kinderen 

op in armoede, in Wallonië is dit 25% en 

in Brussel is dit zelfs 40%
 
(Unicef 2014). 

Het is een harde en complexe realiteit die 

de Belgische regering moet aanpakken, 

vooral bij kinderen, zodat wij, de scholen, 

de huidige en toekomstige leerkrachten 

deze kunnen aanpakken en in het ideale 

geval bestrijden.  

 

 

 

 

 

Om te spreken van armoede wordt in een 

gezin niet alleen gekeken naar het 

inkomen en de mate waarin mensen 

kunnen rondkomen, maar ook naar 

materiële tekortkomingen en de mate 

waarin mensen in staat zijn om te werken.  

 

Voor kinderen gaat armoede veel verder 

dan een geldprobleem. Het treft hen in 

alle opzichten van hun leven en heeft  

verregaande gevolgen, zowel op het vlak 

van hun gezondheid en veiligheid, als hun 

onderwijskansen en toekomst. 

 

In ons land is waar het kind vandaan 

komt, wat hij draagt, wat hij allemaal 

heeft vaak de doorslaggevende factor voor 

zijn welzijn en toekomstperspectieven. 

Deze vooruitzichten vormen een 

probleem voor de toekomst van onze 

samenleving. 

 

Als je op tijd het vermoeden van sociaal-

economische achterstand kan achterhalen 

kan er gerichte begeleiding zijn voor het 

kind. Toch heerst er bij leerkrachten en 

scholen nog steeds het taboe om hierover 

te spreken.  

 

Hierdoor gaat de problematiek verder dan 

de capaciteiten van een leerkracht of blijft 

men met medelijden en een machteloos 

gevoel achter (Klasse,2015).  

 

Er is een duidelijke nood aan richtlijnen 

voor scholen en zo ook voor leerkrachten 

hoe ze het best omgaan met kinderen die 

in (kans)armoede leven, vooral in de 

kleuterklas, waarin kwaliteitsvol 

onderwijs cruciaal is en als basis dient 

voor een goede ontwikkeling tijdens de 

eerste levensjaren. 

Problematiek in het 

Vlaams (kleuter)onderwijs 

Armoede kent vele 

gezichten 
 

Blijf niet bij armoede stilzitten,  

Maak als school het verschil!  



 

 

 

 

Armoede aanpakken op 

macroniveau 
 

In 2010 plaatste de Europese Unie deze 

hedendaagse problematiek in de 

schijnwerpers als het "Europees Jaar van 

de bestrijding van armoede en sociale 

uitsluiting" waarbij verschillende 

activiteiten en projecten op poten werden 

gezet (Europa nu, 2010). Maar zal er nog 

voldoende aandacht naar dit fenomeen 

blijven gaan in de toekomst? Op 

gewestniveau loopt momenteel het 

Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 

(2015-2019) (Armoedebestrijding, 2015), 

waarbij de inspanningen die de Vlaamse 

ministers leveren om armoede te 

verminderen, opgetekend zijn. De focus 

ligt hierbij op gezinnen met jonge 

kinderen.  

 

Hoewel er op nationaal niveau 

verschillende initiatieven opgestart zijn 

om de impact van armoede op een gezin 

en op kinderen in het bijzonder in de kiem 

te smoren, blijft het belangrijker om 

dergelijke situaties op microniveau, op het 

niveau van de school en de klas, te 

detecteren en er adequaat op te reageren 

en mee om te gaan.  

 

Armoede tackelen op 

microniveau 
 

De aanzet is gegeven door het project 

'Kleine Kinderen, Grote Kansen' van het 

Ministerie van Onderwijs en de Koning 

Boudewijnstichting (Vlaamse Overheid, 

2016). Dit project focust zich op het 

ontwikkelen van materialen en methoden 

die beginnende en ervaren leerkrachten 

kunnen ondersteunen in het omgaan met 

diversiteit en kansarmoede in de klas.  

 

Initiatieven van dit engagement krijgen 

stilaan meer vorm. Zo krijgen 

leerkrachten in spe vanaf volgend 

academiejaar een cursus 

'armoedeherkenning' als deel van hun 

opleiding, met als doel alarmsignalen 

sneller te herkennen. Voorbeelden zijn het 

checken van de brooddoos, na te gaan of 

het kind warm genoeg is aangekleed of op 

de hygiëne te letten (Crevits,2015).   

 

Zo is er ook in samenwerking met 

jeugdauteur Dirk Nielandt en het Centrum 

voor Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO) 

een het project ontwikkeld rond het 

personage Lopke, een meisje uit een 

kansarm gezin, om het onderwerp vanaf 

de derde kleuterklas bespreekbaar te 

maken en hierrond te werken. Het 

onderwerp van kansarmoede kan worden 

uitgediept door middel van een klaspop, 

kringgesprekken, verhalen en 

activiteitsfiches (CEGO, 2015).  

