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Inzagerecht 

 

Ondergetekenden, Lode De Winter, Frederik Welvaert en Kato De Clercq, geven hierbij 

toelating aan derden, niet-behorend tot de vakdidactiek Maatschappijwetenschappen, om hun 

taak in te zien. 

 

 

 

 

 

 

 

26 mei 2020 

Gelezen en goedgekeurd, 

Kato De Clercq 

Frederik Welvaert 

Lode De Winter 

 

 

Deze toelating geeft aan derden tevens het recht om delen uit de taak te reproduceren of te 

citeren, uiteraard mits correcte bronvermelding. 
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Voorwoord 

 

Toen we in het begin van het jaar ‘armoede’ als thema kregen, waren we direct enthousiast. 

Armoede is een - volgens ons - onderbelicht thema, zeker als je in rekening brengt hoeveel 

mensen hiermee te maken krijgen in hun leven. Over de hele wereld en alle tijdperken heen is 

het aanwezig, maar de oplossing is nog steeds niet gevonden.  

Al te veel richten we onze blik elders wanneer we ermee geconfronteerd worden en keren we 

terug naar ons dagelijkse leven. Het is echter belangrijk dat er op sommige momenten wel tijd 

voor wordt gemaakt, want ‘onbekend is onbemind’. 

Met deze workshop trachten we op een laagdrempelige manier het thema binnen te brengen 

in de leefwereld van jongeren. Verschillende werkvormen worden in stelling gebracht om 

vooroordelen aan te pakken en hun kennis te verruimen. Zo denken we een genuanceerd 

beeld te brengen van armoede en de vele gevolgen die het heeft op een mensenleven. De 

volgende keer dat ze dan een verhaal horen over armoede of een persoon zien zitten op straat, 

zullen ze beter begrijpen wat de achtergrond is en misschien wel eens de blik op de persoon 

zelf richten. 

 

We hopen jullie alvast een boeiende taak aan te bieden. 

 

 

Veel leesplezier, 

 

Frederik, Lode en Kato 
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Vooronderzoek 

 

Analyses van de bestaande educatieve materialen 
 

Zie bijlage 6. 

 

Verslag van de interviews met de leerkrachten 
 

Zie bijlage 7. 

 
Reflectieverslag 
 

De interviews 

Uit de interviews die we hadden met verschillende leerkrachten blijkt dat burgerschap reeds 

een grote rol speelt binnen verschillende vakken van het curriculum (A. Carpentier, 

persoonlijke communicatie, 14 november 2019; S. De Smedt, persoonlijke communicatie, 13 

november 2019; A. Van Kerrebroeck, persoonlijke communicatie, 5 november 2019). De 

werkvormen die de geïnterviewde leerkrachten gebruiken zijn heel divers. Het gaat om het 

klassieke klasgesprek, het louter lesgeven over maatschappelijke kwesties (bijvoorbeeld over 

religie, terrorisme, homohuwelijk, empathie, ...) en allerhande klasuitstappen (bijvoorbeeld 

naar de rechtbank). Groepswerken, workshops en creatievere opdrachten komen ook aan 

bod, maar beduidend minder. Die diversiteit vergroot echter de kans om leerlingen actief te 

betrekken en hun vaardigheden te ontwikkelen (Van Alstein, 2018). Er moet dus verder 

gedacht worden dan enkel het gebruik van dialoog en discussie. Het beperkt aantal uren die 

de leerkrachten ter beschikking hebben, kan wel een hinderpaal vormen. Dergelijke 

werkvormen vragen namelijk veel tijd en voorbereiding. 

 

Van Alstein (2018) geeft twee voorwaarden voor een open en pluralistisch klasgesprek. Ten 

eerste moet de groep voldoende divers zijn. Ten tweede moet het gesprek goed gefaciliteerd 

en begeleid worden. 

 

Sabine De Smedt, leerkracht van het vak Recht (TSO) aan het PHTI, merkt op dat 

klasgesprekken bij haar zelden tot nooit op gang komen. Ze wijt dit aan te homogene klassen, 

waardoor aan de eerste voorwaarde niet voldaan is. Een gelijkaardige opmerking vinden we 
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bij Arne Carpentier, leerkracht zedenleer (ASO) aan het Atheneum Wispelberg. Doordat 

leerlingen voor levensbeschouwelijke vakken vaak apart zitten, kunnen discussies over 

bepaalde facetten rond burgerschap, zoals multiculturalisme, eenzijdig worden. Van Alstein 

(2018) benadrukt dan ook terecht dat klasgesprekken het best kunnen plaatsvinden met 

groepen leerlingen die er verschillende meningen op na houden. Bij homogene opvattingen 

kunnen klasgesprekken weldegelijk belang hebben, maar dan is het belangrijk dat de 

leerkracht het gesprek goed leidt en structureert. Dit is voor leerkrachten echter een moeilijke 

oefening, omdat een gesprek snel gepolariseerd geraakt. Sabine De Smedt merkt dan ook op 

dat klasgesprekken vaak “ik tegen hen” blijft. Ze deinst er echter niet voor terug om andere 

opvattingen naar voor te brengen en de meningen van haar leerlingen in vraag te stellen. Van 

Alstein (2018) benadrukt die kritisch-bevragende rol van de leerkracht, die nodig is om 

leerlingen argumenten te laten aanreiken voor hun meningen. 

 

Annelies Van Kerrebroeck geeft onder meer het vak cultuurwetenschappen (ASO). In 

tegenstelling tot Sabine De Smedt kennen haar klasgroepen meer heterogene opvattingen en 

wordt ze vaak geconfronteerd met twee kanten die zich lijnrecht tegenover elkaar positioneren. 

Polarisering probeert ze te vermijden door erop te letten dat ze de feiten brengt zonder daar 

haar eigen mening aan te koppelen, of door voldoende informatie te geven. Zij stelt vast dat 

leerlingen vaak ongefundeerde meningen geven. Van Alstein (2018) beklemtoont daarom het 

belang van een goede voorbereiding van een klasgesprek door de leerlingen. De leerkracht 

zou leerlingen beter kunnen voorbereiden op een klasgesprek door hen op voorhand teksten, 

video’s… te laten bestuderen. Annelies Van Kerrebroeck nodigt haar leerlingen bijgevolg uit 

om hun mening te geven en te vormen op een meer gefundeerde manier, door eerst theorie 

hieromtrent te bekijken. Ook Arne Carpentier benadrukt het belang van opzoekwerk en 

voorbereiding om argumenten te kunnen opbouwen die gebaseerd zijn op feiten en voorziet 

daarvoor ook de nodige ruimte in zijn lessen. 

 

Van Alstein (2018) benadrukt het belang van een open klasklimaat, wat verwijst naar de manier 

waarop leerlingen aangemoedigd worden om hun mening te ontwikkelen en te uiten. De 

geïnterviewde leerkrachten ervaren dat leerlingen weinig terugdeinzen voor het uiten van hun 

mening, zelfs indien die afwijkt van de meerderheidsopvatting. Leerlingen kunnen best wel 

respect tonen voor elkaars mening of die van de leerkracht. Arne Carpentier nuanceert dit wel. 

Hij merkt dat het moeilijk is om in te schatten of een leerling stil is omdat hij niets te zeggen 

heeft of omdat hij schrik heeft om een andere mening te verkondigen. Als jonge leerkracht is 

hij zelf nog op zoek naar manieren om iedereen te betrekken en het gevoel te geven dat alles 

kan gezegd worden. 
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De educatieve materialen 

Ter voorbereiding van onze eigen workshop deden we daarnaast ook onderzoek naar het 

educatief materiaal dat reeds voorhanden is rond armoede. Wat volgt, is een analyse van drie 

materialen, namelijk “Werkbundel over armoedebestrijding” (De Kracht van je Stem, 2012), 

“Actuales - verstrikt in het web” (Studio Globo, s.d.) en “Armoedekoffer” (Trefpunt Armoede, 

s.d.). 

 

Volgens Van Alstein (2018) heeft het praten over gevoelige onderwerpen drie belangrijke 

gevolgen, namelijk de leerlingen voorbereiden op hun rol als burgers in een pluralistische 

democratie, hun zin voor kritisch denken ontwikkelen en hun interpersoonlijke vaardigheden 

versterken. Dat hebben de drie bestudeerde educatieve materialen rond armoede goed 

begrepen, al is er sprake van twee betere materialen en één dat niet voldoende bereikt wat 

het zou moeten bereiken. Maar over één ding zijn ze het eens en dat is dat armoede meer is 

dan te weinig geld hebben. Dat is een goede invalshoek om leerlingen anders over armoede 

te laten nadenken en hun blik meer open te trekken. Dit vinden wij dan ook een waardevolle 

doelstelling om mee te nemen naar onze eigen workshop. Ook geven ze allemaal een 

voldoende theoretisch kader mee, zodat eventuele klasdiscussies en debatten gefundeerd 

kunnen gebeuren. Leerlingen weten vaak niet hoe groot en verstrekkend het probleem is en 

dat is toch een belangrijk startpunt van een les over armoede. 

 

De “Werkbundel over armoedebestrijding” (De Kracht van je Stem, 2012) van de Vlaamse 

overheid vinden wij het minst overtuigend en activerend, hetgeen we zullen uitleggen aan de 

hand van de goede voorbeelden uit de andere twee bestudeerde educatieve materialen, 

namelijk “Actuales - verstrikt in het web” (Studio Globo, s.d.) en “Armoedekoffer” (Trefpunt 

Armoede, s.d.). Waar het materiaal van de De Kracht van je Stem (2012) vrij weinig 

gediversifieerde werkvormen gebruikt (namelijk theorie en een debat), zijn de andere twee 

origineler in hun opdrachten.  

 

Twee overtuigende opdrachten zijn het rollenspel en het uitwerken van eigen initiatieven rond 

armoede. Bij het rollenspel (Trefpunt Armoede, s.d.) meet elke leerling zich een achtergrond 

aan (bv. die van de zoon van een CEO of van een dakloze man van 27 jaar) en leeft zich dan 

aan de hand van stellingen in in het personage dat hij op dat moment is. Dit motiveert de 

leerlingen om er dieper over na te denken en brengt het thema dichter bij hun eigen leefwereld. 

Zo zien ze in dat het begrip ‘schuld’ bij armoede vaak niet op zijn plaats is, maar dat de context 

veel bepaalt. Het is ook een activerende werkvorm waarbij elke leerling van de klas betrokken 

is. Zoals Van Alstein (2018) vermeldt, is het belangrijk om meerstemmigheid (namelijk de 
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leerlingen attent maken op verschillende achtergronden) te benadrukken en met deze 

opdracht kunnen leerlingen die meerstemmigheid perfect onderzoeken. 

 

Een andere waardevolle opdracht is het uitwerken van een eigen initiatief omtrent armoede in 

groep (Studio Globo, s.d.). Hierbij worden de leerlingen uitgedaagd om zich te engageren en 

groeit die uit tot een participatiegerichte burger. Het enige wat wij zouden toevoegen aan deze 

opdracht is dat dit uitwerken van initiatieven niet louter een denkoefening blijft, maar dat het 

beste initiatief gekozen kan worden om in de praktijk uit te werken. Dit gaat de leerlingen lang 

bijblijven en hen het meest activeren rond dit thema. Hierbij kan de leraar ook de rol van coach 

opnemen, hetgeen de dynamiek tussen de leerlingen en leerkracht verandert. Van Alstein 

(2018) noemt dit een belangrijk element voor een open klassfeer in het kader van 

burgerschapsgerichte thema’s. 

 

Over het algemeen vinden wij dat het belangrijk is om wat feitelijke achtergrond mee te geven, 

te diversifiëren in werkvormen en de persoonlijke levenssfeer van de leerlingen binnen te 

dringen. We zouden ook meer dan bij de onderzochte educatieve materialen werken met 

hedendaags beeld- en fotomateriaal en de actualiteit meer betrekken. Er zijn recent voldoende 

interessante reportages over dit thema verschenen waar iets mee gedaan kan worden 

(waaronder de reportage “Pano: arm Vlaanderen, 5 jaar later” (de Aguirre et al., 2018)). Een 

klasdiscussie wordt door alle educatieve materialen ingeschat als een belangrijk iets en wordt 

ook door Van Alstein (2018) benoemd als een aan te raden werkvorm, mits er aan wat 

randvoorwaarden voldaan zijn, en kan een perfecte afsluiter vormen van onze lessenreeks.  
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Lesschema 

 

TIMING WERKVORM & INHOUD GROEPS- 

INDELING 

MATERIAAL 

15 min Quiz 

● Om de voorkennis te testen en 

ook een idee te geven van 

armoede in België. Een 

introductie van bepaalde termen. 

Hun interesse aanwakkeren. 

● Twee rondes 

Groepen van 

4 of 5 

leerlingen 

- PowerPoint 

(computer en 

projector) 

- Vragen 

 

60 min Standjes (per standje een kwartier) 

● Standje 1: ideeën en visie rond 

armoede herzien aan de hand 

van getuigenissen 

-> gelijkenissen en verschillen 

zoeken 

● Standje 2: kansarmoede aan de 

hand van een stereotypen-spel 

-> je eigen aannames over 

armoede in vraag stellen 

● Standje 3: leefloon & 

armoedegrens aan de hand 

van een casus 

● Standje 4: organisaties rond 

armoede aan de hand van een 

inlevingsoefening (‘jij bent 

sociaal assistent’) 

 

In vier 

groepen 

(idealiter 

dezelfde als 

bij de quiz) 

Cursus 

 

Standje 1: 

- Getuigenissen (op 

een bank) 

 

Standje 2: 

- Puzzels van de 6 

criteria  

- Foto’s met drie 

kenmerken en 

ruimer verhaal op 

achterkant (op een 

bank) 

 

Standje 3: 

- Casus (op een 

bank) 

- Gsm’s/laptops 

 

Standje 4: 

- Gsm’s/laptops 

- A3-blad voor ‘het 
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warmste project’ 

- De fiches zitten 

verwerkt in de 

cursus 

10 min Overlopen standjes: 

overlopen van de oefeningen en de 

leerstof in de bundel zodat iedereen 

over de juiste informatie beschikt. 

Evaluatie van wat ze gedaan hebben. 

De hele klas, 

in een kring 

Cursus 

10 min Debat De hele klas, 

in een kring 

- Praatbal 

- Krantenkoppen (via 

projector) 

5 min Synthese De hele klas, 

in een kring 

/  
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Schriftelijke neerslag voor de leerkracht 

 

Doelstelling 
 

Deze bundel wil leerlingen van de tweede en derde graad van het secundair onderwijs laten 

kennismaken met het thema armoede. 

Na deze workshop zullen de leerlingen 

- verschillende kenmerken van armoede kunnen opsommen; 

- het begrip kansarmoede in eigen woorden kunnen uitleggen; 

- de begrippen “armoedegrens” en “leefloon” kunnen definiëren en vergelijken; 

- verschillende oorzaken van armoede kunnen geven; 

- bij benadering kunnen vertellen hoeveel mensen in armoede leven in België en 

Vlaanderen; 

- de impact van armoede op verschillende levensdomeinen kunnen beschrijven; 

- de werkzaamheden van organisaties die zich inzetten voor armoedebestrijding kunnen 

beschrijven. 

Deze doelstellingen vinden onder meer aansluiting bij volgende leerplandoelstellingen uit 

het leerplan met het nummer 2006/001 (Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair 

Onderwijs), tweede graad ASO, cultuurwetenschappen: 

- Een definitie van armoede kunnen geven en toelichten.  

- Enkele aspecten van armoede in eigen land beschrijven en oorzaken ervan aangeven.  

Ook het leerplan met het nummer 2014/035 (Gemeenschapsonderwijs), derde graad, PAV 

maakt gewag van armoede binnen het domein tijd- en ruimtebewustzijn en de cluster actualiteit 

en dagelijks leven: 

- In de derde graad leren de leerlingen de identiteit van de eigen regio kennen, 

herkennen en ervaren. Hierbij staan de bestrijding van armoede en de dienstverlening 

van de belangrijkste maatschappelijke instellingen (bijvoorbeeld bij werkloosheid) 

aangeduid als relevant thema. 

Daarnaast vermeldt ook het OVSG armoede in verschillende leerplannen. Het eerste leerplan 

waar hier naar kan verwezen worden is O/2/2014/282, derde graad, BSO, PAV binnen het 

gedeelte tijd- en ruimtebewustzijn. Hierin staat te lezen: 
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- De leerlingen moeten belangrijke wereldproblemen kunnen herkennen en bespreken. 

Hieronder valt het omschrijven van armoede, vrede en milieu vanuit de eigen ervaring 

en getoetst aan de actualiteit. 

Het OVSG voorziet ook ruimte voor armoede in het vak geschiedenis in de tweede graad ASO. 

Dit wordt als volgt vermeld in leerplannummer O/2/2004/108, tweede graad, geschiedenis in 

het thema ‘economische en sociale structuren in Europa: 15de tot 18de eeuw’: 

- De leerlingen moeten waardering opbrengen voor het intellectueel-eerlijk omgaan met 

historische informatie en voor het bespreekbaar stellen van stereotypen en 

vooroordelen, door onder andere stereotypen en vooroordelen over armoede in de 

Nieuwe Tijd en nu te vergelijken. 

Verder focust deze workshop op de volgende vakoverschrijdende eindtermen: 

- Context 3: sociorelationele ontwikkeling 

- De leerlingen doorprikken vooroordelen, stereotypering, ongepaste 

beïnvloeding en machtsmisbruik. 

- Context 6: socio-economische samenleving 

- De leerlingen toetsen de eigen opvatting aan de verschillende opvattingen 

over welzijn en verdeling van welvaart. 

- De leerlingen geven kenmerken, mogelijke oorzaken en gevolgen van 

armoede aan. 

- Context 7: socioculturele samenleving 

- De leerlingen gaan constructief om met verschillen tussen mensen en 

levensopvattingen. 

- De leerlingen illustreren het belang van sociale samenhang en solidariteit. 

De gemeenschappelijke stammen van de VOETen die hier centraal staan: 

- Empathie: de leerlingen houden rekening met de situatie, opvattingen en emoties van 

anderen. 

- Kritisch denken: de leerlingen kunnen onderwerpen benaderen vanuit verschillende 

invalshoeken. 

- Respect: de leerlingen gedragen zich respectvol. 

- Zorgzaamheid: de leerlingen gaan om met verscheidenheid; de leerlingen dragen zorg 

voor de toekomst van zichzelf en de ander. 

Aan de hand van spelletjes en oefeningen krijgen de leerlingen een beter zicht op de betekenis 

van het begrip armoede en de gevolgen ervan. 
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Deze workshop bestaat uit vier delen: 

- Door middel van een quiz wordt de voorkennis van de leerlingen geactiveerd en wordt 

gepeild naar hun financieel inzicht. 

- Vervolgens zullen de leerlingen via spelletjes en oefeningen ontdekken wat armoede 

betekent voor zij die ermee geconfronteerd worden. Hierbij wordt ook ingegaan op 

begrippen als ‘leefloon’ en ‘kansarmoede’ en er wordt een blik geworpen op enkele 

organisaties die zich inzetten voor armoedebestrijding.  

- Daarna wordt een debat rond ‘Maakt geld gelukkig?’ gehouden. 

- Ten slotte maken we nog tijd voor een synthese van de workshop. 

Er is heel bewust gekozen om gebruik te maken van verschillende werkvormen, zonder dat 

het overdadig wordt. Zo vergroot de kans dat leerlingen actief worden betrokken en dat ze hun 

vaardigheden ontwikkelen (Van Alstein, 2018). Een gezonde afwisseling zorgt voor een 

verrassingseffect bij de leerlingen en houdt hen geïnteresseerd. Om het leerproces te 

bevorderen, dient verveling zoveel mogelijk te worden tegengegaan. 

