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Schets van de bachelorproef  

Hoe maak jij het verschil? 

 Iedereen doet het anders maar toch willen wij allemaal hetzelfde! Gepast reageren op kansarmoede bij 

kinderen. Maar hoe doen we dat eigenlijk? Ik merkte op dat heel wat leerkrachten/ scholen hier nog geen 

uniform beleid heeft. Iedereen kent het, iedereen is er op een of andere manieren al mee geconfronteerd 

geweest, maar niet iedereen weet hoe ze adequaat kunnen reageren. 

Perspectief leerkracht  

Leerkrachten staan vaak machteloos, ze willen er wel iets aan doen, maar weten niet goed hoe of wat. Hierdoor 

stelde ik mezelf de vraag wat ik zou kunnen doen om op dit vlak een bijdrage te kunnen leveren. Wat zijn de tips 

en tricks om deze problemen aan te pakken en welke alarmsignalen moeten duidelijk opgemerkt worden? 

 (zie fig.1) Ik wil wel even benadrukken dat het een algemene enquête was en niet specifiek op (kans)armoede 

gericht.   
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Verzamelen ideeën  

Na het raadplegen van het Internet, boeken, cursussen en wetenschappelijke artikels ondervond ik dat er wel 

goede ideeën voorhanden zijn, maar dat je veel tijd verliest door opzoekwerk tussen al deze verschillende 

bronnen, waardoor je de moed snel kan verliezen. Ik wou iets ontwikkelen wat gebruiksvriendelijk is, 

toegankelijk en waar alle informatie gecentreerd is. Omdat 55% van de bevraagde een interactieve website 

verkiest als informatiebron en omdat ik snel en veel mensen wil kunnen bereiken leek een webtool me het 

meest geschikte medium. (fig 2 )  

 

Informatie overbrengen via een webtool.  

Met hulp van programmeur C. De Mey heb ik dan een website ontworpen. Hier kan je actief meewerken door 

documenten of ervaringen te plaatsen,  tips en tricks bekijken, interessante websites vinden  of toevoegen, … 

Kortom een verzamelplek met zoveel mogelijk verschillende bronnen die scholen en/of leerkrachten adequate 

helpen ondersteunen bij hun aanpak rond (kans)armoede.   

 

                                                
1 Fig 1 (enquête problemen)  
2 Fig 2 (enquête informatiebron)  