 

Een gelijkaardig project "Samen met 

Robby tegen armoede" werd reeds in 

2011 opgestart door Welzijnszorg vzw 

tijdens de campagne "Armoede is geen 

kinderspel". Hier wordt de klaspop Robby 

aangeboden, samen met een prentenboek, 

om jonge kleuters spelenderwijs te laten 

kennismaken met sociale uitsluiting en 

'anders' zijn (Welzijnszorg, 2015). Verder 

biedt Welzijnszorg vzw nascholingen aan 

rond de armoedeproblematiek aan 

scholen, leerkrachten en andere 

opleidingsverstrekkers (Welzijnszorg, 

2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Initiatieven die hier reeds aan 

tegemoet komen 
 



 

 

 

 

Deze bachelorproef beoogt het aanvullen 

van het engagement rond kinderarmoede-

projecten. Na bevraging van derden wat 

de gemakkelijkste manier is om 

informatie te delen, vonden de meesten 

een online platform de beste manier. Een 

website ontwikkelen die als 

eerstelijnshouvast kan fungeren voor 

leerkrachten die geconfronteerd worden 

met bepaalde kansarmoedesituaties waar 

ze niet meteen weten wat ze concreet 

kunnen doen. 

Men kan hier terecht voor praktische tips 

rond specifieke problemen, alsook kan 

men themagericht analyseren 

(bijvoorbeeld hygiëne, feestdagen en 

cadeaus,...). Op deze site doe je eveneens 

inspiratie op door ervaringen te lezen van 

scholen onder de vorm van interviews 

betreffende initiatieven rond het thema. 

 

De website 

http://kinderarmoede.azurewebsites.net/ is 

opgesteld om ervaringen door en voor 

scholen en leerkrachten te bundelen in een 

overzichtelijk geheel om het thema 

bespreekbaar te maken, informatie te 

delen en een leidende draad te zijn om op 

een adequate wijze om te gaan met de 

problematiek van armoede in de klas.  

 

 
 

Ervaringen van brugfiguren en 

scholen 
 

Uit interviews met scholen kwam naar 

voren dat de ene school hier al veel meer 

rond doet dan de andere school. Wel 

waren ze allemaal eens dat een 

vertrouwensband tussen ouder en school 

de basis is om iets te bereiken.  

 

Hun ervaringen zoals het zorgbeleid en 

hoe scholen omgaan met armoede, online 

checklists, of artikels werden verzameld 

en op de website geplaatst om het delen 

van deze informatie mogelijk te maken. 

Dit kan het voor andere scholen of 

leerkrachten die hier voor het eerst op 

botsen heel leerrijk zijn.   

 

 

 

 

 

Hieronder vind je enkele quotes van 

leerkrachten en professor Patrick Meurs. 

 
“Wat ik vooral geleerd heb is dat de ouders 

een belangrijke pilaar vormen in de aanpak. 

Door met hen te praten en te zorgen voor een 

vertrouwensband, kan men zoveel meer 

bereiken.”  

- Leerkracht te Gent  

 
“Als ik met mensen praat die uit de armoede 

zijn geraakt, hoor ik ze vaak vertellen over 

‘het geluk dat iemand iets in mij of mijn gezin 

zag'". We moeten dat soort van geluk 

organiseren en niet zomaar aan het toeval 

overlaten.” 

- Patrick Meurs, prof. klinische psychologie 

(KU Leuven) 

 
“ Beeld je in dat uw kind tussen de andere 25 

kinderen zit en als enige niet mag mee doen 

met tutti-frutti - (actie op school) en dat de juf 

voor de klas zegt 'je mama heeft geen centjes 

meegeven dus jij mag geen fruit', echt 

gebeurt! “ 

- Pauline Durnez, zorgleerkracht ’t Klimrek te 

Gent  

Lees en deel ervaringen 
 

Per thema of per specifiek probleem kan 

een document gedownload worden met 

links, tips en tricks om een bepaald 

probleem te tackelen. Heb je opmerkingen 

of ervaringen met een nog onbehandeld 

onderwerp, dan kan dit via een standaard 

template en uploadsysteem gemakkelijk 

doorgegeven worden. Na een controlefase 

Webtool  

http://kinderarmoede.azurewebsites.net/


wordt het document ter beschikking 

gesteld in de lijst. 

 

Hoe scoor je als school op je 

huidige aanpak van armoede bij 

kinderen? 
 

 

 

Vul de checklist (Klasse, 2014) in op de 

website om zo een evaluatie te krijgen van 

de huidige mogelijkheden op je eigen 

school. 

 

 

 

De website zal een dynamisch iets zijn, 

een die blijft bestaan en die scholen of 

leerkrachten kunnen blijven raadplegen. 

De bedoeling is dat deze blijft groeien 

zodat elke school van elkaar kan leren. 

 

Een individuele school of leerkracht kan 

armoede niet uit de wereld helpen, en 

evenmin een oplossing bieden voor alle 

uitsluitingsmechanismen in ons 

onderwijssysteem. Wél kan men kijken 

wat men zelf kan aanpakken, samen met 

de kinderen en hun ouders, kleine acties, 

haalbare ingrepen in de dagelijkse 

werking. 

 

 

 

Ik wil graag van de gelegenheid gebruik 

maken om iedereen te bedanken die een 

bijdrage leverde aan deze bachelorproef. 

In het bijzonder Christophe De Mey - De 

Jaegher Waarschoot, Paulien Durnez – 

Klimrek, Veerle Baeyens – Gent, Jolien 

Dhaenens- begeleidster bachelorproef – 

Arteveldehogeschool en Ann- leerkracht 

Nederlands. 
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- C. De Mey (persoonlijke 
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- P. Durnez (persoonlijke 

communicatie, oktober 2017) 

- V. Baeyens (persoonlijke 

communicatie, maart 2017)  
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