Naast diversificatie in werkvormen legt de workshop een duidelijke link met de persoonlijke 

levenssfeer van de jongeren. Dit zorgt ongetwijfeld voor een sterker effect: de jongeren zullen 

zich gemakkelijker inleven in de voorgelegde situatie en zullen de aangereikte inhoud sneller 

onthouden (in lijn met het cognitivisme). Bij het uitwerken van de workshop werd zoveel 

mogelijk rekening gehouden met de doelgroep en haar levenssfeer. 

We hebben de workshop zo opgesteld dat deze voor alle onderwijsvormen toegankelijk en 

doenbaar is. Bij de ene groep zal er meer begeleiding nodig zijn dan bij de andere groep, maar 

over het algemeen zijn de meeste oefeningen vrij laagdrempelig. Per oefening wordt er 

aangegeven in hoeverre de oefening eventueel nog aanpassing nodig heeft (onder de titel: 

verschillende onderwijsvormen). 

Voor deze workshop wordt beroep gedaan op recente statistieken en actualiteit. Dit laatste 

dringt mogelijks ook de persoonlijke levenssfeer van de jongeren binnen, twee vliegen in één 

klap dus.  
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Kritieke momenten 
 

Spijtig genoeg is armoede ook in Vlaanderen een wijdverspreide problematiek waar ook veel 

jongeren het slachtoffer van zijn. Dit zorgt ervoor dat bepaalde leerlingen zich niet zo 

comfortabel voelen bij het thema en dit eventueel uiten door internaliserende of 

externaliserende gedragingen. Ze kunnen zich terugtrekken uit de workshop of juist het conflict 

opzoeken omdat het hen of verwanten persoonlijk raakt. Als leerkracht kent u uw leerlingen 

natuurlijk het best, maar we willen aan de hand van enkele tips een leidraad meegeven om 

met dergelijke situaties om te gaan. 

Bij externaliserende gedragingen: 

- Op voorhand: probeer bij een dergelijk thema altijd op voorhand bepaalde 

gedragsregels af te spreken met de klas. Zo heeft u iets waarnaar u kan verwijzen 

wanneer een leerling over de schreef gaat. 

- Detectie: het is belangrijk om op tijd bepaalde waarschuwingssignalen te observeren. 

Denk aan zenuwachtig gedrag, het verheffen van de stem... 

- Relaxatie: het is belangrijk om die leerling tot rust te brengen. Blijf hierbij te allen tijde 

zelf rustig, want uw onrust versterkt die van de leerling. 

Begin met het gedrag en de situatie te definiëren. Zeg bijvoorbeeld: “X, ik merk op dat 

je niet comfortabel bent op dit moment, maar ik zou graag hebben dat je je stem niet 

verheft.” Wanneer een leerling het moeilijk heeft met bepaalde zaken die uitgelegd 

worden of het er niet mee eens is, probeer die leerling dan niet direct het zwijgen op te 

leggen en de gegeven uitleg te herhalen maar geef aan dat die zeker zijn mening mag 

geven. Zij het dat dit op een respectvolle manier gebeurt. 

Wanneer u merkt dat dit niet helpt, probeer de leerling dan uit de situatie te halen door 

die bijvoorbeeld even (met een klasgenoot) naar een afkoelruimte te sturen. 

- Aandacht klasgroep: verlies hierbij nooit de rest van de klasgroep uit het oog. Zorg dat 

ze een taak hebben waaraan ze kunnen werken of rond af waarmee u bezig was en 

begin aan iets nieuws. 

- Beoordeling situatie: geef de leerling zeker eerst de ruimte om te ontladen en maak 

duidelijk dat u - na afloop - er zeker een gesprek over wilt hebben. Laat de leerling ook 

zelf met een oplossing komen voor de resterende tijd van de workshop. 

Bij internaliserende gedragingen: 

- Wanneer u merkt dat een leerling zich terugtrekt of het moeilijk heeft met de inhoud 

van de workshop, moet er een andere strategie toegepast worden. 
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- Detectie: dit blijft natuurlijk belangrijk. Wanneer u merkt dat een leerling helemaal niet 

meer deelneemt of heel stil wordt, probeer dit op tijd op te merken. 

- Relaxatie: benoem ook hier de situatie tegenover de leerling. Waar dit bij 

externaliserend gedrag vaak voor de hele klas zal gebeuren, probeert u dit bij 

internaliserend gedrag op een gepaster moment aan te pakken. Wacht bijvoorbeeld tot 

wanneer de leerlingen individueel of in groep aan het werk zijn. Discretie is hier dus 

belangrijk. Geef ook aan dat de leerling zeker de klas mag verlaten als het te lastig 

wordt en dat u er een gesprek over wilt voeren na afloop. 

 

Dit zijn algemene tips vanuit de lerarenopleiding die we zeker wilden delen met jullie. Het is 

belangrijk te vermelden dat dit geen ‘one size fits all’-model is, maar dat het ook sterk afhangt 

van wie u bent als leerkracht en de leerlingen die voor u zitten. U kent uw klas het best, dus 

doe wat juist aanvoelt. Dit is bedoeld als een algemeen schema waarbinnen u persoonlijke 

keuzes kan maken. 
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Inleiding - Quiz 
 

Ter inleiding voorziet de workshop in een quiz die de voorkennis van de 

leerlingen activeert en peilt naar hun financieel inzicht. De klasgroep wordt 

onderverdeeld in groepen die het tegen elkaar opnemen. De grootte en 

samenstelling van de groepjes kan de leerkracht vrij kiezen. Maar om de 

quiz overzichtelijk en ordentelijk te laten verlopen wordt een maximum van 

4 à 5 personen per groep aangeraden. 

De winnaars van de quiz mogen in het volgende deel van de workshop als eerste hun standje 

kiezen. De tweede als tweede, enzovoort. Ze blijven met andere woorden in hun groepje. 

Ter begeleiding van de quiz is een PowerPointpresentatie voorzien (bijlage 1). 

Eerste ronde: 

De eerste ronde is simpel. Er worden vragen gesteld en na iedere vraag mogen de groepjes 

20 seconden overleggen over het antwoord. Bij een juist antwoord krijgt de groep een punt. 

De groep met het meeste punten mag als eerste antwoorden. Bij vragen waar het juiste 

antwoord een getal is, krijgt de groep die dit getal het dichtst benadert een punt. 

1) Hoeveel procent van de Vlamingen leeft in armoede? 

De eerste vraag peilt naar het percentage Vlamingen dat in armoede leeft. Het juiste 

antwoord is gebaseerd op de armoede-indicator die door de Europese Unie wordt 

gebruikt ter opvolging van de armoededoelstelling van de Europa 2020-strategie 

(EU2020).1 Deze strategie voorziet een daling van het aantal mensen voor wie 

armoede of sociale uitsluiting dreigt met 20 miljoen tegen 2020.2 

Volgens deze samengestelde EU2020-indicator ‘in armoede of sociale uitsluiting’ leeft 

een persoon in armoede als hij of zij voldoet aan minstens 1 van volgende 

voorwaarden:3 

- leeft in een huishouden met een inkomen onder de nationale armoededrempel;  

- leeft in een huishouden met ernstige materiële deprivatie;  

                                                
1 
https://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Armoede%20of%20sociale%20uitslui
ting%202018.pdf 
2 http://publications.europa.eu/resource/cellar/8d8026dc-d7d7-4d04-8896-
e13ef636ae6b.0011.02/DOC_5 
3 
https://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Armoede%20of%20sociale%20uitslui
ting%202018.pdf 
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- jonger is dan 60 jaar en leeft in een huishouden met zeer lage werkintensiteit.  

  

 Antwoord: 12,9% 

2) De tweede vraag peilt naar financieel inzicht. De leerlingen dienen het prijsverschil te 

raden tussen twee gelijkaardige producten, van een merk en van een huismerk. De 

gehanteerde prijzen zijn de prijzen van de website van Colruyt.4 (Lu Cent & Cent 

Wafers) 

Antwoord: 1,16 euro (verschil tussen 1,92 euro en 0,76 euro) 

3) Ten derde wordt de naam van de Vlaamse Minister van Armoedebestrijding gevraagd. 

De leerlingen krijgen de keuze tussen Bart Somers, Nathalie Muylle en Wouter Beke. 

Antwoord: Wouter Beke (Nathalie Muylle is federaal bevoegd voor armoedebestrijding) 

4) De vierde vraag handelt over het leefloon. Ze peilt vooral naar financieel inzicht. Het 

leefloon komt verder in deze workshop nog uitgebreid aan bod. Er wordt concreet 

gevraagd naar het bedrag van het leefloon (per maand) van een alleenstaande, zonder 

kinderen. 

Antwoord: 940,11 euro 

5) In een vijfde vraag dienen de leerlingen de prijs van water te rangschikken. Wederom 

moeten de leerlingen een vergelijking maken tussen een merk en een huismerk, maar 

ze dienen dit ook te vergelijken met kraantjeswater. De bedragen voor het flessenwater 

zijn gebaseerd op de prijzen van Colruyt.5 De prijs voor het kraantjeswater is dat van 

Farys in Gent-Centrum.6 

Antwoord: kraantjeswater (0,22 euro (Farys in Gent-Centrum)), Boni (0,45 euro), Evian 

(0,46 euro) 

6) De zesde vraag peilt wederom naar inzicht in het leefloon. Hoeveel Vlamingen 

ontvangen een leefloon? 

Antwoord: 41.0007 

                                                
4 https://colruyt.collectandgo.be/cogo/nl/home 
5 https://colruyt.collectandgo.be/cogo/nl/home 
6 https://www.vmm.be/waterloket/de-waterfactuur/de-prijs-van-water 
7 https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/sociale-bijstand 
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7) De laatste vraag gaat over financieel inzicht. Hoeveel geven Belgische huishoudens 

per jaar gemiddeld uit aan voeding, drank en tabak? 

Antwoord: 5.744 euro (cijfers 2018)8 

Tweede ronde 

In een tweede ronde wordt gepolst naar wat leerlingen reeds weten over enkele begrippen die 

later in de workshop nog aan bod komen. Er wordt telkens gezocht naar 4 kernbegrippen. De 

leerlingen krijgen telkens 1 minuut om met hun groepje te overleggen. Ze krijgen de 

mogelijkheid om enkele zaken op papier te zetten. Het groepje met het minste punten mag als 

eerste antwoorden en krijgt hiervoor 20 seconden. De andere groepjes mogen nadien 

aanvullen, ook binnen 20 seconden. Per gevonden trefwoord krijgt het groepje een punt. De 

leerkracht kan via gerichte vragen het juiste antwoord eventueel uitlokken. 

1) Wat weten jullie over het leefloon? 

De antwoorden die worden gezocht zijn:9 

- Onvoldoende inkomsten 

- Bereid zijn om te werken 

- OCMW 

- Zelf geen inkomsten kunnen verwerven 

2) Wat weten jullie over de voedselbanken? 

De antwoorden die worden gezocht zijn:10 

- Gratis 

- Voedselhulp verstrekken 

- Voedselverspilling voorkomen 

- Vrijwilligers 

3) In welke landen betaal je het meest voor een Big Mac (een hamburger van de 

fastfoodketen McDonald’s)? 

Er bestaan verschillende manieren om de koopkracht en rijkdom van landen te meten 

en te vergelijken. Zo maakt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een rangschikking 

van landen naar bruto binnenlands product (BBP) per hoofd van de bevolking in 

                                                
8 https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/huishoudbudget 
9 https://www.vlaanderen.be/leefloon 
10 https://foodbanks.be/ 
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koopkrachtpariteit.11 Op grond van de cijfers van 2019 is de koopkracht het grootst in 

Qatar, Macao (dit is een speciale bestuurlijke regio van de Volksrepubliek China), 

Luxemburg, Singapore en Ierland. 

Een andere, meer creatieve, manier om koopkracht te vergelijken, werd in 1986 

uitgevonden door het Britse magazine “The Economist”. Tweemaal per jaar maakt dit 

weekblad een oplijsting van de prijs van een Big Mac (een hamburger van de 

fastfoodketen McDonald's) in onderscheiden landen.12 Dit maakt het mogelijk een 

vergelijking te maken tussen de verschillende valuta’s en te bepalen in hoeverre een 

bepaalde valuta over- of ondergewaardeerd is. Een voorbeeld: een Big Mac kost 

(januari 2020) in Zwitserland 6,50 Zwitsers Frank en in de Verenigde Staten van 

Amerika 5,67 Amerikaans dollar. Dit impliceert een wisselkoers van 1,15. De actuele 

wisselkoers is echter 0,97, waardoor de Zwitserse Frank 18,4% overgewaardeerd is. 

De antwoorden die worden gezocht zijn (cijfers van januari 2020): 

- Zwitserland (6,02 euro) 

- Noorwegen (5,37 euro) 

- Verenigde Staten van Amerika (5,11 euro) 

- Zweden (4,90 euro) 

 

Verschillende onderwijsvormen 

Deze quiz is goed doenbaar voor elke onderwijsvorm. Wanneer u als leerkracht denkt dat 

leerlingen niet zo sterk zijn in het maken van inschattingen, kan u de eerste ronde ook 

aanpassen naar een multiple choice-oefening. Dit zal de drempel verlagen en voor sommige 

leerlingen motiverender zijn. Ook de tweede oefening kan u laagdrempeliger maken. U kan 

bijvoorbeeld het bord volhangen met woorden en landen waaruit de leerlingen vervolgens per 

vraag de juiste termen moeten filteren.  

 

  

                                                
11 https://www.imf.org/external/datamapper/PPPPC@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD 
12 https://www.economist.com/news/2020/01/15/the-big-mac-index 
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Theorie 
 

In de klas worden vier verschillende standjes opgezet. In elk van die vier standjes wordt dieper 

ingegaan op een ander aspect van armoede. De leerlingen worden onderverdeeld in vier 

groepen die zich verspreiden over de vier standjes. De leerlingen krijgen 15 minuten om de 

oefeningen en opdrachten van hun standje te vervullen. Nadien schuiven de leerlingen door 

naar het volgende standje. Deze opdracht duurt bijgevolg 60 minuten. Uiteraard kan de 

leerkracht ervoor kiezen om het aantal standjes te beperken. De oefeningen en opdrachten in 

de vier standjes zijn namelijk los van elkaar uitvoerbaar. 

Iedere leerling krijgt een werkbundel. Die kunnen ze invullen door de verschillende oefeningen 

en opdrachten in de verschillende standjes te overlopen. De leerkracht loopt rond, kijkt of de 

leerlingen op de juiste weg zijn en stuurt bij waar nodig. 

Na afloop wordt de klas verzameld in een kring. De bundels en de verschillende standjes 

worden overlopen, zodat elke leerling met de juiste informatie naar huis gaat. Dit duurt 

ongeveer tien minuten. 

Voor de verschillende standjes is volgend materiaal nodig: 

- Standje 1: 

- De getuigenissen 

- De vragen staan in de cursus die de leerlingen ontvangen aan het begin van dit 

deel van de workshop 

- Standje 2: 

- Foto’s (in puzzelvorm) van de zes criteria 

- Foto’s met drie hints bij de foto en het persoonlijke verhaal op de achterkant 

- De zaken die ze moeten invullen, staan in hun cursus 

- Standje 3: 

- Casus op een tafel 

- Gsm’s/laptops om bepaalde zaken op te zoeken 

- De zaken die ze moeten invullen, staan in hun cursus 

- Standje 4: 

- Gsm’s/laptops om de QR-code te scannen 

- A3-blad voor het ‘warmste project’ 

- De oefening staat in hun cursus  
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Standje 1 - Getuigenissen 

Dit standje heeft als bedoeling de leerlingen hun ideeën en visie over armoede te laten 

evalueren. We willen leerlingen onder meer laten inzien dat een universitair diploma geen 

garantie is tegen armoede. 

Dit willen we bereiken door de leerlingen vier getuigenissen over armoede te laten lezen, die 

op tafel liggen (zie bijlage 2). De getuigenissen zijn gebaseerd op getuigenissen uit het VRT 

programma Taboe.13  

Uit de getuigenissen van Nancy, Nicole, Danny en Marie-Hélène dienen de leerlingen 

oorzaken, gevolgen en opvallende feiten te filteren. Ook zoeken ze gelijkenissen en verschillen 

tussen de verhalen.  

Het belangrijkste doel van deze opdracht is dat de leerlingen nadenken over opgroeien in 

armoede door verschillende getuigenissen te lezen van mensen die zelf armoede ervaren 

(hebben). De uiteindelijke antwoorden zijn dus minder van belang. Voor de volledigheid geven 

we hieronder wel enkele modelantwoorden mee voor de opdrachten van de leerlingen. 

 Nancy Nicole Danny Marie-Hélène 

Oorzaken Ze groeide op in 

een kansarm 

gezin. 

Ze erfde een 

schuld van haar 

overleden man 

en had het al 

niet breed. 

“Het is 

begonnen toen 

ik ben geboren.” 

Haar zaak ging 

failliet. 

Gevolgen Chaos en 

verbale agressie 

thuis. 

Moeilijk kunnen 

rondkomen en 

deurwaarders 

aan de deur. 

Is in schuld- 

bemiddeling 

gegaan, 

waardoor ze met 

70 euro per 

week moet 

overleven. 

“Alles boven de 

30 euro is voor 

mij een grote 

uitgave. Ik moet 

Voor Danny is 

het grootste 

gevolg van 

armoede de 

sociale 

uitsluiting. 

"In januari 2013 

stelde ik vast dat 

als die week 

geen geld 

binnenkwam, ik 

mijn kinderen 

geen eten zou 

kunnen geven." 

                                                
13 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/02/16/-taboe--over-armoede/  
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al 10 jaar valse 

tanden hebben, 

maar ik ben nog 

altijd aan het 

sparen. Ik eet 

mijn 

boterhammen 

zonder 

korstjes." 

Schaamte? Toen ik 14 was 

ging ik in het 

weekend 

werken om op 

school te 

kunnen laten 

zien dat ik erbij 

hoorde, om te 

laten zien dat 

ook ik die 

schoenen en die 

boekentas kon 

kopen. 

“Ze weten dat ik 

het niet 

makkelijk heb, 

maar ze weten 

niet hoe ik moet 

leven.” 

“Andere 

kinderen 

hadden mooie 

kleren en een 

mooie 

boekentas. Ik 

wou dat ook, 

maar ik stond 

daar met mijn 

plastic zakje.” 

“Slechts 2 

vrienden zijn op 

de hoogte van 

mijn financiële 

situatie. Het is 

een taboe 

waarover ik nog 

nooit grappen 

heb gemaakt." 

Opvallende 

elementen 

“Toen ik 18 was 

zei een 

leerkracht mij 

dat hij 

vermoedde dat 

ik het thuis niet 

makkelijk had. Ik 

dacht dat hij mijn 

leugen had 

doorprikt.” 

Haar kinderen 

weten dat ze het 

moeilijk heeft, 

maar weten niet 

hoe ze moet 

leven. 

“Kinderen 

moeten hun 

ouders liefde 

geven, geen 

geld”. 

"Ook mensen in 

armoede 

hebben 

verlangens en 

natuurlijk geven 

ze hun geld aan 

materiële zaken 

uit. Even kunnen 

ze een 

vreugdegevoel 

kopen, even 

kunnen ze die 

spullen kopen 

Ze heeft een 

doctoraat in de 

toegepaste 

economische 

wetenschappen. 
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waarvoor ze 

vroeger zijn 

uitgesloten." 

 

Gelijkenissen tussen verhalen Verschillen tussen verhalen 

- Nancy en Danny groeiden beiden op 

in een kansarm gezin. 

- De buitenwereld is vaak niet op de 

hoogte van hun toestand. 

- Nancy en Danny schaamden zich als 

kind al voor hun kleren en 

schoolgerief. 

- Nancy, Danny en Marie-Hélène 

kenden als kind een moeilijke 

thuissituatie. 

- De sterke bezorgdheid dat de 

kinderen het beter hebben dan 

henzelf vind je terug bij zowel Nicole 

en Danny. 

- ... 

- Nancy en Danny groeiden beiden op 

in een kansarm gezin, maar Nicole en 

Marie-Hélène kwamen door 

omstandigheden in armoede terecht 

(respectievelijk erven van schulden 

en failliete zaak). 

- In tegenstelling tot de andere drie 

personen, had Marie-Hélène het als 

kind niet financieel zwaar en kon ze 

bouwen aan een academische 

carrière. 

- ... 
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Ten slotte zijn er in de bundel voor de leerlingen nog enkele vragen opgesteld waarover ze in 

hun groepje kunnen discussiëren. De vragen peilen naar het beeld dat de leerlingen (voor en 

na de oefening) hebben over mensen in armoede. 

 

- Wat was je beeld van mensen in armoede voor de workshop? 

- Klopt dit beeld met wat je hier leest in de getuigenissen? 
- Er komt vaak commentaar op mensen in armoede die met iPhones of andere dure 

spullen rondlopen en dus niet echt arm zouden zijn. Als je Danny zijn getuigenis leest, 
begrijp je dit dan beter? 

- … 

Verschillende onderwijsvormen 

Dit standje kan zeker toegepast worden in iedere onderwijsvorm. Wanneer het wat te veel is 

voor de voorziene tijd kan u bepaalde vragen of een getuigenis laten vallen. 
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Standje 2 - Kansarmoede 

Het tweede standje heeft tot doel enkele stereotypen rond armoede te doorbreken. Tegelijk 

leren de leerlingen het begrip ‘kansarmoede’ ontdekken. Hierbij wordt de definitie van Kind en 

Gezin gehanteerd: 

“Kansarmoede is een toestand waarbij mensen beknot worden in hun kansen om 

voldoende deel te hebben aan maatschappelijk hooggewaardeerde goederen, zoals 

onderwijs, arbeid, huisvesting. Het gaat hierbij niet om een eenmalig feit, maar om een 

duurzame toestand die zich voordoet op verschillende terreinen, zowel materiële als 

immateriële. 

Tijdens hun contacten met gezinnen gaan de 

verpleegkundigen en gezinsondersteuners 

van Kind en Gezin na of er signalen zijn van 

kansarmoede op 6 domeinen. Het gaat om 

het maandinkomen van het gezin, de 

opleiding van de ouders, het 

stimulatieniveau van de kinderen, de arbeidssituatie van de ouders, de 

huisvesting en de gezondheid. Wanneer een gezin zwak scoort op 3 of meer criteria, 

spreken we over kinderen die in kansarmoede leven.”14 

Dit spel is opgebouwd uit drie onderdelen. 

1) De leerlingen moeten de zes toetsingscriteria van kansarmoede ontdekken aan de 

hand van zes kleine puzzels (bijlage 3). Elke puzzel vormt een foto die een 

toetsingscriterium uitbeeldt. De zes toetsingscriteria zijn huisvesting, gezondheid, 

opleidingsniveau ouders, stimulatie door ouders, maandinkomen gezin en de 

arbeidssituatie van de ouders. Vervolgens dienen de leerlingen deze zes criteria in te 

vullen in hun cursus. De leerkracht kijkt dit na en stuurt bij waar nodig. Wanneer de 

leerlingen de zes toetsingscriteria hebben gevonden, mogen ze aan de slag met de 

andere foto’s op de tafel. 

 

2) Op de tafel liggen namelijk zes foto’s en per foto worden ook drie kenmerken van de 

persoon op de foto opgesomd. De leerlingen weten dat van deze zes personen er drie 

in kansarmoede opgroeien/opgegroeid zijn. Ze moeten eerst op basis van de foto en 

de drie kenmerken proberen raden wie dat zouden zijn. Er wordt daarvoor een A3 op 

                                                
14 https://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/kansarmoede/  
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tafel gelegd die in twee delen is verdeeld, links met en rechts zonder kansarmoede. 

Nadat ze de foto’s verdeeld hebben mogen ze de foto omdraaien. De foto’s met 

kernwoorden zijn terug te vinden in bijlage 4.  

 

3) Op de achterkant van elke foto staat een tekst en deze tekst moeten ze toetsen aan 

de zes criteria rond kansarmoede (bijlage 3). Wanneer de persoon op de foto aan 

minstens 3 van de 6 kenmerken voldoet, dan is die persoon opgegroeid in 

kansarmoede. Zo maken ze de juiste verdeling, die ze noteren in hun werkbundel. 

 

Hieronder een modelantwoord: 

 

1) Stefanie 

Uit het verhaal blijkt dat ze zwak scoort op: maandinkomen van het gezin, de opleiding 

van de ouders, de huisvesting en de gezondheid. 

Stefanie is opgegroeid in kansarmoede. 

2) Jason 

Uit het verhaal blijkt dat hij zwak scoort op: maandinkomen van het gezin, de opleiding 

van de ouders en de huisvesting. 

Jason is opgegroeid in kansarmoede.  

3) Lara 

Uit het verhaal blijkt dat ze zwak scoort op: maandinkomen van het gezin, het 

stimulatieniveau van de kinderen en de arbeidssituatie van de ouders.  

Lara is opgegroeid in kansarmoede. 

4) Kamiel 

Uit het verhaal blijkt dat hij op geen enkel punt zwak scoort. 

Kamiel is niet opgegroeid in kansarmoede. 

5) Leyla 

Uit het verhaal blijkt dat ze op geen enkel punt zwak scoort. 

Leyla is niet opgegroeid in kansarmoede. 

6) Ahmed 
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Uit het verhaal blijkt dat hij enkel zwak scoort op de arbeidssituatie van de ouders. 

Ahmed is niet opgegroeid in kansarmoede. 

 

Verschillende onderwijsvormen 

Ook dit standje is laagdrempelig genoeg om zonder veel aanpassingen te worden toegepast 

in iedere onderwijsvorm. Eveneens kan u hier het aantal foto’s beperken.  
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Standje 3 - Leefloon 

Het derde standje gaat in op het begrip ‘leefloon’. In de bundel voor de leerlingen is allereerst 

wat theorie opgenomen over het leefloon. Die theorie dienen de leerlingen zelfstandig door te 

nemen.15 

De leerlingen leren dat mensen die over onvoldoende 

inkomen beschikken en niet in staat zijn die toestand te 

verbeteren, onder bepaalde voorwaarden, recht 

kunnen hebben op een leefloon. Een van de 

voorwaarden is bijvoorbeeld dat de persoon die een 

aanvraag doet bereid moet zijn om te werken. Een 

aanvraag daartoe wordt gericht aan de sociale dienst 

van het OCMW. Het bedrag van het leefloon wordt 

bepaald op basis van de familiale toestand. Er bestaan 

drie categorieën: 

- Categorie 1: Samenwonende 

De persoon die een aanvraag doet woont samen met iemand (niet noodzakelijk de 

partner) waarmee hij of zij de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt. 

- Categorie 2: Alleenstaande 

De persoon die een aanvraag doet woont alleen. 

- Categorie 3: Samenwonende met gezinslast 

De persoon die een aanvraag doet heeft minstens één minderjarig, ongehuwd kind ten 

laste. Als die persoon in dit geval samenwoont met een partner, geldt dit bedrag voor 

beiden samen. 

 

Onderstaande tabel toont de bedragen van het leefloon per categorie. 

Categorie 1: Samenwonende 626,74 euro per maand 7520,85 euro per jaar 

Categorie 2: Alleenstaande 940,11 euro per maand 7520,85 euro per jaar 

Categorie 3: Samenwonende 

met gezinslast 

1270,51 euro per maand 15.246,08 euro per jaar 

                                                
15 https://www.vlaanderen.be/leefloon  
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Nadat de leerlingen de theorie over het leefloon hebben doorgenomen is er ruimte om dit met 

elkaar te bespreken. De leerlingen wordt gevraagd naar hun mening over deze bedragen en 

hun inschatting of mensen hier makkelijk mee kunnen rondkomen. 

Vervolgens dienen de leerlingen zelfstandig de theorie over de armoededrempel door te 

nemen. Hiervoor wordt de definitie van EU-SILC (naar het Engelse Statistics on Income and 

Living Conditions) gehanteerd.16 EU-SILC is een enquête van de Europese Unie naar 

inkomens en levensomstandigheden en een belangrijk instrument om zowel op Belgisch als 

op Europees niveau armoede en sociale uitsluiting in kaart te brengen.17 

Op grond van de definitie van EU-SILC ligt de armoededrempel op 60 procent van het 

nationaal mediaan netto-huishoudinkomen. Het huishoudinkomen bestaat niet enkel uit loon, 

maar ook bijvoorbeeld uit ontvangen huurgelden en andere inkomsten. Personen met een 

inkomen onder de armoededrempel lopen het risico om in armoede te leven.  

De armoededrempel wordt aangepast naargelang de samenstelling en de grootte van het 

huishouden. Voor bijvoorbeeld een alleenstaande zonder kinderen ligt die drempel in België 

op een inkomen van 1.187 euro per maand. Bij een gezin met twee volwassenen en twee 

kinderen ligt die drempel op 2.493 euro.18 

Uit cijfers blijkt dat in België maar liefst 20 procent van de gezinnen een huishoudinkomen 

heeft onder de armoedegrens en dus een zwaar risico loopt op armoede. In Vlaanderen ligt dit 

aandeel op ongeveer 10 procent.19 

De leerlingen worden uitgenodigd om het bedrag van het leefloon te vergelijken met dat van 

de armoededrempel. Zo komen de leerlingen tot de vaststelling dat het nettobedrag van het 

leefloon voor een alleenstaand persoon lager is dan de armoededrempel. 

Ten slotte krijgen de leerlingen een casus over Wim, een alleenstaande man met kind, die een 

leefloon ontvangt van 1270,51 euro per maand (dit bedrag dienen de leerlingen zelf in te 

vullen in hun werkbundel). 

De leerlingen krijgen een oplijsting van de maandelijkse kosten van Wim. Ze dienen de 

maandbalans van deze maand op te maken. Vervolgens dienen ze, rekening houdend met het 

budget van Wim een virtueel shoppinglijstje voor één week op te maken. Met hun smartphone 

of laptop hebben ze toegang tot websites van enkele supermarkten. Zo kunnen de leerlingen 

                                                
16 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/product?code=tessi014 
17 https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden 
18 https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/bevolking-onder-de-armoededrempel  
19 Ibid. 
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aan den lijve ondervinden hoe moeilijk het is om rond te komen met een leefloon en welke 

keuzes en opofferingen dienen gemaakt te worden. 

De maandbalans: 

- Huishuur: 550 

- Kledij: 50 

- Voetbal: 100 

- Auto: 150 

- EGW: 130 

- Verzekeringen en mutualiteit: 50 

- Internet, tv & gsm: 75 

- Leefloon: 1270,51 

- Kinderbijslag: 174,37 

 

Wim heeft nog 339,88 euro over. Dus hij heeft deze maand een wekelijks budget van ongeveer 

79,31 euro (339,88 gedeeld door 30 maal 7. Het is 84,97 wanneer de leerlingen delen door 4). 

 

Verschillende onderwijsvormen 

Dit is de moeilijkste oefening van onze workshop. Wanneer deze in een minder sterke groep 

wordt gegeven, is het aangeraden om de informatie over de armoededrempel te laten vallen 

zodat de leerlingen niet verward raken door de verschillende cijfers. De casus van Wim is het 

belangrijkste, dus daar zou de focus moeten liggen. Geef ook duidelijk aan de leerlingen mee 

dat het leefloon en de kinderbijslag moeten opgeteld worden. Geef daarnaast ook de 

rekenmethode aan waarmee ze het wekelijks budget moeten bekomen.  
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Standje 4 - Het maatschappelijk veld (samen solidair)  

Met deze oefening nemen de leerlingen enkele organisaties onder de loep die het leed van 

mensen in armoede proberen te verlichten. Dit standje bestaat uit twee stappen. 

1) Jij bent sociaal assistent  

In een eerste stap worden de leerlingen ingewijd als sociaal assistent. Vanuit deze rol 

bemannen - of bevrouwen - ze een fictief onthaal van twee organisaties die rond armoede 

werken (Poverello, de voedselbanken, Vlaamse maatschappij voor sociaal wonen of de 

Zuidpoort). Voor iedere organisatie is een fiche uitgewerkt van een A4-blad groot. Deze fiches 

vinden de leerlingen in hun cursus. Ze mogen zelf twee fiches uitkiezen die ze in groep gaan 

behandelen. Telkens worden ze benaderd met enkele vragen van een zekere Mia. Mia heeft 

een andere achtergrond naargelang de fiche. Om Mia’s vragen te beantwoorden moeten de 

leerlingen informatie verzamelen op de website van de organisatie waar zij ‘aan de slag zijn’. 

Aan de hand van een QR-code of gerichte zoekterm worden ze hier naartoe geleid. 

2) Het warmste project 

Wanneer één of meerdere groepjes vroegtijdig zouden klaar zijn, kan je hen laten nadenken 

over het uitwerken van een project met de klas ten voordele van een organisatie als poverello. 

Dit kan iets heel laagdrempelig zijn zoals een wafelenbak of een theatervoorstelling met de 

klas. Vraag hen ook om een toepasselijke slogan te verzinnen. Alle ideeën kunnen worden 

opgeschreven op een A3-blad en op het einde kan er klassikaal gestemd worden over het 

beste voorstel.  

 

Verschillende onderwijsvormen 

Deze oefening is vrij laagdrempelig en de antwoorden zijn vrij letterlijk op de sites terug te 

vinden. Deze oefening zou dus zonder veel aanpassing in elke onderwijsvorm moeten kunnen 

worden gebruikt. 
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Oplossing oefening ‘Jij bent sociaal assistent”  

Fiche A. 

Mia: ik heb van Poverello gehoord via vrienden. Jullie zouden goede dingen doen, 

maar wat precies? 

Nachtopvang, dagopvang, voorzien van maaltijden, propere kledij, etc 

Mia: hoeveel mensen kunnen er bij jullie overnachten? 

In totaal kunnen 45 mensen overnachten. 

Mia: hoeveel kost een nacht en hoe lang mag ik bij jullie blijven? 

Een nacht kost 10 euro (volpension). Er is geen termijn vastgesteld. 

Mia: als ik een tas koffie en een warme maaltijd bestel, hoeveel kost mij dit dan? 

1,20 euro 

Mia: ik bevind me soms in Tielt. Hebben jullie daar ook een afdeling? 

Ja, ook in Tielt is er een afdeling. 

Mia: wat doen jullie als ik plots zou overlijden of ziek worden? 

Bij ziekte: men brengt een bezoekje, doet de was, etc 

Bij overlijden: men verzorgt een eenvoudig gebed ter afscheid. 

Mia: wie is hier eigenlijk mee begonnen? 

Jan Vermeire 

 

Fiche B.  
 
Mia: waar komt het concept van voedselbanken vandaan?  

Het concept van de Voedselbanken werd in 1967, in de USA, uitgedacht door John Van 
Hengel 
  

Mia: hoeveel voedselbanken zijn er in België?  

Er zijn 9 voedselbanken in België. 

Mia: welke supermarkten hebben de voedselbanken reeds gesteund?  

Aldi, Carrefour Colruyt, Bio-Planet, Spar, Cora, Delhaize, Lidl, Makro/Metro 

Mia: hoeveel hulpbehoevenden hebben jullie geholpen in 2019?  

168.476 

Mia: wie zijn de sleutelactoren die de werking draaiende houden? 
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Vrijwilligers, bedrijven en caritatieve verenigingen 

Mia: voor jullie 30-jarig bestaan is er een campagne op poten gezet. Wat was het 

symbool hiervan en waarom?  

Een appel. Dit is het symbool van voeding. We hebben er er zo’n 6000 uitgedeeld. 

Mia: als ik de voedselbanken wil steunen, hoe doe ik dit dan?  

Vrijwilligerswerking (permanent of tijdelijk bij inzamelacties), een financiële bijdrage leveren, 
een legaat achterlaten, vrienden en familie informeren over voedselbanken, … 
  

 
 
Fiche C. 

 
Mia: jullie zijn een organisatie met een duidelijke visie. Hoe willen jullie mensen in 

armoede sterker maken?  

We willen de stem van de mensen in armoede beluisteren en versterken. We creëren ruimte 
en kansen voor ontmoeting, cultuur, vrije tijd, lotgenotencontact en nog zoveel meer. 
Individuele hulpverlening of materiële ondersteuning rekenen we echter niet tot onze 
opdracht. 
  
Mia: hoe willen jullie structurele armoede aanpakken?  

We willen mensen met armoede-ervaring samenbrengen en mensen zonder armoede-
ervaring sensibiliseren over dit onrecht. 
  
Mia: wat is het zogenaamde parlement binnen jullie organisatie?  

Dit is een orgaan binnen de organisatie waarbij de leden hun stem kunnen laten horen en 
rechtstreeks inspraak krijgen in de werking. 
  
Mia: wanneer komt dit parlement samen?  

1 keer per maand, op de eerste zaterdag van 10u tot 14u. 
  
Mia: mogen mensen die niet arm zijn hier ook aan deelnemen?  

Ook medestanders zijn welkom. 
  
Mia: kan je ook bij jullie terecht als je je even alleen voelt en anderen wilt ontmoeten?  

Iedereen donderdag van 13u-16u en derde zaterdag van 10u-13u30 kan je langskomen voor 
een tas koffie, een babbel, even op de computer, een vraag, samenzijn. 
  
Mia: waarom zou ik meedoen aan het kookatelier als ik al kan koken?  

Dit kan helpen met budgetteren, je wordt vertrouwd gemaakt met seizoensgebonden 
groenten, leert nieuwe mensen kennen, je leert in groep omgaan met mislukkingen en 
leiderschap nemen of aanvaarden. 
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Mia: jullie gaan op verschillende manieren in dialoog met de samenleving. Wat vind 

jij de belangrijkste?  

Zakboekje, theatervoorstelling, website of vorming 

 
 

Fiche D. 

  
Mia: ben ik oud genoeg om een sociale woning aan te vragen?  

Minstens 18 jaar, je bent dus oud genoeg. 

Mia: hoeveel mag mijn jaarlijks inkomen maximaal zijn? Ik heb geen partner en geen 

kinderen.  

25.317 euro 
  
Mia: ik heb een appartementje, is dat een probleem?  

Je kunt niet inschrijven als je een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle 
eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebt. 
  
Mia: wat als het appartementsgebouw onbewoonbaar is verklaard door een 

vochtprobleem?  

Een uitzondering is mogelijk wanneer je woning onbewoonbaar of ongeschikt is verklaard. 
  
Mia: hoeveel slaapkamers mag mijn sociale woning hebben?  

De grootte van uw gezin bepaalt de grootte van uw woning. U mag één slaapkamer meer 
hebben dan het aantal bewoners. 
  

Mia: hoelang moet ik wachten tot ik een sociale woning krijg toegewezen?  

Die vraag is moeilijk te beantwoorden, omdat de wachttijd van heel wat factoren afhangt, 
namelijk: het aantal vrije woningen waarover uw sociale verhuurder beschikt, het aantal 
kandidaat-huurders dat ingeschreven is op de wachtlijsten, het aantal kandidaat-huurders 
dat ingeschreven is met een voorrang 
  
Mia: welke formule wordt gebruikt om te bepalen hoeveel huur ik moet betalen?  

De formule is: 
Inkomen/55 - gezinskorting - patrimoniumkorting + huurlasten + energiecorrectie = huurprijs 
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Klasgesprek: ‘Maakt geld gelukkig?’ 
 

De leerlingen gaan ieder op een stoel in een kring zitten. De leerkracht legt uit dat wordt 

overgegaan naar een nieuwe werkvorm: een klasgesprek. Dit klasgesprek zal zich ontvouwen 

aan de hand van een zogenaamde “praatbal”. Deze zachte bal fungeert als een soort 

microfoon; enkel de drager mag hoorbaar zijn. Op die manier wordt op een speelse manier 

een vorm van structuur bewaard.  

Voordat het onderwerp wordt aangekondigd, is het belangrijk dat de leerlingen enkele 

spelregels meekrijgen:  

- Enkel de persoon met de bal spreekt 

- Reageer op meningen, niet op personen  

- Begin altijd met: ik ga akkoord/niet akkoord met de mening van X, want ....  

Deze regels worden best op het bord genoteerd, zodat hier later naar kan worden 

terugverwezen. Vervolgens wordt de stelling van dit klasgesprek meegeven: “Geld maakt 

gelukkig.” De leerlingen krijgen 1 minuut de tijd om hierover na te denken. De leerling die 

daarna als eerste zijn of haar mening wilt geven, krijgt de bal. Vervolgens kiest hij/zij naar wie 

de bal wordt gegooid.  

Tussendoor kan de leerkracht verwijzen naar volgende krantenkoppen:  

 

 

 

De leerkracht is gespreksleider en dus verantwoordelijk voor het vlot verloop van het 

klasgesprek (Van Alstein, 2018). Hierbij komen volgende tips misschien van pas:  
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- Wanneer het gesprek dreigt weg te drijven van het onderwerp, verwijs hier dan naar 

terug.  

- Neem een kritische, neutrale rol aan. Ga dieper in op de mening van de leerlingen, 

zeker wanneer deze erg beknopt of veralgemenend zijn. 

- Vermijd dat de bal te veel wordt teruggegooid tussen twee dezelfde personen. Indien 

dit gebeurt, grijp je beter in.  

- Stel eventueel bijvragen wanneer het gesprek dreigt stil te vallen. Voorbeelden hiervan 

zijn:  

⇒ Algemeen: wat betekent geluk volgens jullie? Is geluk persoonlijk of voor 

iedereen hetzelfde? Wanneer waren jullie het laatst gelukkig en kwam daar geld 

bij kijken?  

⇒ Wanneer de klas eerder neigt naar een positief antwoord: denken jullie dat 

Bill Gates of Jeff Bezos de gelukkigste mensen ter wereld zijn? Welke zorgen 

kan rijkdom met zich meebrengen? Betekent dit dat rijkere landen gelukkiger 

zijn dan armere landen?  

⇒ Wanneer de klas neigt naar een eerder negatief antwoord: denk even terug 

aan de geziene getuigenissen, welk gevoel kregen jullie daarbij? Welke zorgen 

kan armoede met zich meebrengen? Als je zou mogen kiezen, ben je dan liever 

arm of rijk?  

Ter afronding kan worden verwezen naar de wetenschappelijke inzichten hieromtrent.20 De 

leerlingen kunnen zelf nog een gok wagen wat betreft het ideale bedrag en hierover kort verder 

uitbreiden. Een verwijzing naar het eerder geziene leefloon kan als contrast dienen.  

  

                                                
20 Zie o.a https://gelukkigebelgen.be/dossier/7-op-10-belgen-wil-graag-een-hoger-inkomen-maar-bij-
de-hoogste-inkomens-daalt-het-geluk/ 
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Volgende quote vormt een mooie afsluiter:  

Genoeg hebben is geluk; meer dan genoeg hebben brengt ongeluk. Dat geldt voor alle dingen, 

vooral echter voor geld. 

– Lao Tse 

 

Verschillende onderwijsvormen 

Een debat is in elke onderwijsvorm een leuke afsluiter van de workshop. Het idee van de 

krantenkoppen is overal handig, maar in minder theoretische opleidingen kunnen beter andere 

koppen gebruikt worden aangezien de bovenstaande soms nogal abstract zijn. Voorbeelden 

kunnen hier zijn: 
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Synthese 
 

De workshop wordt afgerond met enkele vragen aan de leerlingen:  

- Is jullie blik op armoede veranderd?  

- Wat gaan jullie onthouden van deze workshop? Ev. welke getuigenis blijft jullie het 

meeste bij?  

- Wat vonden jullie leuk en wat minder leuk?  

Afsluiten doen we met een liedtekst van Tine Moniek, dat nu fungeert als slam-poetry:  

Vandaag zingen wij voor zout in de soep. 

We zingen voor betere dagen. 

Met naast ons wie vaak in stilte roept, 

niet eens om eten durft vragen. 

We kunnen het niet langer verzwijgen: 

Zoveel te koop, zo weinig te krijgen. 

Wie altijd moet tellen telt niet meer mee, 

Wie altijd moet missen mist te veel. 

Vandaag zingen wij voor iets op elk brood, 

We zingen voor fruit alle dagen, 

Voor meer zorg voor zorgen aan ons hoofd, 

Dat elk ooit een feestneus mag dragen. 

We kunnen het… 

Laat ons die ene stem zijn voor velen, 

Zing met ons mee: zwel aan tot een samen. 

Laat toch weten: “het kan ons wél schelen”. 

Te veel lakens aan onze ramen! 

We kunnen het…  
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Schriftelijke neerslag voor de leerlingen 

 

Vandaag staat er een workshop rond armoede op het programma. De bedoeling is om aan de 

hand van kleine spelletjes en oefeningen te kijken wat armoede precies inhoudt en wat de 

gevolgen daarvan zijn. Aan de hand van deze workshop proberen we jullie ook wat informatie 

en feiten mee te geven zodat jullie in de toekomst begrijpen wat er gezegd wordt wanneer er 

over armoede wordt gepraat in de actualiteit of in jullie leven. 

Deze workshop bestaat uit drie delen. 

- Eerst doen we een kleine quiz om jullie voorkennis te activeren. 

- Vervolgens zullen we via spelletjes en oefeningen bekijken wat het betekent om arm 

te zijn. We gaan hierbij ook in op begrippen als ‘leefloon’ en ‘kansarmoede’ en werpen 

een blik op enkele organisaties die zich inzetten voor armoedebestrijding.  

- Ten slotte houden we een debat! 
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Standje 1 - Getuigenissen 
 

Op tafel liggen 4 getuigenissen van mensen die in armoede leven. 

Lees de getuigenissen en vul onderstaand schema in. 

 Nancy Nicole Danny Marie-Hélène 

Oorzaken     

Gevolgen     

Schaamte?     

Opvallende 

elementen 
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Welke gelijkenissen en verschillen zien jullie in de vier verhalen? Denk hiervoor aan 

levensloop, jeugd, zaken die ze tekort kwamen... 

Gelijkenissen tussen verhalen Verschillen tussen verhalen 

  

 

Ten slotte nog enkele vragen om over na te denken. Bespreek deze vragen met jullie groep. 

- Wat was je beeld van mensen in armoede voor de workshop? 

- Klopt dit beeld met wat je hier leest in de getuigenissen? 

- Er komt vaak commentaar op mensen in armoede die met iPhones of andere dure 

spullen rondlopen en dus niet echt arm zouden zijn. Als je Danny zijn getuigenis leest, 

begrijp je dit dan beter? 

- ... 
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Standje 2 - Kansarmoede 
 

Wat is kansarmoede? 

Kansarmoede is een toestand waarbij mensen belemmerd worden in hun kansen om 

voldoende deel te hebben aan maatschappelijk hooggewaardeerde goederen, zoals 

onderwijs, arbeid, huisvesting. Het gaat hierbij niet om een eenmalig feit, maar om een langere 

periode en het doet zich voor op verschillende terreinen, zowel materiële (voorwerpen) als 

immateriële (bv. uitgesloten worden, verdriet…).  

Jullie krijgen elk zes puzzels van foto’s met de verschillende toetsingscriteria. Maak de puzzels 

en schrijf hieronder wat de verschillende criteria zijn! Roep de leerkracht erbij om dit te 

controleren voordat jullie aan de slag gaan met de foto’s van de personen. 

6 toetsingscriteria: 

- _____________________________ 

 

- _____________________________ 

 

- _____________________________ 

 

- _____________________________ 

 

- _____________________________ 

 

- _____________________________ 

Wanneer een gezin dus zwak scoort op 3 of meer criteria, spreken we over 

mensen/kinderen die in kansarmoede leven. 
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Oefening 

Op tafel liggen 6 foto’s met kernwoorden. Drie personen zijn opgegroeid (of groeien op) in 

kansarmoede en drie personen niet. Kunnen jullie aan de hand van de foto’s en de 

kernwoorden raden welke van deze personen zijn opgegroeid in kansarmoede? Plaats de 

foto’s onder de juiste categorie op het A3 blad. 

Draai vervolgens de foto’s om en lees de korte beschrijving op de achterkant. 

Aan welke van de hierboven beschreven criteria is voldaan? Zijn de personen opgegroeid in 

kansarmoede of niet? 

1) Stefanie 

 

 

 

 

2) Jason 

 

 

 

 

3) Lara 

 

 

 

 

4) Kamiel 
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5) Leyla 

 

 

 

 

6) Ahmed 
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Standje 3 - Leefloon 
 

Onder bepaalde voorwaarden kunnen 

mensen die over onvoldoende inkomen 

beschikken en niet in staat zijn die toestand te 

verbeteren recht hebben op een leefloon. Eén 

van de voorwaarden is bijvoorbeeld dat de 

persoon die een aanvraag doet bereid moet 

zijn om te werken. 

Een aanvraag daartoe wordt gericht aan de 

sociale dienst van het OCMW. 

Het bedrag van het leefloon wordt bepaald op basis van de familiale toestand. Er bestaan drie 

categorieën: 

- Categorie 1: Samenwonende 

De persoon die een aanvraag doet woont samen met iemand (niet noodzakelijk de 

partner) waarmee hij of zij de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt. 

- Categorie 2: Alleenstaande 

De persoon die een aanvraag doet woont alleen. 

- Categorie 3: Samenwonende met gezinslast 

De persoon die een aanvraag doet heeft minstens één minderjarig, ongehuwd kind ten 

laste. Als die persoon in dit geval samenwoont met een partner, geldt dit bedrag voor 

beiden samen. 

 

Hieronder vinden jullie een tabel met de bedragen van het leefloon per categorie. 

Categorie 1: Samenwonende 626,74 euro per maand 7520,85 euro per jaar 

Categorie 2: Alleenstaande 940,11 euro per maand 7520,85 euro per jaar 

Categorie 3: Samenwonende 

met gezinslast 

1270,51 euro per maand 15.246,08 euro per jaar 
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Bespreek met jullie groepje: 

- Wat vinden jullie van deze bedragen? 

- Denken jullie dat mensen met een leefloon hiermee kunnen rondkomen? 

Naast het leefloon is er ook nog iets als de armoededrempel. Personen met een inkomen 

onder de armoededrempel lopen het risico om in armoede te leven. De armoededrempel ligt 

op 60 procent van het nationaal mediaan netto-huishoudinkomen. Dat wil zeggen dat van alle 

gezinnen in België het jaarlijks huishoudinkomen wordt berekend. Van het mediaaninkomen 

(het middelste inkomen) wordt 60 procent berekend. Dit vormt dan de armoededrempel. Het 

huishoudinkomen bestaat niet enkel uit loon, maar ook bijvoorbeeld uit ontvangen huurgelden 

en andere inkomsten.21 

Hieronder een tabel om dit duidelijk te maken met de cijfers van Vlaanderen van 2006 tot 2016: 

 

De armoededrempel wordt aangepast naargelang de samenstelling en de grootte van het 

huishouden. Voor bijvoorbeeld een alleenstaande zonder kinderen ligt die drempel op een 

inkomen van 1.187 euro per maand. Bij een gezin met twee volwassenen en twee kinderen 

ligt die drempel op 2.493 euro. 

                                                
21 https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/bevolking-onder-de-armoededrempel  
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Uit cijfers blijkt dat in België maar liefst 17 procent van de gezinnen een huishoudinkomen 

heeft onder de armoedegrens en dus een zwaar risico loopt op armoede. In Vlaanderen ligt dit 

aandeel op ongeveer 10 procent. 

Vergelijk het leefloon met de armoededrempel. Wat kan je hieruit concluderen?  

 

 

 

Oefening 

Lees de casus die op tafel ligt en los onderstaande vragen op. 

Hoeveel bedraagt het leefloon van Wim? 

__________________________ 

Maak de maandbalans van deze maand op: 

- Huishuur: 

- Kledij: 

- Voetbal: 

- Auto: 

- EGW: 

- Verzekeringen en mutualiteit: 

- Internet, tv & gsm: 

- Leefloon: 

- Kinderbijslag: 174,37 

 

Hoeveel budget heeft Wim deze maand nog over om boodschappen te doen? 
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Hoeveel budget heeft Wim dus per week? 

 

 

Maak een virtueel shoppinglijstje voor één week. Hierbij 

moet je op een paar zaken letten: 

- Per dag moet je twee koude maaltijden 

(boterhammen) en één warme maaltijd voorzien. 

- Zorg voor variatie in het eten, kinderen hebben veel 

vitamines nodig om op te groeien. 

- Mathijs eet elke dag een vieruurtje wanneer hij van 

school komt. 

Product Hoeveelheid Winkel  Prijs 
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Wat koopt Wim nog als cadeau voor Mathijs? Tip: zijn vriendjes op school spelen met 

Pokémon en Beyblade! 
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Standje 4 - Het maatschappelijk veld (samen solidair) 
 

Mensen in armoede staan er niet alleen voor in België, en gelukkig 

maar! Tal van organisaties en overheidsinstanties proberen het 

leed dat gepaard gaat met armoede een beetje te verlichten. Ze 

doen dit vanuit verschillende invalshoeken, hanteren verschillende 

werkwijzen en zijn verschillend georganiseerd. Er is kortom een 

hele waaier aan helpende handen. We nemen er enkele onder de 

loep…  

 

 

Oefening: Jij bent sociaal assistent 

Kies twee organisaties uit de onderstaande fiches en maak de opdracht!  

Wanneer je klaar bent vooraleer de 10 minuten om zijn, bedenk dan in groep een 

initiatief dat je kan ondernemen om geld op te halen voor een organisatie die je 

behandeld hebt, bv. een wafelenbak. Schrijf dit op het A3-blad dat op de bank ligt. 

Bedenk er ook een toepasselijke slogan bij. 
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FICHE A 

Je bent aan de slag in een organisatie als sociaal assistent. Op een dag komt Mia binnen, een 

meisje van 17 die op straat woont. Zij heeft enkele dringende vragen.  

Scan de onderstaande QR-code of geef het vermelde zoekwoord in op google. Dit brengt je 

tot bij de website van jouw organisatie. Zoek hier de nodige informatie om de vragen van Mia 

te beantwoorden.  

 

 

Mia: ik heb van Poverello gehoord via vrienden. Jullie zouden goede dingen doen, maar wat 
precies?  

 

Mia: hoeveel mensen kunnen er bij jullie overnachten?  

 

Mia: hoeveel kost het om te overnachten en hoe lang mag ik bij jullie blijven?  

 

Mia: als ik een tas koffie en een warme maaltijd bestel, hoeveel kost mij dit dan?  

 

Mia: ik bevind me soms in Tielt. Hebben jullie daar ook een afdeling?  

 

Mia: wat doen jullie als ik plots zou overlijden of ziek worden?  

 

 

Mia: wie is hier eigenlijk mee begonnen?  
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FICHE B 

Je bent aan de slag in een organisatie als sociaal assistent. Op een dag komt Mia binnen, een 

meisje van 17 die een schoolwerkje moet schrijven. Ze heeft enkele prangende vragen voor 

jou.  

Scan de onderstaande QR-code of geef het vermelde zoekwoord in op google. Dit brengt je 

tot bij de website van jouw organisatie. Zoek hier de nodige informatie om de vragen van Mia 

te beantwoorden. 

 
 

Mia: waar komt het concept van voedselbanken vandaan?  

 

Mia: hoeveel voedselbanken zijn er in België?  

 

Mia: welke supermarkten hebben de voedselbanken reeds gesteund?  

 

Mia: hoeveel hulpbehoevenden hebben jullie geholpen in 2019?  

 

Mia: wie zijn de sleutelactoren die de werking draaiende houden? 

 

Mia: voor jullie 30-jarig bestaan is er een campagne op poten 
gezet. Wat was het symbool hiervan en waarom?  

 

Mia: als ik de voedselbanken wil steunen, hoe doe ik dit dan?  
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FICHE C  

Je bent aan de slag in een organisatie als sociaal assistent. Op een dag komt Mia binnen, een 

meisje van 17 die zich graag als vrijwilliger wilt engageren binnen jullie organisatie. Ze heeft 

enkele prangende vragen voor jou.  

Scan de onderstaande QR-code of geef het vermelde zoekwoord in op google. Dit brengt je 

tot bij de website van jouw organisatie. Zoek hier de nodige informatie om de vragen van Mia 

te beantwoorden. 

 

 
Mia: jullie zijn een organisatie met een duidelijke visie. Hoe willen jullie mensen in armoede 
sterker maken? 

 

Mia: hoe willen jullie structurele armoede aanpakken?  

 

Mia: wat is het zogenaamde parlement binnen jullie organisatie?  

 

Mia: wanneer komt dit parlement samen?  

 

Mia: mogen mensen die niet arm zijn hier ook aan deelnemen?  

 

Mia: kan je ook bij jullie terecht als je je even alleen voelt en anderen wilt ontmoeten?  

 

Mia: waarom zou ik meedoen aan het kookatelier als ik al kan koken?  

 

Mia: jullie gaan op verschillende manieren in dialoog met de samenleving. Wat vind jij de 
belangrijkste?  
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FICHE D  

Je bent aan de slag in een organisatie als sociaal assistent. Op een dag komt Mia binnen, een 

meisje van 18 dat op zoek is naar een huurwoning. Ze heeft enkele vragen voor jou.  

Scan de onderstaande QR-code of geef het vermelde zoekwoord in op google. Dit brengt je 

tot bij de website van jouw organisatie. Zoek hier de nodige informatie om de vragen van Mia 

te beantwoorden. 

 
 

 

Mia: ben ik oud genoeg om een sociale woning aan te vragen?  

 

Mia: hoeveel mag mijn jaarlijks inkomen maximaal zijn? Ik heb geen partner en geen 
kinderen.  

 

Mia: ik heb een appartementje, is dat een probleem?  

 

Mia: wat als het appartementsgebouw onbewoonbaar is verklaard door een vochtprobleem?  

 

Mia: hoeveel slaapkamers mag mijn sociale woning hebben?  

 

Mia: hoelang moet ik wachten tot ik een sociale woning krijg toegewezen?  

 

Mia: welke formule wordt gebruikt om te bepalen hoeveel huur ik moet betalen bij een 
sociale huisvestingsmaatschappij?  
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Extra-murosactiviteit 

 

Beste zesdejaars van het Freloto-college, 

Zoals jullie weten gaan we op 20 mei 2020 op uitstap rond het thema ‘armoede’. Dit 

sluit aan bij de workshop die we eerder hebben gehad. In deze brief vinden jullie de 

praktische informatie en afspraken voor die dag. We hopen er alvast een leerrijke en 

leuke dag van te maken.  

PLANNING 
  
8u30 (stipt): verzamelen aan de schoolpoort. Kom allemaal met de fiets (met een goed 

slot) naar school, want hiermee verplaatsen we ons gedurende de dag. 

9u-11u: tijd voor ons eerste bezoek! We komen aan in Poverello waar we te horen 

krijgen wat zij doen en waar zij voor staan als organisatie.22 

11u-13u: jullie moeten geen lunch voorzien, want jullie kunnen eten in één van de 

sociale restaurants die Gent rijk is. Dit zal echter letterlijk tussen de soep en de patatten 

door moeten, want jullie worden verwacht ook zelf jullie handen uit de mouwen te 

steken. Helpen bij het bedienen en afruimen in deze restaurants is namelijk wat jullie 

te doen staat. Sla een praatje met de mensen die daar komen en eet smakelijk! Breng 

allemaal 5,5 euro mee voor jullie middagmaal.23 

13u-15u: stadswandeling met als thema ‘Arm Gent’, door de organisatie Vizit. 

Aangezien we het zelf niet beter kunnen uitleggen, hier de uitleg die je ook op de site 

van Vizit vindt: 

‘In Gent geen gebrek aan fiere verhalen over het roemrijke verleden. Maar hoe verging 

het ondertussen de kleine man aan de zelfkant van de stedelijke samenleving? We 

wijden een themawandeling aan de verschoppelingen en landlopers van vroeger, tot 

daklozen en leefloners van nu... Onze gids kadert enkele historische initiatieven ter 

                                                
22 Voor meer informatie: http://poverello.be/wps/index.php/nl/kinderen-en-jongerenwerking/ 
23 Voor meer informatie: https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/erkende-sociale-
restaurants-gent 
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bestrijding van armoede, terwijl een straathoekwerker meeloopt om terug te koppelen 

naar de realiteit van vandaag.’24 

 

 

 

 

 

ALGEMENE AFSPRAKEN 

- Wees ten laatste om 8u30 op school, met de fiets. Neem ook een goed slot mee 

voor op je fiets, want ‘s middags zal die een paar uur onbewaakt in Gent 

achterblijven. 

- Breng 5,5 euro mee voor je middageten. De overige kosten worden verrekend 

via de schoolfactuur. 

- Draag goede schoenen want er wordt wel wat afgestapt ‘s middags. 

- Wees respectvol tegenover iedereen die je tegenkomt op deze dag. Houd in je 

achterhoofd wat er aan bod is gekomen op de workshop en weet dat veel van 

deze mensen een minder makkelijk leven achter de rug hebben. 

- Breng je goed humeur mee! 

Tot dan, 

Frederik, Lode en Kato  

                                                
24 Voor meer informatie: https://www.scheldeland.be/nl/stadswandeling-gent-arm-gent. 
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DOELSTELLINGEN 
 

In deze workshop willen we de leerlingen laten kennismaken met verschillende organisaties 

en ook armoede in een historisch perspectief plaatsen via de gidsbeurt.  

In de workshop hebben de leerlingen reeds kennisgemaakt met de waardevolle organisatie 

‘Poverello’. Het is echter belangrijk dat leerlingen ook eens van dichtbij zien wat zo’n 

organisatie doet en niemand kan dit beter uitleggen dan een medewerker van Poverello zelf.  

We vinden het verder ook belangrijk dat de leerlingen zelf zinvol aan de slag gaan en contact 

hebben met mensen die getroffen zijn door armoede. We willen dat dit op een informele manier 

kan plaatsvinden, zodat noch de leerlingen zelf, noch de personen die in armoede leven zich 

te veel in de schijnwerpers geplaatst voelen. Door ze te laten helpen in een sociaal restaurant 

en ze daar ook hun middagmaal te laten opeten, verloopt dit alles op een laagdrempelige 

manier. 

Vervolgens is er nog een gidsbeurt geregeld om de dag op een leuke manier af te sluiten. 

Deze gidsbeurt biedt een interessant tweeluik aan waarbij armoede zowel historisch wordt 

benaderd, maar waarbij ook de actuele situatie en noden in de stad Gent worden geduid. Dit 

geeft de leerlingen verschillende perspectieven op armoede.  

De doelstellingen die met deze workshop worden nagestreefd sluiten aan bij de algemene 

doelstellingen van de workshop. Zo gaan de leerlingen de werkzaamheden van verschillende 

organisaties die zich inzetten voor armoedebestrijding nog beter kunnen beschrijven.  

Deze extra-murosactiviteit sluit verder perfect aan bij context drie en context zes van de 

vakoverschrijdende eindtermen, waarbij leerlingen kritisch staan tegenover stereotype ideeën 

rond armoede en ook hun eigen opvatting nog eens toetsen aan de realiteit. Dankzij hun 

middagmaal kunnen de leerlingen op een laagdrempelige en constructieve manier omgaan 

met verschillen tussen mensen en organisaties als Poverello illustreren op een perfecte manier 

het belang van solidariteit. Deze dag verwacht empathie, respect en een zorgzame houding 

van de leerlingen en stimuleert hun kritisch denken, niet in het minst tegenover bepaalde 

stereotype houdingen die in de maatschappij bestaan rond het thema armoede. Samengevat 

biedt deze dag veel aan, maar nooit op een dwingende manier.  
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Reflectie 

Voorbereiding 

Op 29 april 2020 kregen we de kans om 25 minuten van onze 100 minuten durende workshop 

uit te testen in een virtuele omgeving. We maakten vooraf keuzes over welk deel van onze 

workshop we wilden uitproberen voor onze medestudenten en hoe we dit konden brengen 

binnen een virtuele omgeving. 

Het was de bedoeling om twee standjes uit te testen. We kozen voor het standje dat handelt 

over het leefloon en de armoedegrens enerzijds en het standje dat handelt over de 

organisaties rond armoedebestrijding anderzijds. Deze twee standjes achtten wij het best 

doenbaar om via Bongo Virtual Classroom te verwezenlijken. Het enige wat de leerlingen, 

naast een door ons ter beschikking gestelde leerlingenbundel (die we de dag voordien naar 

de deelnemers van onze workshop mailden), immers nodig hebben is een computer waarmee 

ze toegang hebben tot enkele websites van winkels, waarmee ze een boodschappenlijstje 

moeten maken, en de websites van de organisaties die werken rond armoedebestrijding. 

De andere twee standjes lieten we voor de test achterwege omdat die iets complexer zijn om 

virtueel te geven. Die standjes vergen immers materiaal dat fysiek aanwezig moet zijn in de 

klas. 

Voor de eigenlijke workshop rekenen we 15 minuten per standje. Om de verschillende groepen 

de kans te bieden de twee standjes af te werken, kozen we ervoor om enkele kleine 

subonderdelen van de standjes voor de test achterwege te laten, zodat beide standjes binnen 

de 10 minuten konden worden afgerond. 

Op het laatste intervisiemoment werd ons voorgesteld om ook een deel van de quiz in onze 

virtuele workshop op te nemen. Dit leek ons een interessante suggestie, waardoor we er 

uiteindelijk voor hebben gekozen om ter inleiding van onze virtuele workshop ook enkele 

vragen uit onze inleidende quiz te behandelen. Op die manier konden we kort peilen naar 

eventuele voorkennis en financieel inzicht. 

Het debat, dat als afsluiting moet dienen voor onze fysieke workshop, lieten we achterwege. 

Klasgesprekken moeten goed geleid en gestructureerd worden door de leerkracht (Van 

Alstein, 2018). Die leiding en structuur is veel minder evident in een virtuele omgeving. De 

leerkracht ziet zijn of haar leerlingen niet, weet veel minder waar zijn exact mee bezig zijn en 

kan veel moeilijker reacties uitlokken. Voor de fysieke workshop hebben we duidelijke 
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instructies opgenomen in de bundel voor leerkrachten, die hen in staat moet stellen het debat 

te leiden en structureren. 

Ervaring en feedback 

Uiteraard was het niet evident om de workshop uit te testen in de ons onvertrouwde omgeving 

van Bongo Virtual Classroom. Op het moment zelf was het nog steeds zoeken hoe alles werkte 

(onder meer de mogelijkheid tot het maken van breakout rooms en de verschillende 

functionaliteiten die er bestaan voor presentatoren en moderators). Veel tijd ging daar dan ook 

aan verloren. Maar uiteindelijk zijn we erin geslaagd om ieder groepje grondig aan één standje 

te laten werken. 

De reacties van de deelnemers aan de workshop waren overwegend positief. De quiz, als 

inleiding, viel in de smaak evenals de aandacht die we in één van de standjes besteden aan 

organisaties die instaan voor armoedebestrijding. Bij het standje rond het leefloon en de 

armoededrempel werd door sommige deelnemers gesteld dat dit een confronterend inzicht 

kan bieden voor leerlingen secundair onderwijs, die vaak nog niet goed op de hoogte zijn van 

de werkelijke kost van bepaalde zaken in het leven, waardoor deze zeker zijn plaats heeft in 

een workshop over armoede. 

We hebben ervoor gekozen om veel verschillende werkvormen te hanteren in onze workshop. 

Onze werkvormen zijn gekozen in functie van de doelstellingen die we met onze workshop 

hebben vooropgesteld. Zo laat het beantwoorden van vragen rond getuigenissen van mensen 

in armoede goed toe om de leerlingen oorzaken van armoede te leren geven, een fictief 

boodschappenlijstje laten opstellen maakt dan weer de impact van armoede duidelijk, een quiz 

maakt het mogelijk om enkele feitelijkheden aan te brengen… Van Alstein (2018) benadrukt 

het belang van die verscheidenheid. Dit vergroot volgens hem immers de kansen om leerlingen 

actief te betrekken en draagt bij tot de verdere ontwikkeling van hun vaardigheden.  

Door in te zetten op meerdere werkvormen, die het louter theoretische overstijgen en de 

leerlingen aanzetten tot (inter)actie, wordt evenzeer vermeden dat de workshop meer of 

minder aanleunt bij een bepaalde onderwijsvorm. Of een leerling zich nu in het ASO, BSO of 

TSO bevindt, mag dus geen invloed op zijn of haar beleving van deze workshop.  

Uiteraard kwam de verscheidenheid aan werkvormen in de virtuele test van onze workshop 

minder naar voor. We behandelden maar twee van de vier standjes en het debat lieten we 

achterwege. Die (relatieve) beperking van werkvormen heeft onder andere te maken met de 

beperkte tijd die ons was toegemeten. Daarnaast dienden we tevens rekening te houden met 

de beperkte mogelijkheden die een virtuele omgeving bieden. Zo is de aanwezigheid van 
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fysiek materiaal niet mogelijk en is het moeilijker om leerlingen te laten samenwerken. 

Leerlingen kunnen via breakout rooms wel onderverdeeld worden in kleinere groepen maar 

hen aanzetten om ook effectief samen te werken is in de anonimiteit van de virtuele wereld 

veel minder evident. Ook als leerkracht bemoeilijkt het virtuele het gericht ingrijpen wanneer 

leerlingen met vragen zitten, omdat het niet altijd duidelijk is waar zij precies mee bezig zijn.  

We moesten dus keuzes maken. Voor de deelnemers aan de workshop was het niet altijd 

duidelijk waar een specifieke opdracht kon gesitueerd worden binnen de ruimere opdracht, 

ook omdat we binnen de twee standjes die we uitprobeerden selecties moesten maken om dit 

haalbaar te maken binnen een virtuele omgeving. 

Over het algemeen kunnen we stellen dat we tevreden zijn met zowel het verloop van het 

project, als met de online uitvoering. Het was een aangename samenwerking rond een 

boeiend thema. We hopen de workshop ooit in de realiteit te kunnen brengen opdat we te 

weten komen of het ook in een echte klasomgeving met leerlingen uit het secundair onderwijs 

de vooropgezette doelen bereikt.  
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[Televisie-uitzending]. Brussel: VRT.  
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Bijlage 1 - PowerPointpresentatie quiz 
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Bijlage 2 - Getuigenissen standje 1 
 

Nancy 

Nancy groeide op in een kansarm gezin. Voor school had ze meestal niet de tijd en haar broers 

en zussen moest ze grotendeels zelf opvoeden. "Pas toen ik 14 was, besefte ik uit welk nest 

ik kwam", zegt ze. "Ik kwam bij andere mensen thuis en merkte dat daar liefde en warmte was. 

Bij mij thuis heerste voortdurend chaos en verbale agressie. Elke maand opnieuw de vraag of 

we zouden rondkomen, of de deurwaarder aan de deur zou staan. Ik voelde mij in de steek 

gelaten. Als gevolg hiervan ben ik snel getrouwd en heb ik snel een kind gekregen.” 

"Ik heb nooit honger geleden. Ik had altijd voldoende, maar nooit in overvloed. Toen ik 14 was 

ging ik in het weekend werken om op school te kunnen laten zien dat ik erbij hoorde, om te 

laten zien dat ook ik die schoenen en die boekentas kon kopen. Toen ik 18 was zei een 

leerkracht mij dat hij vermoedde dat ik het thuis niet makkelijk had. Ik dacht dat hij mijn leugen 

had doorprikt. Hij zei me dat ik mijn best moest doen, dat ik moest proberen iets te bereiken 

want dat ik het kon. Ik heb dat altijd in het achterhoofd gehouden en ik heb het geprobeerd." 

 

Nicole 

Nicole erfde na de dood van haar man een schuld van 2,5 miljoen Belgische frank. Ze hadden 

het al niet breed en hierdoor belandde ze samen met haar 4 kinderen in de armoede. "Ik ben 

in schuldbemiddeling gegaan. Nu krijg ik 70 euro per week om te overleven. 10 euro per dag, 

dat is niet veel. Maar het is nu 32 jaar geleden en ik ben er nog." 

"Mijn vader is gestorven toen ik 14 was. Ik woonde in een dorp vol mijnwerkers en ik besefte 

niet dat ik niet veel had want iedereen verkeerde in dezelfde situatie. Als je in de jaren 60 van 

huis weg wou, moest je trouwen. Ik leerde mijn man in januari kennen, in mei waren we 

getrouwd en in juni had ik spijt. We zijn 23 jaar samen geweest. Ik was niet echt gelukkig, tenzij 

mijn man van de drank kon blijven." 

"Mijn kinderen werken allemaal, een deel heeft een eigen huis en ze hebben een gezin. Ik heb 

mijn job goed gedaan en ik ben fier op mezelf. Ze weten dat ik het niet makkelijk heb, maar ze 

weten niet hoe ik moet leven. Kinderen moeten hun ouders liefde geven, geen geld." 

"2 jaar geleden was mijn koelkast kapot. 1 van mijn zonen heeft toen een nieuwe betaald. Met 

kleine sommen heb ik die aan hem terugbetaald. Alles boven de 30 euro is voor mij een grote 
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uitgave. Ik moet al 10 jaar valse tanden hebben, maar ik ben nog altijd aan het sparen. Ik eet 

mijn boterhammen zonder korstjes." 

"Ik heb het moeilijk als ik mensen op straat hand in hand zie wandelen. Dan ben ik jaloers 

omdat ik altijd alleen ben. Mijn meubels komen uit kringwinkels. Ik heb een boek waarin ik 

afbeeldingen van eetkamers en slaapkamers uit reclamefolders kleef. Ik heb ze nog niet in 

mijn leven, maar op een dag misschien wel." 

Danny 

Ook Danny groeide in een kansarm gezin op. Voor hem is het grootste gevolg van arm zijn 

niet de financiële situatie, maar wel sociale uitsluiting. "Het is begonnen toen ik ben geboren. 

Ik ben die zoon van op de hoek, van die vrouw met 6 kinderen. Daar, in dat vies huis waar het 

lekt en met paddenstoelen op de muur. Als kind al kleefden de stigma's op mij. Ik ben gebeten 

door armoede." 

"Mijn moeder is tijdens de oorlog geboren. Tot haar 14e is ze in een klooster opgevoed, daarna 
belandde ze in de wijde wereld. Ze werkte in een staalfabriek en ging 's avonds poetsen in een 
café. Alles samen heb ik zo 16 "vaders" gehad. Ze heeft altijd gewerkt en ze was nooit thuis. 
We hebben onszelf opgevoed." 

"Als kind was ik erg gefrustreerd en machteloos. Andere kinderen hadden mooie kleren en 
een mooie boekentas. Ik wou dat ook, maar ik stond daar met mijn plastic zakje. Soort zoekt 
soort? Nee, aan de zijlijn kom je andere mensen aan de zijlijn tegen." 

"Ik wou dat mijn eigen kinderen niks tekort kwamen. Ik heb hen met kledij en speelgoed 
overladen en ik leerde hen met 2 woorden spreken. Alles om te vermijden dat ook zij zouden 
worden uitgesloten. Toch gebeurde het ook bij hen." 

"Ook mensen in armoede hebben verlangens en natuurlijk geven ze hun geld aan materiële 
zaken uit. Even kunnen ze een vreugdegevoel kopen, even kunnen ze die spullen kopen 
waarvoor ze vroeger zijn uitgesloten." 
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Marie-Hélène 

Marie-Hélène heeft een doctoraat in de toegepaste economische wetenschappen op zak, 
maar belandde in de armoede toen haar zaak in coaching en voetreflexologie failliet ging. "In 
januari 2013 stelde ik vast dat als die week geen geld binnenkwam, ik mijn kinderen geen eten 
zou kunnen geven." 

"De buitenwereld denkt dat ik uit een rijk milieu kom. Ik ben geboren in een gezin dat zich 
helemaal in de Franstalige bourgeoisie inschreef. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 7 was. 
Het was een omgeving waarin alles werd verzwegen, waarin alles onder de mat werd 
geschoven." 

"Mijn vader was een zware drinker. Mijn schoolresultaten waren het enige waar hij echt trots 

op was. Ik deed vertalersstudies en koos voor een academische carrière. Gaandeweg groeide 

de overtuiging dat ik toch iets goed in mij had. In 2003 begon ik met mijn doctoraat. Datzelfde 

jaar stierf mijn vader. Ik was razend op hem. Hij wou dat doctoraat en toen ging hij dood. 

Achteraf besefte ik dat ik me nog steeds aan hem wou bewijzen." 

"In onze maatschappij leven steeds meer mensen op de rand. Veel mensen zijn alleenstaand. 

Ik ken mensen die getrouwd zijn en samenblijven omdat ze de confrontatie niet zien zitten. 

Slechts 2 vrienden zijn op de hoogte van mijn financiële situatie. Het is een taboe waarover ik 

nog nooit grappen heb gemaakt." 
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Bijlage 3 - Toetsingscriteria standje 2 
 

Knip volgende puzzels uit:  

Huisvesting 
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Gezondheid 
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Opleidingsniveau ouders 
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Stimulatie door ouders 
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Maandinkomen gezin 
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Arbeidssituatie van de ouders 
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Bijlage 4 - Foto’s, kenmerken en verhalen standje 2 
 

 

1) Stefanie 

- Advocate 

- Villa 

- Gescheiden ouders 

Stefanie haar ouders kwamen uit een gegoed milieu maar waren zelf op vroege leeftijd gestopt 

met school omwille van verschillende redenen. Hoewel haar huis er langs buiten heel groot en 

mooi uitzag, was er vaak geen stromend water en ook geen verwarming. Ook kon de moeder 

van Stefanie sinds de scheiding maar één brood per week kopen en mochten ze maximaal 

twee sneden per dag eten. Als Stefanie ziek werd door de schimmel in het huis kon ze vaak 

niet naar de dokter aangezien dit te duur was. Stefanie leeft nu zelf in armoede doordat ze een 

paar slechte investeringen heeft gedaan met haar geld en heel wat schulden heeft opgebouwd. 

  

2) Jason 

- Heeft een broer 



 

80 

- Gaat elke week naar de speeltuin met zijn oma 

- Woont in een rijhuis 

Jason zijn ouders zijn recent verhuisd naar een nieuwe sociale woning, een rijhuis, nadat ze 

jaren op een wachtlijst hadden gestaan. Ook deze nieuwe woning laat te wensen over 

aangezien Jason vaak koud heeft door de wind die tussen de spleten van de ramen doorkomt. 

Jason zijn mama kan geen nieuwe kleren kopen waardoor Jason vaak met een trui vol gaten 

naar school moet. Jason zijn mama heeft een diploma lager onderwijs. Ze heeft haar diploma 

secundair niet gehaald doordat haar moeder, Jasons oma, een zware depressie had en zelf 

niet langer voor haar jongste kinderen kon zorgen. Jasons mama heeft dan die zorg 

overgenomen. 

 

3) Lara 

- Heeft een iPhone 11 

- Vorige zomer naar Spanje op reis geweest 

- Houdt van dieren 

Lara heeft deze zomer voor de eerste keer de zee gezien omdat ze met een vriendinnetje van 

haar klas mee op reis mocht. Haar vader heeft voor haar verjaardag een iPhone 11 gekocht, 

omdat hij anders het gevoel heeft dat zijn dochter er niet zal bij horen en hij niet wil dat zijn 

kind uitgesloten wordt. Lara heeft heel wat vriendinnen en is zeer sociaal, maar spreekt nooit 

over haar thuissituatie. Haar moeder is gestorven toen ze één jaar oud was en haar vader 

combineert verschillende jobs om toch het hoofd boven water te houden, maar het blijft 

moeilijk. Lara kan met haar huiswerk niet terecht bij haar vader, want die begrijpt het vaak niet, 

waardoor ze het moeilijk vindt op school om te volgen. 
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4) Kamiel 

- Speelt voetbal bij VKN Beervelde 

- Gaat elke dag na school bij oma  

- Enig kind 

Kamiel is enig kind en wordt elke dag na school opgevangen bij zijn oma omdat zijn ouders 

weinig tijd hebben door hun drukke job. Zijn vader is burgerlijk ingenieur en werkt voor de 

haven van Gent en zijn moeder is arbeidsrechter. Ze moeten vaak tot ‘s avonds laat werken 

en wilden daarom ook maar één kind. Om dit alles te compenseren krijgt Kamiel wel vaak dure 

cadeautjes en nemen ze hem elk jaar mee op trip naar verre landen, zoals Zuid-Afrika en 

Mexico. 

 

5) Leyla 

- Doet ballet 

- Zit op internaat 

- Allergisch voor katten 
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Leyla doet ballet op hoog niveau en zit daarom op internaat op de topsportschool. Haar ouders 

rijden elk weekend naar alle uithoeken van het land om haar naar wedstrijden te voeren. Alles 

staat dus in het teken van Leyla haar sportcarrière. Dit kost allemaal vrij veel geld, waardoor 

haar vader ‘s avonds na zijn uren ook nog met een taxi rondrijdt om dit te blijven bekostigen. 

Leyla gaat elk jaar met haar ouders op reis naar Zuid-Frankrijk en woont op het platteland in 

een gerenoveerde fermette.  

 

 

6) Ahmed 

- Houdt van wetenschap 

- Woont sinds zijn 5 jaar in België 

- Komt goed overeen met zijn jongere broer 

Toen Ahmed 5 jaar was, zijn zijn ouders in België komen wonen. De moeder van Ahmed kreeg 

toen de kans om een doctoraat voor te bereiden aan de faculteit wetenschappen van de 

Universiteit Gent. Na haar doctoraat kreeg ze een functie in de chemiesector, waar ze al snel 

kon opklimmen tot een hoge functie. Het gezin is in België blijven plakken. Ze hebben een 

klein huisje gekocht in Gent. Ahmed deelt een slaapkamer met zijn jongere broer. De vader 

van Ahmed, ook een wetenschapper, is na een resem tijdelijke arbeidsovereenkomsten 

opnieuw werkzoekende. De tijd die hij nu vrij heeft, besteedt hij aan het helpen van zijn 

kinderen met hun huiswerk.   
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Bijlage 5 - Casus standje 3 

Wim is een alleenstaande man van 35 jaar. Zijn vrouw is twee jaar geleden overleden aan de 

gevolgen van lymfeklierkanker, waardoor hij alleen instaat voor de opvoeding van zijn zoon, 

Mathijs. 

Hij doet een aanvraag voor een leefloon en dit wordt hem toegekend. 

Wim huurt een kleine studio in Gent. De huurprijs hiervoor bedraagt 550 euro per maand. Aan 

water, gas en elektriciteit geeft hij 130 euro per maand uit. Aan verzekering en mutualiteit geeft 

hij maandelijks 50 euro. De kosten voor internet, televisie en gsm bedragen 75 euro per 

maand. Ook had Mathijs een nieuw paar schoenen nodig, want de laatste tijd groeit hij als kool 

en hij was opnieuw uit zijn schoenen gegroeid. Die kostten Wim 50 euro. 

Mathijs wou ook graag een hobby zoals de andere kindjes in zijn klas dus Wim heeft hem 

ingeschreven bij een voetbalclub. Dat kost Wim deze maand 100 euro. Verder was er ook een 

probleem met zijn auto dat hem 150 euro heeft gekost. 

Binnenkort is zijn zoontje jarig. Hij wil hem een leuk verjaardagscadeau geven. Hij moet ook 

nog naar de winkel gaan en wat inkopen doen voor deze week. 

De volgende winkels liggen bij hem in de buurt: 

- https://www.aldi.be/nl/ 

- https://www.carrefour.eu/nl.html 

- https://www.colruyt.be/nl  
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Bijlage 6 - Analyses van de bestaande educatieve materialen 

Armoedekoffer25 

In deze analyse komt de Armoedekoffer van Trefpunt Armoede, een samenwerkingsverband 

tussen Limburgse armoedeverenigingen, aan bod. Deze koffer kan je daar ontlenen, maar de 

meeste werkvormen die erin te vinden zijn kan je ook online raadplegen. Online zijn er vier 

verschillende onderdelen te vinden die allemaal op een andere manier het begrip ‘armoede’ 

en de gevolgen ervan willen duiden aan leerlingen van de tweede en derde graad secundair 

onderwijs. Al de volgende materialen die aan bod komen zijn gericht op grotere groepen, van 

8-30 personen.  

 

Trefpunt Armoede vermeldt bij elk afzonderlijk onderdeel wat het precieze doel is van de 

opdracht. Dit varieert van meer theoretische doelstellingen, zoals het begrijpen van de 

kringloop van de armoede en het armoedemodel van Vrancken, naar meer gevoelsmatige 

doelstellingen, zoals bewustwording van de ongelijke verdeling van mogelijkheden in de 

samenleving en inzicht in de gevolgen voor de persoon die in armoede leeft. 

 

Hieronder bespreek ik de vier verschillende vormen. Ten eerste voorziet Trefpunt Armoede 

een PowerPoint met de naam ‘armoede is…’. Deze PowerPoint richt zich op een meer 

theoretisch kader over wat armoede is, zoals de kringloop van de armoede, het armoedemodel 

van Vrancken en de 5 kloven tussen arm en rijk. Er wordt hier dus gebruik gemaakt van media, 

alhoewel er wel filmpjes en geluid ontbreken hier. Dit zou een goede aanvulling kunnen zijn, 

zeker als de PowerPoint ter inleiding wordt gebruikt. Het is nogal ‘droge kost’ over een materie 

waar er toch heel wat audiovisueel materiaal bij te vinden is. Het gaat hier ook puur over een 

aanbiedende werkvorm waarin er gedoceerd wordt en dus weinig interactie is. Ook dit zou met 

een paar aanpassingen kunnen verbeterd worden, zoals door middel van het innemen van 

stellingen of zelfs een kleine kennismakingsquiz. De informatie die in de uitleg bij de 

PowerPoint staat is nog vrij up-to-date, maar bepaalde bedragen moeten eens geactualiseerd 

worden aangezien het document is opgesteld in 2017. De PowerPoint geeft echter wel een 

interessante kijk op armoede met de 4 modellen van Vrancken (individueel schuld- en 

ongevalsmodel, structureel model en conjunctureel model) die ook je eigen denken over 

armoede in vraag stellen en maakt duidelijk dat armoede meer is dan weinig geld hebben, 

maar op alle vlakken in je leven een grote invloed heeft. Deze vorm neemt volgens het Trefpunt 

20 minuten in beslag en kan dus gecombineerd worden met andere, meer interactieve 

werkvormen zodanig dat de leerlingen ook geactiveerd worden om mee te denken. 

                                                
25 http://trefpuntarmoede.org/wordpress/?page_id=247 
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De tweede vorm is het armoedeweb, hetgeen een meer interactieve en uitdagende manier is 

om de kringloop van armoede duidelijk te maken. Deze neemt wel 50 minuten in beslag, 

hetgeen mij wat veel lijkt om deze opdracht boeiend te houden en naar mijn mening dus wel 

wat kan ingeperkt worden zodanig dat er ook een meer theoretisch luik of een andere 

werkvorm aan kan gekoppeld worden. Bij het armoedeweb is er eerst sprake van een 

brainstorm waarbij leerlingen woorden opsommen die te maken hebben met armoede. Er 

hangen verschillende thema’s aan de muur (zoals werk, school, huisvesting…) en bij drie 

thema’s moeten ze een woord bedenken. Hierna gooien ze een bol wol rond zodanig dat er 

een web ontstaat door middel van het linken van de woorden die ze opgeschreven hebben en 

die binnen een bepaald thema onder te brengen. Ten slotte doen de leerlingen nog een 

nabespreking waarbij ze kijken of er niets vergeten is dat ook nog te maken heeft met armoede, 

de betekenis van het web uitleggen en een standpunt innemen over wat de belangrijkste 

aspecten zijn van armoede. Dit is een heel interactieve manier van werken waarbij elke 

individuele leerling aan het werk wordt gezet. Ze moeten eerst allemaal drie woorden 

opschrijven en daarna moeten ze ook allemaal deelnemen aan de creatie van het web. Dit kan 

beschouwd worden als een combinatie van een gespreksvorm en een samenwerkingsvorm, 

aangezien de leerlingen zowel in georganiseerde discussie treden als samenwerken bij het 

vinden van linken. 

 

De derde vorm is een rollenspel dat 50 minuten zou duren. Ook hier lijkt het dat dit ingeperkt 

kan worden en deze werkvorm is misschien eerder interessant ter inleiding. In dit onderdeel 

krijgen de leerlingen allemaal een kaartje op met een bepaalde rol (bv. je bent de zoon van 

een CEO en je studeert economie of je bent een dakloze man van 27 jaar) waarin je je moet 

inleven. Vervolgens krijg je allerlei stellingen te horen waarbij je een stap vooruit moet zetten 

als je denkt dat dit opgaat voor jou en een stap achteruit wanneer dat niet zo is. Zo worden de 

concepten kansrijkdom en kansarmoede duidelijk voor de leerlingen. Dit is een activerende 

werkvorm waarbij leerlingen worden uitgedaagd zich in het hoofd van iemand anders te 

begeven en zo meer begrip te kunnen opbrengen voor de situatie van sommige medemensen. 

 

De laatste werkvorm is een quiz waarin de kennis wordt getoetst die in de PowerPoint aan bod 

is gekomen. Dit is zeer nuttig in het kader van herhaling waardoor de leerlingen er meer van 

zullen onthouden en ook om te toetsen of de doelstellingen wel behaald zijn, namelijk het 

verwerven van kennis over bepaalde zaken. 

 

Concluderend vind ik persoonlijk dat er in deze koffer voldoende verschillende werkvormen 

aan bod komen, waarbij leerlingen zowel theoretische informatie krijgen als interactief aan de 
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slag moeten gaan rond het thema ‘armoede’. Het is zeker niet op een kinderachtige manier 

gebracht, maar het wordt ook nooit te theoretisch waardoor ik denk dat de leeftijdsinschatting 

zeker juist zit. Wat ik persoonlijk wel zou doen is de volgorde omdraaien en beginnen met het 

armoedeweb of het rollenspel en dan de PowerPoint brengen met nog een inleidend filmpje. 

Ook ontbreekt er een individuele werkvorm, maar dit is ook moeilijker te bereiken bij het geven 

van workshops en ook niet volledig relevant voor dit thema. Er is verder weinig ruimte voor 

differentiatie binnen deze Armoedekoffer, maar ik weet ook niet of dit nodig is bij een thema 

als armoede aangezien het belangrijkste is dat leerlingen voornamelijk een genuanceerd beeld 

krijgen over deze problematiek en hier kritisch over kunnen nadenken, hetgeen met dit 

materiaal bij elke leerling wel bereikt wordt. Hoewel armoede voor velen een dagelijkse realiteit 

is, is het voor anderen ook een ‘ver-van-hun-bed-show’ en door de gebruikte werkvormen in 

de Armoedekoffer komt het toch heel wat dichterbij.  
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Werkbundel over armoedebestrijding - de kracht van je stem26 

 

Inleiding 

De ‘Werkbundel over armoedebestrijding’ is een initiatief van ‘De Kracht van je Stem’, het 

educatieve aanbod van het Vlaams Parlement dat de opvoeding tot democratisch burgerschap 

tot doel heeft.27 

 

Doel 

De werkbundel richt zich tot leerlingen uit het secundair onderwijs en heeft tot doel om de 

leerkracht aan een aantal vakoverschrijdende eindtermen te helpen werken. Door leerlingen 

feitenkennis bij te brengen en te laten nadenken over het beleid, wordt beoogd dat ze minder 

nadenken in vooroordelen en stereotypen. 

 

Er wordt benadrukt dat armoedebestrijding niet op zichzelf staat en samenhangt met 

huisvesting, werk, gezondheid, onderwijs, vrije tijd, enzovoort. Inzicht van de leerling in die 

samenhang is noodzakelijk. 

 

De vakoverschrijdende eindtermen, waaraan de bundel wil helpen werken, worden in het begin 

expliciet opgesomd. Die opsomming gaat zowel in op eindtermen uit de gemeenschappelijke 

stam (vrij algemeen geformuleerde eindtermen, los van elke context), als eindtermen uit de 7 

contexten.28 De nadruk ligt daarbij op context 6 (socio-economische samenleving) en context 

7 (socioculturele samenleving). 

 

Lesinhoud 

 

De werkbundel kan opgesplitst worden in drie delen. 

 

Een eerste deel geeft de leerlingen informatie mee over het percentage mensen in België die 

een armoederisico lopen. Het gaat in op verschillen tussen mannen en vrouwen, regionale 

verschillen en leeftijdsverschillen. Er worden enkel percentages opgesomd die helaas niet 

verder worden geduid. Vervolgens wordt benadrukt dat armoede niet alleen het ontbreken van 

                                                
26 https://www.dekrachtvanjestem.be/bij-u-de-klas/lespakketten-en-educatief-materiaal/werkbundel-
over-armoedebestrijding 
27 https://www.dekrachtvanjestem.be/wie-zijn-we/wie-zijn-we (geraadpleegd op 26 oktober 2019) 
28 https://www.kwalificatiesencurriculum.be/secundair-onderwijs-vakoverschrijdende-eindtermen-globaal-
voor-het-secundair-onderwijs (geraadpleegd op 26 oktober 2019) 
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voldoende geld om een menswaardig bestaan te leven betekent, maar dat armoede ook een 

invloed heeft op ziekte en deelname aan de maatschappij. Als opdracht maken de leerlingen 

een lijst op van 5 dingen uit het dagelijkse leven die ze zouden kunnen missen, wanneer ze 

zouden moeten snoeien in hun budget, en 5 dingen die ze niet zouden willen of kunnen 

missen. Een tabel van de EU-SILC29 enquête maakt het mogelijk om hun antwoorden te 

vergelijken met die van kinderen onder de armoedegrens. 

 

Daarna wordt in een tweede deel het begrip armoededrempel uitgelegd. De leerlingen dienen 

de armoededrempel te vergelijken met het leefloon en daar conclusies uit trekken. 

 

Als derde en laatste deel volgt een debat, zoals het zou plaatsvinden in het Vlaams Parlement. 

De leerlingen dienen zich hiervoor, per drie, voor te bereiden door op zoek te gaan naar feiten 

waarover kan gedebatteerd worden. De stelling waarover gedebatteerd wordt is ‘Armoede is 

meer dan onvoldoende geld hebben’. Ter afsluiting dient een aanbeveling voor de Vlaamse 

Regering te worden geformuleerd over maatregelen die de regering moet nemen om armoede 

te bestrijden. Die aanbeveling moet door de meerderheid van de klas goedgekeurd worden. 

 

Daarnaast wordt nog interessant filmmateriaal over armoede meegegeven (‘Miss Homeless’ 

van Lambo en De Maegd en ‘Rosetta’ van de broers Dardenne). De bundel verwijst vervolgens 

naar www.armoedebestrijding.be waar enkele veelgestelde vragen rond armoede van een 

antwoord worden voorzien. Twee krantenartikelen en een lezersbrief bieden ten slotte een 

inkijk in het aantal leefloners in België en oorzaken en gevolgen van armoede. 

 

Reflectie 

De werkbundel draagt bij aan de theoretische kennis van de leerlingen. Maar ze worden ook 

uitgedaagd om kritisch na te denken, om hun perspectief te verbreden, meningen te formuleren 

en om actief mee te zoeken naar maatregelen die nodig zijn om armoede te bestrijden. 

 

De theoretische informatie die in de bundel zelf werd opgenomen is echter heel summier en 

beperkt zich voor het grootste deel tot cijfers (percentages en bedragen). De leerlingen worden 

wel aangemoedigd om zelf actief op zoek te gaan naar feiten ter ondersteuning van het debat. 

Het zou een meerwaarde kunnen betekenen indien er meer theoretische kennis in de 

werkbundel verwerkt werd. Nu zijn het vooral de leerlingen die zelf naar die kennis op zoek 

moeten. 

                                                
29 European Union Statistics on Income and Living Conditions. 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-income-and-living-conditions 
(geraadpleegd op 26 oktober 2019) 
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Het materiaal is inhoudelijk correct. Er wordt voldoende verwezen naar bronnen als 

www.armoedebestrijding.be (een samenwerking tussen de federale Staat, de 

Gemeenschappen en de Gewesten) en Statbel (het Belgische statistiekbureau). Aangezien 

de recentste cijfers en feiten, zoals wat het leefloon betreft, dateren uit 2012, dringt een 

actualisering zich wel op. 

 

Omdat het debat toch een zekere maturiteit vereist, denk ik dat deze werkbundel geschikt is 

voor een laatste graad secundair onderwijs. Leerlingen moeten immers zelf kunnen nadenken 

over vragen als: op welke levensdomeinen heeft armoede een invloed, welke mensen lopen 

een groter risico dan gemiddeld om in armoede terecht te komen, welk verband bestaat er 

tussen de woonsituatie en het armoederisico, wat zijn de voorwaarden om recht te hebben op 

een sociale woning, … Er wordt heel weinig informatie aangereikt door de werkbundel zelf. 

 

De werkbundel werd opgemaakt door een educatieve dienst binnen het Vlaams Parlement. 

Daardoor ligt de nadruk volgens mij te veel op het macroniveau (het niveau van het beleid). 

De hoofdmoot ligt bij het laatste deel, waar de leerlingen de rol moeten opnemen van Vlaams 

Volksvertegenwoordiger en moeten nadenken over beleidskeuzes. De eerste twee delen, die 

thema’s behandelen die meer inzicht zouden kunnen geven in het leven in armoede, kunnen 

daarentegen heel snel afgehandeld worden. Een microbenadering (benadering van mensen 

in armoede), bijvoorbeeld door middel van een rollenspel (zie bijvoorbeeld de armoedekoffer 

van Trefpunt Armoede), zou een meerwaarde kunnen betekenen. Die focus op het 

macroniveau sluit echter wel volledig aan bij de doelstelling van de werkbundel, namelijk het 

bijbrengen van feitenkennis en leerlingen laten nadenken over het beleid. Het maakt het 

geheel wel nogal oppervlakkig en eenzijdig bekeken.  
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Studio Globo30 

 

A. Doel van het materiaal 

 

- Wat zijn de doelen van het materiaal? 

Leerlingen doen inzien dat armoede een complex gegeven met meerdere oorzaken die sterk 

aan elkaar vasthangen en meestal voortkomt uit een systeem van ongelijkheid, waardoor het 

vaak moeilijk is om er uit eigen beweging aan te ontsnappen. De beoogde verschuiving in 

perceptie moet het stigma rondom armoede doorbreken. Vervolgens wil de workshop de 

leerlingen doen kennismaken met initiatieven rondom armoedebestrijding en hen laten 

nadenken over het opnemen van een persoonlijk engagement binnen hun eigen 

woonomgeving.  

 

- Worden de doelstellingen expliciet geformuleerd? 

De overkoepelende doelstellingen van deze workshop worden nergens op algemene wijze 

geëxpliciteerd. Per opdracht wordt wel steeds – impliciet of expliciet – verwezen naar het effect 

of het inzicht dat wordt nagestreefd. Hieruit kunnen de doelstellingen van dit materiaal worden 

gedestilleerd.  

 

- Wordt het belang van het thema expliciet vermeld? 

Studio Globo en Welzijnswerk, de makers van deze workshop, zijn zich ten zeerste bewust 

van het belang van dit thema. Vooreerst wordt in de samenvatting verwezen naar de 

Werelddag van het Verzet tegen Armoede, waarmee men duidelijk maakt dat het wereldwijde 

problematiek betreft. Daarnaast duidt men het belang op nationaal niveau door de huidige 

armoedecijfers in België aan te halen.  

 

- Worden de doelstellingen bereikt met dit materiaal en deze aanpak? 

De doelstellingen, voor zover deze juist zijn gedestilleerd, worden in zekere grote mate bereikt. 

De workshop voorziet in een dieper inzicht in de structurele onderbouw van armoede, schetst 

een beeld van de individuele impact en heeft, wanneer goed uitgevoerd, zonder twijfel een 

stigmadoorbrekend effect. Of hierdoor in hoofde van de leerlingen ook een duurzame 

perceptieshift zal plaatsvinden, blijft evenwel moeilijk te voorspellen. Hoe dan ook, zou dit het 

doel te ruim interpreteren en een geslaagde workshop nagenoeg onmogelijk maken.  

Eveneens uitgaand van een striktere interpretatie van de doelstelling dat leerlingen dienen na 

te denken over lokaal engagement, lijkt de workshop succesvol. De timing is evenwel erg strak 

                                                
30  
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(20 minuten voor het uitwerken en presenteren van de initiatieven), waardoor de leerlingen 

nooit verder kunnen gaan dan oppervlakkige improvisaties. Om tot een weldoordacht initiatief 

te komen, is meer diepgaande en langdurige activering van de leerlingen is dan ook 

aanbevolen.  

 

B. Methode en inhoud  

 

- Welke leerinhoud wordt behandeld? 

Dit lesmateriaal behandelt de complexiteit van de armoedeproblematiek, de structurele 

ongelijkheid die erachter schuilgaat en de initiatieven en organisaties die zich richten op 

armoedebestrijding. 

 

- Welke werkvormen worden aangeboden? 

1) een klassikale brainstorm over de oorzaken en gevolgen van armoede  

2) oefeningen in groep: 

- analyse van verschillende verhalen over armoede waaruit de oorzaken van 

armoede dienen te worden gededuceerd.  

- het invullen van een ‘oneerlijke’ woordzoeker zonder dit van elkaar te weten  

- een spelletje “raadje-plaatje” waarbij foto’s van verschillende Belgische 

initiatieven die zich bezighouden met armoedebestrijding dienen te worden 

gelinkt aan hun beschrijving.  

3) een klasdiscussie omtrent de structurele ongelijkheid, waarvan de gevoelsbeleving werd 

aangewakkerd door de oneerlijke woordzoekers.  

4) het uitwerken en presenteren van een initiatief ter bestrijding van armoede 

 

- Welke media worden ingezet? 

 

1) het bord ter opsomming van de brainstorm  

2) de projectie van het armoedeweb (afbeelding) 

3) papieren woordzoekers, foto’s en beschrijvingen  

 

De afbeelding, de ‘oneerlijke’ woordzoekers en de foto’s + beschrijvingen voor het spelletje 

“raadje-plaatje” worden voorzien in de bijlagen.  

 

- Is er aandacht voor verschillende leerstijlen? 
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Uitgaand van de vier leerstijlen van Kolb (doener, denker, dromer en beslisser), kan worden 

gesteld dat de workshop aan allen tegemoetkomt, hoewel aan de ene meer dan aan de 

andere. De denker wordt verwend met een brainstorm, een klasdiscussie en een deductie-

oefening naar de oorzaken van armoede, de beslisser kan zich onder meer profileren bij het 

spelletje “raadje-plaatje”, de doener en de dromer kunnen zich uitleven in het zelf-uit-te-werken 

initiatief en deze laatste kan zich, tot slot, inleven in de voorgelegde situaties.  

 

C. Kwaliteit van het materiaal 

 

- Passen de werkvormen bij de lesinhoud? 

De werkvormen sluiten, onzes inziens, goed aan bij de lesinhoud. Een problematiek zo 

complex en geladen als armoede verwacht zich nu eenmaal aan een brainstorm of een 

klasdiscussie. Deze eerste geeft een beeld van de voorkennis, de tweede van de heersende 

meningen en het heersende stigma. Hier gaat men mee aan de slag aan de hand van 

verschillende oefeningen, dewelke informatie en inzichten trachten te communiceren zonder 

voorgekauwd pleidooi. Door middel van het uitdenken en presenteren van een initiatief, als 

finale opdracht, worden ze warm gemaakt om hun verworven solidaire mindset om te zetten 

in engagement.  

 

- Is het materiaal inhoudelijk correct en is het materiaal voldoende up-to-date? 

Het materiaal inhoudelijk correct en voldoende up-to-date (het cijfermateriaal is, hoewel 

daterend uit 2017, nog steeds relevant en de aangehaalde organisaties bestaan nog).  

 

- Ontbreken volgens jullie essentiële zaken? 

Neen.  

 

- Wat zijn de sterke punten van deze aanpak? 

Dit lesmateriaal heeft volgende sterke punten:  

- De verscheidenheid aan werkvormen spreken de verschillende leerstijlen aan.  

- De inzichten worden zelf verworven en niet gedoceerd.  

- De aanpak stimuleert het empathisch vermogen van leerlingen.  

- Biedt de aanpak ruimte voor reflectie? 

Bij het uitdenken van een eigen initiatief worden de leerlingen gedwongen om te reflecteren 

over hun keuzes en de maatschappelijke rol die ze mogelijk kunnen vervullen.  
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D. Doelgroep 

 

- Wordt de doelgroep van het materiaal omschreven?  

Leerlingen uit de 3de graad secundair worden uitdrukkelijk aangegeven als doelgroep. 

  

- Is het materiaal aangepast aan de doelgroep? 

Enkele van situaties die de leerlingen moeten analyseren hebben betrekking op kinderen van 

jongere leeftijd (respectievelijk 12 en 14 jaar). Een andere situatie betreft een gezin in 

armoede, waarvan de zoon niet mee kan op bosklasse. Kleine aanpassingen van 

respectievelijk de leeftijd of de gemiste activiteit kunnen de armoedesituaties beter doen 

aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen uit de derde graad. Naar werkvormen toe, 

bevindt deze workshop zich op de hoogte van deze doelgroep: de leerlingen moeten immers 

presenteren en debatteren.  

 

- Wordt er voldoende ruimte voorzien voor differentiatie? 

Er wordt voldoende differentiatie voorzien met betrekking tot de groepsverdeling.  
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Bijlage 7 - Verslagen van de interviews met de leerkrachten 

Arne Carpentier - ASO - Zedenleer 

 

School: Atheneum Wispelberg 

Ervaring: 1,5 jaar 

Interview: 

Wat komt er bij u op bij het woord “burgerschap”? 

Ik denk dat dat redelijk aansluit bij veel thema’s die gegeven worden bij zedenleer. 

Multiculturalisme, armoede, alles wat met samenleven te maken heeft, rechtsstructuren van 

België en Europa,... 

Nu heb ik net les gegeven over verschil man-vrouw en seksisme in liedjes en films. Ze hebben 

een opdracht gekregen over seksisme in liedjesteksten. Ze moesten die liedjesteksten 

herschrijven. Onlangs heb ik ook lessen gegeven over dakloosheid. 

Welke materialen gebruikt u? 

Vaak gebruik ik eigen materialen. Wij hebben wel een aantal databanken, zoals Klascement 

(voor filmpjes enzo) en Digimores. Digimores is specifiek voor leerkrachten zedenleer om 

materiaal uit te wisselen. Ik gebruik ook eigen materiaal. Dingen die ik weet, documentaires 

die ik interessant vind... 

Welke werkvormen hanteert u zoal? 

Qua werkvormen probeer ik zo veel mogelijk te diversifiëren. Nu was het een groepsopdracht 

(per twee moesten ze liedjesteksten bekijken). Soms doceer ik ook actief een stuk als er 

theorie moet meegegeven worden. Soms ook discussies. Naar het einde van het jaar toe, geef 

ik ook grotere creatieve opdrachten rond een bepaald thema, waarin ze zelf deelthema’s 

kunnen kiezen. Ze kiezen zelf hoe ze dit invullen. 

Hoe gaat u om met actuele zaken? 

Soms is er iets in de actualiteit dat ik eruit haal en waar ik een les over geef. Bijvoorbeeld het 

afbranden van de Notre-Dame en het geld dat daar naartoe gaat. Gekoppeld aan empathie: 

waarom hebben we daar empathie voor en niet voor andere dingen. Dat was een les van twee 

uur. Maar vaker is dat de eerste 10 minuten in de les dat ik vraag of er iets is opgevallen in de 

actualiteit en vaak zijn dat dingen die van hen komen. Ik sta ook in het Secundair 

Kunstinstituut. Daar ging het uiteraard over de cultuursubsidies die wegvallen. Ik bekijk wat ze 
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er al van weten en vaak breng ik zelf ook nog iets mee, bijvoorbeeld een artikel dat we dan 

kort bespreken. Maar voornamelijk is de actualiteit beperkt tot 10 minuutjes in het begin van 

de les. Wanneer je juist een thema aan het behandelen bent dat dan in de actualiteit komt, is 

het ook dankbaar om een artikel te gebruiken in de les voor een opdracht. 

Zijn er soms spanningen in de les met betrekking tot zaken die gebeuren in de wereld, 

bijvoorbeeld op vlak van godsdienst? 

Godsdienst speelt niet veel mee in de lessen zedenleer (en dat vind ik wel jammer), omdat we 

voor die lessen apart zitten. Dat probeer je dan wel eens te betrekken tijdens een 

interlevensbeschouwelijke competentie, om op die manier eens een discussie aan te gaan. 

Op dat vlak heb ik nog niet veel spanningen gemerkt. 

Vorig jaar stond ik op een school in Waregem, waar het ‘Vlaams Belang’-gedachtegoed heel 

sterk speelde. Tijdens lessen over vluchtelingen was er 1 meisje dat redelijk links was en tegen 

de rest van de klasgroep moest ingaan. Maar dat was wel een aangename groep, in die zin 

dat ze respect toonden voor elkaars mening.  

Ik zeg op voorhand dat ze andere meningen mogen hebben dan de mijne of anders dan wat 

in de media gezegd wordt. Ik probeer hun meningen wel te koppelen aan feiten. Zeker bij 

vluchtelingen hoor je uitspraken zoals: “ieder jaar komen er meer vluchtelingen”. Dan zeg ik 

dat dit niet klopt, dat er een piek was in 2015, die gestabiliseerd is en dat het daarna weer 

minder geworden. 

Als ik een debat organiseer, is dat met opzoekwerk en voorbereidingstijd en moeten ze hun 

argumenten kunnen staven. Vaak is de klasgroep het eens over alles en is een debat moeilijk. 

Dan vraag ik van de leerlingen om een pro of contra rol aan te nemen. Ik probeer wel stellingen 

te vinden waar zowel pro- als contra-argumenten voor te vinden zijn, want er zijn stellingen 

waar contra bijvoorbeeld moeilijk te verdedigen valt. 

Merk je soms moeilijkheden om tijdens discussies de controle te behouden over je klas? 

Hoe mondiger de klas, hoe moeilijker het is om te modereren. Vaak ontstaat een discussie 

redelijk spontaan. Over het algemeen lukt het wel om de rust te bewaren. Als het niet lukt om 

spontaan te discussiëren grijp ik terug naar middeltjes zoals: hand opsteken wanneer je iets 

wil zeggen of een praatstok die wordt doorgegeven. 

Ik hoor wel van andere leerkrachten dat discussies daar soms helemaal escaleren (ik heb dat 

zelf nog nooit meegemaakt). Iemand uit de lerarenopleiding, die lesgaf aan de B-stroom, zegt 

mij dat discussies over bijvoorbeeld homoseksualiteit daar wel volledig uit de hand kunnen 

kopen als je daar niet vroegtijdig op kan ingrijpen. In mijn lessen blijft het altijd wel beschaafd. 
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Bent u er zich tijdens lessen over burgerschap bewust van dat er misschien leerlingen zijn die 

niet durven uitkomen voor een eigen mening? 

Soms weet je niet of iemand stil is tijdens een discussie omdat die niets te zeggen heeft, of 

omdat die schrik heeft om een andere mening te verkondigen. Ik ben zelf nog een startende 

leerkracht. Ik probeer nog manieren te vinden hoe ik iedereen kan betrekken en het gevoel 

heeft dat die alles kan zeggen. Ik ben er nog niet 100% uit hoe dat kan gedaan worden. Maar 

ik probeer dat wel. Concreet: als ik iets merk in de klas, spreek ik de leerling erop aan en vraag 

ik of dat enkel in mijn lessen zo is of dat het iets is wat ook in andere lessen terugkomt. Samen 

kan je zoeken naar oplossingen. Soms is het zo simpel om die leerling gewoon op een andere 

plaats te zetten in de klas, waar die zich minder geviseerd voelt door bepaalde klasgenoten. 

Het kan dus heel simpel zijn, maar ook heel moeilijk. 

Organiseert u soms uitstappen rond burgerschap? 

Morgen gaan we naar de rechtbank. Vorig jaar heb ik zelf een uitstap georganiseerd om mee 

te helpen met een vzw die zich inzet voor daklozen in het Gentse. 

Zijn er nog organisaties die u helpen werken rond burgerschap? 

Fedasil brengt materiaal uit over vluchtelingen. Ik doe ook ieder jaar mee aan schrijf-ze-

VRIJdag van Amnesty. Studio Globo is ook wel interessant, maar daar heb ik nog nooit echt 

mee gewerkt. 

Volgt u soms opleidingen rond burgerschap? 

Ik ben nog bezig met mijn lerarenopleiding, dus voor opleidingen heb ik momenteel nog niet 

echt tijd. Maar in de toekomst kan ik mij inbeelden dat het nodig zal zijn om bijscholingen te 

doen om mee te blijven. 

Bent u voorstander van een apart vak rond burgerschap? 

Ik denk dat dat interessant kan zijn. Maar de levensbeschouwelijke vakken zijn redelijk vaag 

als het aankomt op leerplannen en ik hoop dat er geen dubbel werk gedaan wordt als 

burgerschap naast de levensbeschouwelijke vakken komt. Anderzijds denk ik dat het nuttig 

kan zijn om een uur van levensbeschouwing weg te laten ten voordele van een uur 

burgerschap, waar iedereen dan samenzit. Daar kan dan ook de interlevensbeschouwelijke 

visie plaatsvinden. Ik kan lesgeven over multiculturalisme, maar helaas behandelen we dat 

juist in die uren waar de klas deels uit elkaar wordt getrokken. Discussies kunnen zo eenzijdig 

worden. 

Een apart vak heeft denk ik wel nut, maar dan moet goed nagedacht worden hoe dit zich 

verhoudt tot bijvoorbeeld levensbeschouwelijke vakken.  
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Annelies Van Kerrebroeck - ASO - Gedrags- en cultuurwetenschappen, geschiedenis 

School: Sint-Janscollege 

Interview: 

I. Welke vakken geeft u?  

L. Geschiedenis, cultuurwetenschappen en gedragswetenschappen 

 

I. Hoe lang werkt u al als leerkracht? 

L. Ik ben begonnen op mijn 22ste, dus nu 18 jaar. 

 

I. Altijd al in deze school, of ook nog ergens anders? 

L. Nee, ik ben begonnen op Sint-Joris en dan naar SJC gekomen. 

 

I. Als u aan burgerschapseducatie denkt, waar denkt u dan aan? 

L. Dat is een zeer breed begrip, daar vallen heel veel verschillende zaken onder. Het zegt een 

beetje alles en niets vind ik. Het gaat over hoe ik een goede burger kan zijn, hoe maak ik 

goede politieke beslissingen, ken ik iets van het recht, wat mijn rechten zijn… Het moet heel 

breed opgevat worden. 

 

I. Komt dit vaak aan bod in uw lessen? 

L. Ja. Natuurlijk in de lessen geschiedenis een beetje minder, ook in de lessen 

gedragswetenschappen iets minder want dat gaat vooral over de psychologie en de sociologie, 

maar dat komt vooral aan bod bij cultuurwetenschappen, bijvoorbeeld in de lessen filosofie 

maar ook in de lessen media als het gaat over persvrijheid, vrije meningsuiting enzo. Bij de 

vakken die ik geef, daar zit ook ‘onderzoeksvaardigheden’ bij en daar komt dat natuurlijk wel 

aan bod, al naargelang het thema.  

 

I. Welk materiaal gebruikt u hierbij? 

L. Er zijn een aantal handboeken humane wetenschappen op de markt die wij eens 

doorbladeren, maar dat vullen wij altijd aan met eigen materiaal, zoals artikels in de krant, 

KLAAR (dat is iets van de openbare omroep dat op een duidelijke manier heel actuele issues 

heel kort in een filmpje van een paar minuten duidt voor de leerlingen). Maar dus vooral eigen 

materiaal zoeken via internet, boeken, krantenartikels. 

 

I. Wat is het laatste dat u rond gewerkt heeft dat te maken heeft met burgerschapseducatie? 
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L. Dat zal persvrijheid en vrije meningsuiting zijn, maar ook propaganda eigenlijk. Hoe laten 

wij ons beïnvloeden? Wat zijn de technieken die worden gebruikt? Hoe kunnen wij ons 

daartegen wapenen? Dat is toch ook een vorm van burgerschapseducatie. 

 

I. Als u voelt dat er actuele zaken zijn die spelen op school, hoe gaat het school daar dan mee 

om? Bijvoorbeeld rond klimaat? 

L. Dat hangt er een beetje van af. Rond klimaat heeft het school toen wel iets georganiseerd, 

maar ik weet nu niet of dat nu zo in goede aarde is gevallen. Ze hebben naar een 

natuurdocumentaire gekeken van Nic Balthazar en erna daarrond een klasdiscussie 

gehouden. Het probleem met die dingen is dat als dat zo opgelegd wordt vanuit leerkrachten, 

ligt dat wat moeilijk. Gans die klimaatbetogingen zijn gestart vanuit de leerlingen en je merkt 

dat wanneer je dat als leekracht dat probeert te kapen, dat dat niet zo goed valt. Dat is iets 

van hen en wij willen dat dan weer in een lesje gieten met een leerdoel enzovoort en dat kan 

ook niet altijd de bedoeling zijn. Maar zo actuele zaken ga je dan veel rapper als voorbeeld in 

je lessen betrekken. 

Maar om daar zelf rond les te geven, dat hangt er een beetje vanaf. Ik heb rond klimaat nu 

vorig jaar geen specifieke lesgegeven omdat dat al behandeld werd in andere lessen. Maar 

bijvoorbeeld de aanslagen op 22 maart 2016, daar ben ik op ‘gesprongen’ omdat we toen ook 

bezig waren met de multiculturele samenleving, de Islam en dan daaruit moslimterrorisme. We 

wouden tonen dat terrorisme veel breder is, want als we nu aan terrorisme denken leggen we 

direct de link met de Islam, maar vanuit alle ideologieën wordt soms terrorisme gebruikt. 

 

I. En bijvoorbeeld met de verkiezingen van vorig jaar, dat het Vlaams Belang ineens veel 

stemmen had gekregen, doet u daar dan iets mee? Leeft dit tussen de leerlingen? 

L. Dat leeft zeker en dan moet je als leerkracht zeer voorzichtig zijn. In humane 

wetenschappen hebben we elk zo een beetje ons terrein en alles wat politiek is, zit in het zesde 

middelbaar bij een collega van mij, maar natuurlijk breng je dat ook aan bod. Bijvoorbeeld ook 

met de Pano-reportage van Schild & Vrienden, dan heb ik daar ook een les over gegeven. 

Hoe dat media een macht kunnen hebben? Bv. onderzoeksjournalistiek. Maar dan moet je wel 

zeer voorzichtig zijn om zelf je standpunt in te nemen. Want bij de leerlingen krijg je twee 

kanten, de rood-groene en dan de meer rechtse denkers en die positioneren zich tegenover 

elkaar. Leerkrachten staan er ook voor gekend meer links te zijn en dat verwijt te krijgen, dus 

ik probeer daar sindsdien wel sterk op te letten dat ik de feiten breng zonder er mijn mening 

aan te koppelen. Of dat ze voldoende informatie krijgen om dan hun eigen mening te vormen 

omdat je merkt dat als jij teveel in de ene richting duwt dat ze dan een soort weerstand komt. 

Het is ook vaak niet zo zwart-wit, dat rood-groen de oplossing heeft, het is ook vaak 

genuanceerd. 
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I. Zijn het vooral de leerkrachten gedrags- en cultuurwetenschappen die rond 

burgerschapseducatie werken of zijn er ook andere? 

L. Leerkrachten geschiedenis ook wel vaak en ook in godsdienst komt dit aan bod. Je krijgt 

vanuit de pedagogische begeleiding ook altijd de opdracht mee om zoveel mogelijk vanuit de 

actualiteit te werken en teksten te gebruiken die actueel zijn, bijvoorbeeld bij Nederlands 

teksten over het klimaat. Maar in de humane wetenschappen is er wel meer ruimte en plaats 

voor. 

 

I. Worden er soms specifieke uitstappen rond burgerschapseducatie georganiseerd in een 

jaar?  

L. We zijn nu in een nieuw project gestapt om van onze school een EPAS-school te maken en 

dat staat voor een European Parliament Ambassador School. Wij zijn veel bezig met 

internationalisering; leerlingen van Sint-Jans krijgen de kans om mee te gaan naar Portugal, 

Barcelona, de Azoren, dus uitwisseling met andere scholen. Dat is allemaal heel tof en dat 

wordt zeer geapprecieerd, maar we willen daar iets meer aan koppelen dat leerlingen daar die 

Europese gedachte meer aan koppelen. Want nu is het meer van: ‘joepie, ik mag op reis’, 

maar nu willen we er het Europees burgerschap aan koppelen. Zowat ‘eenheid in 

verscheidenheid’, wat bindt ons allemaal en waarin verschillen we dan ook. Dat is het boeiende 

als je dan op uitwisseling gaat met mensen uit Polen en Catalonië bijvoorbeeld, die hebben 

allemaal andere visies, bijvoorbeeld op onderwijs. Dat is de kracht van de Europese Unie, 

zeker nu die zowat onder druk staat. We zijn nu ook in een project gestapt met het Europees 

Parlement om dat wat meer betrouwd te maken bij de leerlingen. Nu vinden ze dat vaak nog 

iets ver van hun bed, terwijl ze moeten beseffen dat de regels die van Europa komen veel 

sterker doorwegen dan de regels van Vlaams en federaal niveau samen. Dus dat is ook 

burgerschapseducatie. Dus in de week van 9 mei doen we een week rond de Europese Unie 

en de Europese Instellingen en dat zal vanuit de humane georganiseerd worden, met de 

bedoeling daar de ganse school bij te betrekken. Zo leert iedereen welke lidstaten er allemaal 

bij de Europese Unie horen, wat de voorwaarden zijn om toe te treden, kunnen we een aantal 

dingen noemen die belangrijk zijn in uw leven en bepaald worden door Europa… 

 

I. Zou u een voorstander zijn van een apart vak rond burgerschapseducatie voor de leerlingen 

die geen humane doen om daar ook meer mee in aanraking te komen? 

L. Hier is het nu zo dat de humane wetenschappen de ambassadeurs zijn die het moeten 

uitdragen en dat het zo breed gedragen wordt door gans de school. Maar ik snap uw vraag 

wel, want de humane profiteren hier meer van maar er zijn maar een beperkt aantal uren en 

het is al zoveel. 
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I. Wat als de sfeer in de klas niet zo goed zit, hoe creëer je dan een opener klasklimaat zodat 

ze open staan voor elkaars mening? 

L. Ik spreek nu wel vanuit de humane, maar ze groeien daar echt wel in omdat ze vakken 

hebben als gedrags- en cultuurwetenschappen die heel vaak naar die eigen mening vraagt en 

heel vaak vraagt naar eigen voorbeelden. Als het gaat over sociale media en wat er daarop 

strafbaar is, daar zijn ze echt mee bezig. Als het in gedragswetenschappen gaat over emoties 

en dat beter kunnen reguleren, daar willen leerlingen wel iets over zeggen. Zij hebben al meer 

de neiging om mondig te zijn en dat te verwoorden. Zij geven wel heel sterk hun mening, maar 

dan rem ik ze wel eens af door te zeggen dat ze eerst moeten luisteren naar wat theorie en 

als ze die fundamenten mee hebben, kunnen ze hun mening geven en vormen op een meer 

gefundamenteerde manier. In filosofie komt dat ook aan bod als het gaat over Socrates die 

een goede argumentatie zeer belangrijk vond. Als leerkracht speel ik dan ook soms de 

advocaat van de duivel als leerlingen komen met een bepaalde argumentatie, een bepaalde 

stelling en dan los van mijn eigen mening kies ik dan de andere kant. Bijvoorbeeld een leerling 

die zeer idealistisch zegt dat de grenzen allemaal open moeten en dat we iedereen moeten 

opvangen in zo’n menswaardig mogelijke omstandigheden, dat dan eens vanuit een andere 

hoek benaderen zodat de leerling voortdurend uitgedaagd wordt zijn eigen mening bij te 

schaven en eventuele problemen kan oplossen. 

 

I. Wordt er ook soms contact gelegd met externe organisaties rond deze thema’s? 

L. Dat verschilt van jaar tot jaar naargelang de thema’s die aan bod komen. We zijn nog een 

aantal jaren met de zesdes naar het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen geweest in Brussel en de Dienst Vreemdelingenzaken, om dan in de namiddag 

naar een opvangcentrum voor vluchtelingen te gaan en dat was wel confronterend. Je voelt je 

een beetje beschaamd dat je daar zo gaat rondkijken, maar het is ook belangrijk. Bijvoorbeeld 

voor leerlingen die denken dat het zeer gemakkelijk is om in België binnen te geraken, dat dat 

eigenlijk niet klopt.  

Als het gaat over genocide in geschiedenis, dan hebben wij nog Christophe Busch, die nu zijn 

ontslag heeft ingediend bij de Dossinkazerne, uitgenodigd.  

In het kader van de EPAS-school hebben we geprobeerd, maar dat is niet gelukt door het 

beperkt aantal plaatsen, aan een rollenspel in het Europees Parlement deel te nemen, 

bijvoorbeeld hoe worden wetten gemaakt. 

We gaan met de zesdes naar de jeugdrechtbank elk jaar waar we een rondleiding krijgen van 

jeugdrechter Martens. Als je iets fout doet, dan word je bestraft. Hoe zit het met het jeugdrecht? 

Bestaat er zoiets als een jeugdrechtbank? 
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We gaan ook naar de tentoonstelling van Lieve Blancquaert met ‘circle of life’, omdat het 

belangrijk is niet te etnocentrisch te denken en dat onze rituelen niet universeel zijn. 

We bezoeken ook de VRT, want we betalen daaraan mee met onze belastingen en dan is het 

ook belangrijk om te weten wat die openbare omroep is en wat wat we daarvan kunnen 

verwachten. 

Nu werken we rond mensen met een beperking en dan gaan leerlingen zelf op interview en 

gaan observeren in een school waar er bijvoorbeeld les wordt gegeven aan kindjes met een 

visuele of auditieve beperking. Zo zien ze wat er allemaal is voor die mensen. Dan kunnen 

leerlingen reflecteren of ze dat voldoende vinden. 

 

I. Burgerschapseducatie kan je ook lezen in de vakoverschrijdende eindtermen, is er in het 

SJC iemand die dat overziet of deze VOETen verweven worden in het curriculum of voldoende 

aan bod komen? 

L. Je werkt als leerkracht zeer autonoom binnen je vakgroep. We hebben een aantal jaren 

geleden eens de VOETen in kaart moeten brengen en dat was voornamelijk veel administratie. 

Ze hebben dat dan eens opgevraagd, maar nu doen ze dat niet meer systematisch. We zijn 

daar als school ook goed uitgekomen, omdat er heel veel zaken zijn die hierbij vermeld kunnen 

worden. Bij de VOETen zit er bijvoorbeeld ook gezondheidseducatie, maar je kan dat aan heel 

veel dingen koppelen. Dan is het betrekken van die VOETen maar zo waar en oprecht als 

hetgeen je er als leerkracht van maakt. Dat kan er op papier zeer goed uitzien, maar dat is het 

niet noodzakelijk in de praktijk.  

 

I. Is er vanuit de leerlingenraad soms een initiatief dat daarover gaat?  

L. Ja, we hebben een zeer actief groepje op school en die zouden dat zeker doen. Ze willen 

nu meedoen aan de Warmste Week en ze willen een doel kiezen van 1 van de scholen die zij 

nu bezocht hebben in het teken van de onderzoeksvaardigheden van mensen met een 

beperking.  

 

I. Krijgen jullie soms externe opleidingen rond het thema burgerschapseducatie of komt dit aan 

bod bij pedagogische studiedagen? 

L. Ja, voor de humane wetenschappen hebben wij de Forumdagen humane wetenschappen 

en dan is er zo 1 thema waarover er experten komen spreken, waar er een workshop rond is 

en waarrond wij dan materialen meekrijgen. Dat is wel vaak zeer interessant als achtergrond, 

maar we blijven wel altijd een beetje op onze honger zitten naar hapklare materialen. Je moet 

dat dan nog altijd zelf in werkvormen, structuren, blaadjes gaan gieten en dat is wat jammer. 

Probleem is dan dat je de volgende dag weer moet lesgeven, smartschoolberichten, ouders, 
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vergaderingen waardoor het wat achtergrond wordt en je vergeet dan de concrete inhoud. Het 

is dus vooral achtergrond, je wordt zo meer een expert. 

 

I. Zijn er zaken die je in de toekomst nog wil doen rond burgerschapseducatie? 

L. Zoveel dingen, maar het probleem is dat je bij uitstappen, hetgeen het interessantst is om 

te doen aangezien de leerlingen in de praktijk van zaken kunnen proeven, uren moet 

wegnemen van collega’s. Bijvoorbeeld als je maar 1 uur fysica geeft in een klas in de week, 

dan is het ambetant om een uur weg te nemen. 

Ik zou zeer graag opnieuw het CGVS bezoeken, maar dat is veel moeilijker geworden. Je moet 

altijd ook de kostprijs in de gaten houden en het praktische, ver voor maar een uurtje een 

bezoek te doen. 

 

I. Is er nog iets dat u wil toevoegen rond burgerschapseducatie of dat u wil aanvullen? 

L. Gewoon dat dat een zeer ruim begrip is en vanuit het onderwijs is het soms moeilijk om te 

begrijpen wat ze er juist mee bedoelen, omdat het zo een ruim begrip is. Ik probeer gewoon 

te kijken naar wat er interessant is en naar wat de leerlingen meer gewapend maakt om te 

functioneren in de maatschappij van vandaag en morgen en van zodra ik vind dat het echt 

zinvol is, zal ik het er op één of andere manier wil in proberen krijgen. Ik denk dat het belangrijk 

is het leerplan niet altijd te strikt te volgen, maar dat leerplan ook zelf te interpreteren en te 

kijken naar wat je er het beste uithaalt. Leerlingen vragen ook zelf naar dingen waar ze iets 

mee zijn.   
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Sabine De Smedt - TSO - Recht 

 

School: PHTI 

Interview: 

Kom je vanuit je lessen vaak in aanraking met maatschappelijke thema’s? Ligt dit soms 

gevoelig?  

Met mijn vak (recht) kom ik automatisch in aanraking met maatschappelijke thema’s. In mijn 

klassen zijn er sowieso gevoeligheden. Denk bijvoorbeeld aan het homohuwelijk, hetgeen ik 

bespreek vanuit wettelijk standpunt. Hier komt gegarandeerd reactie op, vooral vanwege de 

moslimjongens. Orgaandonatie is ook zoiets. Of uitkeringen, waarbij armoede onrechtstreeks 

komt kijken. Ook de politiek komt aan bod. Laatst heb ik hen als taak meegegeven dat ze 

nieuwe Vlaamse ministers moesten opzoeken en benoemen.  

 

Hoe probeer je het debat te openen?  

Het debat openen is moeilijk, aangezien de klassen té homogeen zijn. De meeste jongeren 

hebben een migratie achtergrond en zijn moslim. De enkele anderen zijn vaak te weinig 

mondig om het op te nemen tegen de volledige klas. Zeker als het gaat over thema’s die bij 

moslimjongeren moeilijker liggen. Bovendien zijn zij het vaak eens met de moslimjongeren, 

denk bijvoorbeeld aan streng katholieke jongeren uit Afrika (zie homohuwelijk).  

 

Ik probeer hen wel te provoceren. Ze weten dat dit niet racistisch bedoeld is. Het blijft dan wel 

ik tegen hen. Een klasgesprek komt spijtig genoeg zelden tot nooit op gang.  

 

Ook wanneer het gaat over thema’s als uitkeringen, blijft dit geladen. Veel kinderen komen uit 

een lagere sociale klasse en hebben dus van thuis uit te maken met uitkeringen. Ik probeer 

hier steeds de beiden kanten te laten zien en het belang te benadrukken van arbeid.  

Met een meer heterogene klas, met leerlingen met verschillende levensbeschouwingen en 

vanuit verschillende sociale posities, zou het gemakkelijker zijn om een discussie op poten te 

zetten. De school is spijtig genoeg geen afspiegeling van de maatschappij.  

 

Is er een coördinator voor de vakoverschrijdende eindtermen?  

Ja er is één persoon aan wie iedereen rapport uitbrengt, en dit voor alle VOETen. Bij een 

vorige controle bleek dat niet alle VOETen werden gehaald, vandaar dat dit nu goed opgevolgd 

wordt.  
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Bent u voorstander van een team leerkrachten dat zich specifiek bezighoudt met het bereiken 

van de VOETen rond burgerschapseducatie? Zodat niet elke leerkracht daarmee bezig moet 

zijn? 

De facto gebeurt dit nu al. De leraren die bezig zijn met vakken die aansluiten met burgerschap 

zijn hier automatisch mee bezig. Denk bijvoorbeeld aan mijn vak (recht) of zedenleer. Bij de 

andere (ze verwijst naar de talenvakken) komt dit niet of amper aan bod. Er zijn evenwel geen 

afspraken met de leraren onderling en er is dus ook geen overzicht.  

 

Bent u voorstander van een apart vak burgerschap?  

Neen dit denk ik niet, naar wie zou dit dan moeten gaan? Niemand is ervoor opgeleid. De 

leerkrachten zedenleer zullen dit waarschijnlijk op zich nemen, maar zij zien maar een 

beperkte kant en zijn niet geschikt om het gehele plaatje te belichten. Nu bekijken verschillende 

leerkrachten dit vanuit hun eigen vak, hun eigen insteek. Met één vak zou de juridische insteek 

bijvoorbeeld volledig of grotendeels verloren gaan.  

 

Neemt u of de school contact op met externe diensten of organisaties?  

In het kader van mijn vak gaan we naar de rechtbank, een sociaal secretariaat, een vakbond 

en het justitiepaleis. We verplaatsen ons per openbaar vervoer. Ik dien dit aan te vragen en 

hiervoor een formulier in te vullen. De school legt steeds 2,5 euro bij per kind, de rest moeten 

ze zelf bijleggen. Dit heeft evenwel weinig zin, omdat de meesten een abonnement hebben 

voor het openbaar vervoer. Bovendien is in Gent alles relatief dichtbij, op dat vlak hebben we 

geluk. De bezoeken vragen ook geen inkomgeld van de school. Budget is dit dus niet de 

grootste hindernis. Tijd daarentegen wel, we moeten veel zien en vaak is er te weinig tijd voor 

extra uitstappen.  

Met iets als organisaties als Studio Globo heb ik alleszins geen ervaring.  

 

Worden de leerlingen uitgedaagd tot maatschappelijk engagement? Kunnen ze hiervan 

proeven op school?  

Vroeger verkochten de 5de jaars Oxfamproducten. Dit was evenwel niet voor een goed doel, 

maar om hun reis te kunnen sponsoren. Toen Oxfam steeds meer met basispakketten begon 

te werken, was er te veel stockoverschot en doofde het uit.  

De 5de jaars Handel gaan wel nog naar een bejaardentehuis gedurende drie 

donderdagnamiddagen. Ze moeten daar bejaarden leren met de pc werken. Zij hebben dan 

geen les. Desondanks is er veel tegenreactie door de leerlingen. Dit is een mooi iets, maar het 

vindt geen grond bij de leerlingen. Hoogstens zijn ze blij dat ze een paar middagen minder les 

hebben.  
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Heeft u reeds bijscholingen gevolgd omtrent burgerschapseducatie?  

Neen, we moeten 1 bijscholing per jaar volgen. Mijn keuze gaat altijd uit naar iets juridisch. 

Burgerschapseducatie is nog geen topic geweest. Dit wordt ook niet specifiek aangemoedigd 

vanuit de school.  

 

Zou de school meer aandacht moeten geven aan burgerschap?  

Ik vind dit alleszins zeer belangrijk. In mijn lessen komt dit gelukkig veel aan bod. Dit is ook 

mijn doel: de leerlingen opleiden tot goede burgers die iets kunnen en willen bijdragen aan de 

maatschappij. Natuurlijk zou het goed zijn moest er iets meer overkoepelend gebeuren. 

Vandaag is het evenwel iedere leerkracht voor zich. Iedereen kleeft wat vast aan zijn/haar vak.  

 
 

 

 

 


